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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2553
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 110
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
เครือ่ ง UPS หน้าทีห่ ลักในการแปลงกระแสไฟฟ้ามาสํารองไว้ แล้วนําไปใช้เฉพาะกรณีมเี หตุขดั ข้องใน
การจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเป็ นการชัวคราวในระยะเวลาสั
่
น้ ๆ เพือ่ มิให้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
บางประเภทต้องหยุดทํางานกะทันหันจนเกิดความเสียหายเท่านัน้ มิได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามปกติ
ดังเช่นแบตเตอรี่ จึงไม่อาจถือว่าเครือ่ ง UPS เป็ นแบตเตอรี่ นอกจากนี้สว่ นประกอบของแบตเตอรีท่ อ่ี ยูใ่ นเครือ่ ง
UPS ก็ถอื เป็ นส่วนประกอบหนึ่งทีไ่ ม่อาจแยกการทํางานออกจากส่วนประกอบอื่นของเครือ่ ง UPS ได้ ดังนัน้
เครือ่ ง USP จึงไม่อยูใ่ นพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 08.90 (4) จึงเก็บภาษีสรรพสามิตตามการ
ประเมินในรายการของเครือ่ ง UPS ไม่ได้
กรณีทโ่ี จทก์ชาํ ระภาษีตามคําสังของพนั
่
กงานหน้าที่ ให้เริม่ คิดดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ทีโ่ จทก์ชาํ ระภาษีใน
อัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจํานวนเงินทีไ่ ด้รบั โดยไม่คดิ ทบต้นและมิให้เกินกว่าจํานวนเงิน
ทีไ่ ด้รบั คืนตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 110 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสังให้
่ ดอกเบีย้ แก่ผไู้ ด้รบั คืนเงินภาษี แต่
เมือ่ โจทก์ขอดอกเบีย้ มาในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จึงให้เพียงเท่าทีโ่ จทก์ขอ
___________________________
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นําสินค้าเครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งที่ หรือ USP (UNINTERRUPTION
POWER SUPPLY) เข้ามาในราชอาณาจักรรวม 7 ใบขนสินค้าขาเข้า ขณะทีโ่ จทก์ยน่ื ใบขนสินค้าขาเข้า ฉบับที่
1 และที่ 2 นัน้ โจทก์ไม่ได้สาํ แดงอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทย พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยที่
1 ซึง่ ทําหน้าทีแ่ ทนจําเลยที่ 2 ได้จบั กุมสินค้าดังกล่าว โจทก์โต้แย้งคัดค้านว่า โจทก์ไม่ตอ้ งเสียภาษีทงั ้ สอง
ประเภทดังกล่าว เพราะเครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีไ่ ม่ได้ทาํ งานเสมือนการใช้งานเช่นแบตเตอรี่ และ
ไม่เป็ นแบตเตอรี่ โจทก์ได้วางประกันเพือ่ เอาสินค้าออกจากอารักขาของจําเลยที่ 1 ส่วนภาษีศุลกากรนัน้ โจทก์
ได้สาํ แดงและชําระภาษีถกู ต้อง จําเลยที่ 1 ได้สง่ แฟ้มจับกุมใบขนสินค้าขาเข้าฉบับที่ 1 และที่ 2 ให้จาํ เลยที่ 2
พิจารณา ระหว่างรอการพิจารณาของจําเลยที่ 2 โจทก์นําเครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีเ่ ข้ามาในราช
อาณาจักรอีก 5 ครัง้ โจทก์ยอมชําระภาษีสรรพามิตในอัตราร้อยละ 10 และภาษีเพือ่ มหาดไทยร้อยละ 10 ของ
ภาษีสรรพสามิตไปก่อน โดยโต้แย้งคัดค้านการเรียกเก็บภาษีทงั ้ สองประเภทไว้ดา้ นหลังใบขนสินค้าขาเข้าทัง้ 7
ฉบับ ทีพ่ พิ าทรวมเป็ นเงิน 1,234,300 บาท ต่อมาจําเลยที่ 2 ได้มหี นังสือตอบข้อหารือมายังจําเลยที่ 1 และ
โจทก์วา่ เครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีท่ าํ งานเสมือนการใช้งานเช่นแบตเตอรีแ่ ละมีแบตเตอรีใ่ นตัว
