2099/2553

1

ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2099/2553
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 139
พ.ร.ฎ.เพิม่ อัตราภาษีสรรพสามิตเพือ่ นําไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2527
มาตรา 3
เมือ่ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยแล้วว่า ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้งดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่
ภาษีสรรพสามิตแก่จาํ เลยเป็ นการไม่ชอบ ดังนัน้ นอกจากจําเลยจะต้องรับผิดชําระภาษีมลู ค่าเพิม่ พร้อมเงินเพิม่
รวมทัง้ ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทยแล้ว จําเลยยังต้องรับผิดชําระเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ภาษีสรรพ
สามิตตามการประเมินด้วย แต่ทศ่ี าลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จาํ เลยชําระเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ของภาษีเพือ่
มหาดไทยตามการประเมินนัน้ ไม่ถกู ต้อง เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเพือ่ มหาดไทยตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษี
สรรพาสามิต พ.ศ.2527 ไม่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ โดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.ฎ.เพิม่ อัตราภาษี
สรรพสามิตเพือ่ นําไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2527 บัญญัตใิ ห้ผมู้ หี น้าทีเ่ สีย
ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เสียภาษีเพิม่ ขึน้ สําหรับสินค้าหรือบริการตามทีก่ าํ หนดใน
กฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี และมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ.2527 บัญญัตวิ า่ เบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ให้ถอื เป็ นเงินภาษี การคํานวณภาษีเพือ่ มหาดไทยในกรณีน้ีจงึ
ต้องคํานวณในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตรวมกับเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิตทีจ่ าํ เลยต้อง
ชําระ มิใช่คาํ นวณภาษีเพือ่ มหาดไทยจากภาษีสรรพสามิตแล้วเรียกเก็บเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ของภาษีเพือ่
มหาดไทยจากต้นเงินภาษีเพือ่ มหาดไทยทีค่ าํ นวณได้ดงั กล่าว ปญั หานี้เป็ นปญั หาข้อกฎหมายอันเกีย่ วกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรจึงมีอาํ นาจยกขึน้ วินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.พ. มาตรา
142 (5) ประกอบ พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลภาษีอากรและวิธพี จิ ารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17 และ 29
___________________________
โจทก์ทงั ้ สามฟ้องขอให้บงั คับจําเลยชําระค่าภาษีอากร เบีย้ ปรับและเงินเพิม่ นับแต่วนั ตรวจปล่อยสินค้า
คํานวณถึงวันฟ้องรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 135,041.94 บาท กับให้ชาํ ระเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพือ่ มหาดไทย
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่
โจทก์ทงั ้ สาม แต่ไม่เกินเงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีต่ อ้ งชําระ
จําเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้งดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิตแก่จาํ เลย นอกนัน้ ให้เป็ นไป
ตามแบบแจ้งการประเมินของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็ นพับ
โจทก์ทงั ้ สามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
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ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ... มีปญั หาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทงั ้ สามประการสุด
ท้ายว่า จําเลยต้องรับผิดชําระภาษีอากรให้แก่โจทก์ทงั ้ สามจํานวนเท่าใด เห็นว่า เมือ่ วินิจฉัยแล้วว่า ศาลภาษี
อากรกลางพิพากษาให้งดเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิตแก่จาํ เลยเป็ นการไม่ชอบ ดังนัน้ นอกจากจําเลย
จะต้องรับผิดชําระภาษีมลู ค่าเพิม่ พร้อมเงินเพิม่ รวมทัง้ ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทยแล้ว จําเลยยัง
ต้องรับผิดชําระเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิตตามการประเมินด้วย แต่ทศ่ี าลภาษีอากรกลางพิพากษาให้
จําเลยชําระเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ของภาษีเพือ่ มหาดไทยตามการประเมินนัน้ ไม่ถกู ต้อง เนื่องจากในการจัดเก็บ
ภาษีเพือ่ มหาดไทยตามพระราชบัญญัตจิ ดั สรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 นัน้ ไม่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับเบีย้
ปรับและเงินเพิม่ โดย มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาเพิม่ อัตราภาษีสรรพสามิตเพือ่ นําไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพ
มหานครและราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2527 บัญญัตใิ ห้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต เสียภาษีเพิม่ ขึน้ สําหรับสินค้าหรือบริการตามทีก่ าํ หนดในกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพ
สามิตในอัตราร้อยละ 10 ของภาษี และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 บัญญัตวิ า่
เบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ให้ถอื เป็ นเงินภาษี การคํานวณภาษีเพือ่ มหาดไทยในกรณีน้จี งึ ต้องคํานวณในอัตราร้อยละ
10 ของภาษีสรรพสามิตรวมกับเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิตทีจ่ าํ เลยต้องชําระ มิใช่คาํ นวณภาษีเพือ่
มหาดไทยจากภาษีสรรพสามิตแล้วเรียกเก็บเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ของภาษีเพือ่ มหาดไทยจากต้นเงินภาษีเพือ่
มหาดไทยทีค่ าํ นวณได้ดงั กล่าว ปญั หานี้เป็ นข้อกฎหมายอันเกีย่ วด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล
ฎีกาแผนกคดีภาษีอากรจึงมีอาํ นาจยกขึน้ วินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา
142 (5) ประกอบพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลภาษีอากรและวิธพี จิ ารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17 และ
29
พิพากษาแก้เป็ นว่า ให้จาํ เลยชําระภาษีสรรพสามิต 54,199 บาท เบีย้ ปรับ 10,840 บาท ภาษีมลู ค่า
เพิม่ 4,173 บาท และเงินเพิม่ ภาษีสรรพสามิตและภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ของต้นเงินภาษีสรรพสามิตและภาษีมลู ค่าเพิม่ นับแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2544 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่
โจทก์ทงั ้ สาม แต่เงินเพิม่ ดังกล่าวมิให้เกินกว่าจํานวนภาษีสรรพสามิตและภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ าํ เลยต้องชําระโดย
ไม่รวมเบีย้ ปรับ กับให้จาํ เลยชําระภาษีเพือ่ มหาดไทยอัตราร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตรวมเบีย้ ปรับและเงิน
เพิม่ ภาษีสรรพสามิตทีจ่ าํ เลยต้องชําระแก่โจทก์ทงั ้ สาม นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาศาลภาษี
อากรกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้ อุทธรณ์ให้เป็ นพับ
(ทองหล่อ โฉมงาม-องอาจ โรจนสุพจน์-ชาลี ทัพภวิมล)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายบัญชา สหเกียรติมนตรี
แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

ภาษีอากร

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น
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