เครือ่ งด้วย จึงจัดเข้าประเภทพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตที่ 08.90 อัตราภาษีรอ้ ยละ 10 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับ
หนังสือตอบข้อหารือ จึงได้มหี นังสือไปยังจําเลยที่ 2 ชีแ้ จงถึงคุณลักษณะและการทํางานหลักของตัวเครือ่ ง
ประกอบด้วย RECTIFIER/CHARGER BATTERY INVERTER VOLTAGE REGULATOR STATIC BY PASS SWICH โดยได้รบั กระแสไฟฟ้าจากเครือ่ งจ่ายกําลังไฟคือ แหล่งจ่ายไฟหลัก (MAIN SUPPLY) เครือ่ ง
กําเนินไฟฟ้า (GENERATOR) เครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีม่ หี ลักการทํางานโดยตัวเองเครือ่ งจะถูก
ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก กระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้จะผ่านไปยัง RECTIFIER เพือ่ แปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็ น
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กระแสตรง กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนําไปประจุไฟแบตเตอรีอ่ กี ส่วนหนึ่งจะส่งไป INVERTER เพือ่ เปลีย่ น
จากกระแสตรงเป็ นกระแสสลับ มีความถีต่ ามทีก่ าํ หนดตามความต้องการใช้ และกระแสไฟฟ้านี้จะถูกควบคุม
แรงดันให้สมํ่าเสมอเพือ่ นําไปใช้งาน เมือ่ แหล่งจ่ายไฟขัดข้อง เครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีจ่ ะต่อตัว
เองโดยอัตโนมัตเิ ข้ากับแบตเตอรีซ่ ง่ึ เป็ นแหล่งจ่ายไฟสํารอง โดยผ่าน INVERTER เพือ่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรง
ให้เป็ นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วนําไปจ่ายให้แก่เครือ่ งมืออุปกรณ์เป็ นเวลา 5 ถึง 20 นาที แล้วแต่ชนิดและขนาด
ของแบตเตอรี่ เมือ่ เวลาผ่านไปเกินกว่า BACK - UP TIME ทีก่ าํ หนดไว้แล้ว แหล่งจ่ายไฟหลักยังไม่สามารถ
จ่ายไฟได้เครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีน่ ้ีจะต่อเข้ากับเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือใช้คนควบ
คุมเพือ่ จ่ายไฟให้แก่ระบบจนกว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจะสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติสาํ หรับเครือ่ งเปลีย่ นกระแส
ไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีน่ นั ้ จําเลยที่ 1 ได้จดั ประเภทพิกดั อัตราภาษีศุลกากรที่ 8504.40 อัตราอากรร้อยละ 3 ไม่วา่ จะ
นําเข้ามาในลักษณะพร้อมแบตเตอรีห่ รือไม่กต็ าม เพราะถือว่าแบตเตอรีเ่ ป็ นเพียงส่วนประกอบของเครือ่ ง
เปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งที่ โดยไม่ถอื ว่าเครือ่ งเปลีย่ นนกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งทีเ่ ป็ นแบตเตอรีแ่ ต่จาํ เลยที่
2 จัดเข้าประเภทพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตที่ 08.90 โดยให้เหตุผลว่าตัวเครือ่ งเปลีย่ นกระแสไฟฟ้าชนิดอยูค่ งที่
มีแบตเตอรีอ่ ยูใ่ นตัวเครือ่ งด้วย และการทํางานเสมือนการใช้งานเช่นแบตเตอรีจ่ งึ ถือเป็ นแบตเตอรี่ ต้องเสียภาษี
สรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทยซึง่ โจทก์ไม่เห็นด้วย โจทก์ได้มหี นังสือถึงจําเลยที่ 1 และที่ 2 ให้คนื เงินภาษี
สรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทยจํานวน 1,234,300 บาท จําเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รบั หนังสือแล้วแต่เพิกเฉย
จึงเป็ นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ได้รบั ความเสียหายโจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็ นดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับ โดยคิดจากวันทีโ่ จทก์ชาํ ระภาษีถงึ วันฟ้องเป็ นดอกเบีย้ 52,537.80 บาท
รวมกับต้นเงินเป็ นเงิน 1,286,837.80 บาท ขอให้จาํ เลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินจํานวน
1,286,837.80 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,234,300 บาท นับถัดจากวันฟ้องไป
จนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ แก่โจทก์
จําเลยทัง้ สองให้การว่า เครือ่ งสํารองกระแสไฟฟ้าใช้สาํ หรับเครือ่ งประมวลผลอัตโนมัติ (UPS) ทีโ่ จทก์
นําเข้า เป็ นสินค้าอยูใ่ นพิกดั อัตราภาษีศุลกากรประเภทที่ 8504.40 และอยูใ่ นพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
ประเภทที่ 08.90 อันเป็ นประเภทพิกดั ของสินค้าแบตเตอรี่ การนําเข้าจึงต้องชําระภาษีสรรพสามิตตามพิกดั ดัง
กล่าว โจทก์นําเข้าเครือ่ ง UPS รวม 7 ใบขนสินค้าขาเข้า โดยใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 0104 00646 00316 และ
ใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 0103 00346 01545 โจทก์ไม่ได้ชาํ ระภาษีสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยที่
1 จึงได้ทาํ บันทึกจับกุมและประเมินภาษีสรรพสามิต โจทก์ได้ชาํ ระภาษีสรรพสามิตแล้ว และต่อมาได้นําเข้า
เครือ่ ง UPS อีก 5 ใบขนสินค้าขาเข้า โดยได้ชาํ ระภาษีสรรพสามิตครบถ้วน โจทก์ไม่มสี ทิ ธิได้รบั คืนค่าภาษี
สรรพสามิตในส่วนดังกล่าว การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของจําเลยที่ 2 อาศัยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทสินค้าตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2540 กําหนดให้แบตเตอรีเ่ ป็ นสินค้าทีต่ อ้ งจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 08.90 และมีพกิ ดั อัตราภาษี
สรรพสามิตของแบตเตอรีเ่ พียงอย่างเดียวไม่ได้แยกย่อยเป็ นพิกดั ของ UPS เช่นเดียวกับพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากร โจทก์ไม่มสี ทิ ธิเรียกคืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ จากการชําระภาษีสรรพสามิตดังกล่าวเนื่องจากการที่
โจทก์นําเข้าเครือ่ งสํารองกระแสไฟฟ้าใช้สาํ หรับเครือ่ งประมวลผลอัตโนมัติ (UPS) นัน้ ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
ประเภทพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตที่ 08.90 ในอัตราภาษีรอ้ ยละ 10 เพราะเครือ่ ง UPS มีวตั ถุประสงค์หลักคือ
การสํารองไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาโดยไม่ให้กระแสไฟฟ้าขาดตอน ทําให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
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เป็ นการทํางานเช่นเดียวกับแบตเตอรีจ่ งึ จัดเป็ นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นประเภทพิกดั เดียวกับแบตเตอรี่ การนําเข้าสินค้า
UPS จึงต้องชําระภาษีสรรพสามิต โจทก์ได้ชาํ ระภาษีถูกต้องแล้ว ไม่มสี ทิ ธิเรียกคืนภาษีพร้อมดอกเบีย้ ขอให้
ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนจําเลย (ทีถ่ กู จําเลยทัง้
สอง) โดยกําหนดค่าทนายความ 5,000 บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...ปญั หาทีต่ อ้ งวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มวี า่ โจทก์ตอ้ ง
เสียภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทยร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตตามใบขนสินค้าขาเข้าทัง้ เจ็ดฉบับ
ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครือ่ ง UPS มีสว่ นประกอบสําคัญคือ 1.RECTIFIER/CHARGER 2.INVERTER
3.VOLTAGE REGULATOR 4.STATIC BY PASS SWITCH และ 5.POWER SOURCE ซึง่ มาจาก 3 แหล่ง
คือ MAIN SUPPLY, BATTERY และ EIECTRIC GENERATOR เครือ่ ง UPS จะถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
หลัก กระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้จะผ่านไปยับ RECTIFIER เพือ่ แปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็ นกระแสตรง โดยกระแส
ไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนําไปประจุในแบตเตอรีใ่ ห้เต็มอยูเ่ สมอ ส่วนกระแสไฟฟ้าทีเ่ หลือจะผ่านไป INVERTER
เพือ่ เปลีย่ นจากไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็ นกระแสสลับ ในสภาวะทีแ่ หล่งจ่ายไฟฟ้าหลักอยูใ่ นสภาพปกติ UPS จะ
ทําหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพไฟฟ้าโดยทําหน้าทีก่ รองคลื่นไฟฟ้า ปรับแรงดันและปรับความถีไ่ ฟฟ้าให้เหมาะสม
แต่เมือ่ ใดทีแ่ หล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เครือ่ งนี้จะต่อตัวเองโดยอัตโนมัตเิ ข้ากับแบตเตอรี่ ซึง่ เป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้า
สํารอง โดยผ่านทาง INVERTER เพือ่ แปลงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับ และนําไปจ่ายให้แก่เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์
ทางไฟฟ้าเป็ นเวลา 5 ถึง 20 นาที แล้วแต่ชนิดและขนาดของแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้ซง่ึ เรียกว่า BACK - UP TIME แต่
เมือ่ เวลาผ่านไปเกินกว่า BACK - UP TIME ทีก่ าํ หนดแหล่งจ่ายไฟหลักยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ เครือ่ งนี้จะต่อ
ั ่ ตโนมัตเิ พือ่ จ่ายไฟให้ระบบจนกว่าแหล่งจ่ายไฟจะสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ และเครือ่ งนี้
เข้ากับเครือ่ งปนไฟอั
ก็จะกลับไปใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักตามเดิม จากส่วนประกอบและการทํางานของเครือ่ ง UPS จะเห็นได้วา่
เครือ่ ง UPS มีสว่ นประกอบหลายส่วน แต่ละส่วนมีหน้าทีใ่ นการทํางานแตกต่างกันไป โดยส่วนประกอบหลักซึง่
เป็ นวัตถุประสงค์ในการใช้เครือ่ ง UPS จะทําหน้าทีน่ ําไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักผ่านเข้า
RECTIFER เพือ่ แปลงเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วนําไปสํารองไว้ในกรณีทแ่ี หล่งจ่ายไฟฟ้าหลักอยูใ่ นสภาพปกติ
UPS จะทําหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเมือ่ ใดทีแ่ หล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง
จนไม่อาจจ่ายกระแสไฟฟ้าได้กจ็ ะนําไฟฟ้ากระแสตรงทีส่ าํ รองไว้มาผ่านเข้า INVERTER โดยอัตโนมัตเิ พือ่
แปลงเป็ นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วนําไปจ่ายให้แก่เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทีก่ าํ ลังทํางานอยูแ่ ทนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าเป็ นการชัวคราว
่
เครือ่ ง UPS จึงมีหน้าทีห่ ลักในการแปลงกระแสไฟฟ้ามาสํารองไว้ แล้วนําไปใช้เฉพาะ
กรณีมเี หตุขดั ข้องในการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเป็ นการชัวคราวในระยะเวลาสั
่
น้ ๆ เพือ่ มิให้เครือ่ ง
มือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทต้องหยุดทํางานกะทันหันจนเกิดความเสียหายเท่านัน้ มิได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ น
แหล่งจ่ายไฟฟ้าตามปกติดงั เช่นแบตเตอรี่ จึงไม่อาจถือว่าเครือ่ ง UPS เป็ นแบตเตอรี่ นอกจากนี้สว่ นประกอบ
ของแบตเตอรีท่ อ่ี ยูใ่ นเครือ่ ง UPS ก็ถอื เป็ นส่วนประกอบหนึ่งทีไ่ ม่อาจแยกการทํางานออกจากส่วนประกอบอื่น
ของเครือ่ ง UPS ได้ดงั นัน้ เครือ่ ง UPS จึงไม่อยูใ่ นพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 08.90 (4) จึงเก็บภาษี
สรรพสามิตตามการประเมินในรายการของเครือ่ ง UPS ไม่ได้ แต่สาํ หรับสินค้ารายการที่ 1 ตามใบขนสินค้าขา
เข้าเลขที่ 0104 00746 02586 ระบุวา่ เป็ นแบตเตอรี่ (BATTERY CABINET) แยกต่างหากจากรายการอื่น คิด
เป็ นภาษีสรรสามิต 13,371 บาท และภาษีเพือ่ มหาดไทย 1,338 บาท โจทก์จงึ ไม่อาจขอคืนภาษีสรรพสามิตและ
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ภาษีเพือ่ มหาดไทยในส่วนนี้ได้ จําเลยทัง้ สองจึงมีหน้าทีต่ อ้ งคืนเงินภาษีสรรพสามิตและภาษีเพือ่ มหาดไทยที่
โจทก์ชาํ ระจํานวน 1,219,591 บาท สําหรับดอกเบีย้ นัน้ เมือ่ เป็ นกรณีทโ่ี จทก์ชาํ ระภาษีตามคําสังของพนั
่
กงาน
เจ้าหน้าทีจ่ งึ ให้เริม่ คิดดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ทีโ่ จทก์ชาํ ระภาษีในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของ
จํานวนเงินทีไ่ ด้รบั โดยไม่คดิ ทบต้นและมิให้เกินกว่าจํานวนเงินทีไ่ ด้รบั คืนตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ.2527 มาตรา 110 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษี
สรรพสามิต พ.ศ.2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการสังให้
่ ดอกเบีย้ แก่ผไู้ ด้รบั คืนเงินภาษี แต่อย่างไรก็
ตามเมือ่ โจทก์ขอดอกเบีย้ มาในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จึงให้เพียงเท่าทีโ่ จทก์ขอ"
พิพากษากลับให้จาํ เลยทัง้ สองร่วมกันชําระเงิน 1,219,591 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ในต้นเงิน 26,342 บาท นับแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2546 ในต้นเงิน 198,751 บาท นับแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2546
ในต้นเงิน 474,021 บาท นับแต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2546 ในต้นเงิน 152,985 บาท นับแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม
2546 ในต้นเงิน 206,742 บาท นับแต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2546 ในต้นเงิน 19,310 บาท นับแต่วนั ที่ 30
กรกฎาคม 2546 ในต้นเงิน 141,440 บาท นับแต่วนั ที่ 15 สิงหาคม 2546 แต่ในส่วนของดอกเบีย้ นับถึงวันฟ้อง
ต้องไม่เกิน 52,537.80 บาท ตามทีโ่ จทก์ขอ และดอกเบีย้ ทัง้ หมดต้องไม่เกินต้นเงินในแต่ละจํานวนค่าฤชา
ธรรมเนียมทัง้ สองศาลให้เป็ นพับ
(ทองหล่อ โฉมงาม-องอาจ โรจนสุพจน์-ชาลี ทัพภวิมล)
(ไม่มขี อ้ มูล)
แหล่งทีม่ า
แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น
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