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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4032/2552
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 103
พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ตอนที่ 2 เครือ่ งดืม่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนดส่วนผสมของเครือ่ งดืม่ ฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538
ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนดส่วนผสมและหลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครือ่ งดืม่ ฯ ลง
วันที่ 30 เมษายน 2544
นํ้าผลไม้ซง่ึ โจทก์ผลิตและจําหน่ายสามารถดืม่ ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งผสมกับนํ้าให้เจือจางลงก่อน ส่วนการ
เติมนํ้าแข็งเป็ นแต่เพียงการทําให้มคี วามเย็นเท่านัน้ นํ้าผลไม้ซง่ึ โจทก์ผลิตและจําหน่ายจึงเป็ นสิง่ ซึง่ ตามปกติใช้
เป็ นเครือ่ งดืม่ ได้โดยไม่ตอ้ งเจือปน และการทีน่ ้ําผลไม้ดงั กล่าวบรรจุในขวดมีฝาปิดจึงเป็ นสิง่ ทีบ่ รรจุในภาชนะ
และผนึกไว้ตามนิยามของคําว่าเครือ่ งดืม่ ดังกล่าว ฉะนัน้ นํ้าผลไม้ซง่ึ โจทก์ผลิตและจําหน่ายจึงเป็ นเครือ่ งดืม่
ตาม พ.ร.บ.พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนดส่วนผสมและหลักเกณฑ์การหาปริมาณอัตราส่วนผสมของเครือ่ ง
ดืม่ นํ้าผลไม้และนํ้าพืชผักทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ ําเข้ามีสทิ ธิได้รบั การยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่
30 เมษายน 2544 ทีก่ ารเพิม่ ชนิดขนาดภาชนะบรรจุจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนจึงจะได้
รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับใหม่น้มี ผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2544 เป็ นต้นไป การเปลีย่ นแปลงขนาดภาชนะบรรจุเครือ่ งดืม่ นํ้าผลไม้ของโจทก์ทไ่ี ด้กระทําตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2544 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2544 ซึง่ เป็ นเวลาทีป่ ระกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิมยังมีผลใช้บงั คับอยู่
จึงถือว่าโจทก์ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามข้อ 4 วรรคสามของประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ
เดิม เมือ่ ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ ข้อ 8 ระบุวา่ ผูใ้ ดได้รบั การยกเว้นภาษีสรรพสามิตอยูก่ ่อนวันที่ 30
เมษายน 2544 ซึง่ เป็ นวันทีป่ ระกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ใช้บงั คับ ให้ถอื ว่าได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ยกเว้นภาษีสรรพ
สามิตตามประกาศกระทรวงการคลังตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 103 ต่อไป โจทก์จงึ ได้รบั
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตต่อไป ไม่วา่ โจทก์จะได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงขนาดภาชนะบรรจุให้กรมสรรพสามิตทราบ
หรือไม่กต็ าม
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ภษ. 02-08 ที่ กค. 0718/760 ลงวัน
ที่ 10 มิถุนายน 2545 คําวินิจฉัยคําคัดค้าน ที่ กค. 0614/1527 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 และคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ ที่ กค. 0607/25548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
จําเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนจําเลย โดยกําหนดค่าทนาย
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ความจํานวน 6,000 บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงทีค่ คู่ วามไม่ได้โต้แย้งกันฟงั ได้วา่ โจทก์เป็ นผู้
ประกอบอุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายนํ้าผลไม้และนํ้าพืชผักตรา "สวนเชิงดอย" เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม
2544 พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยได้เข้ามาตรวจสอบสินค้าของโจทก์แล้วพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงภาชนะ
บรรจุเครือ่ งดืม่ นํ้าผลไม้สดหลายขนาดและมีการผลิตนํ้าผลไม้สดโดยไม่ยน่ื คําขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตจาก
อธิบดีของจําเลย ต่อมาวันที่ 10 มิถุนายน 2545 พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยได้ออกหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษีสรรพสามิตให้โจทก์ชาํ ระภาษีสรรพสามิตโดยอ้างว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน 2544 โจทก์ได้ผลิต
และจําหน่ายเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ได้ขอยกเว้นภาษีจากจําเลย และเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิตแล้วแต่ไม่
ได้ขออนุ มตั เิ พิม่ ขนาดภาชนะบรรจุ และไม่มกี ารยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีสรรพสามิต เจ้าพนักงาน
ประเมินได้ประเมินภาษีสรรพสามิตเป็ นเงินทัง้ สิน้ 616,272.28 บาท โจทก์คดั ค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้มคี าํ วินิจฉัยให้
ยกคําคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยคําคัดค้านการประเมินภาษีสรรพ
สามิตต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มคี าํ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์
ของโจทก์
ปญั หาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มวี า่ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน คําวินิจฉัยคําคัดค้าน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เห็นว่า พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตอนที่ 2 เครือ่ ง
ดืม่ ได้ให้ความหมายของคําว่า "เครือ่ งดืม่ " ไว้วา่ "สิง่ ซึง่ ตามปกติใช้เป็ นเครือ่ งดืม่ ได้โดยไม่ตอ้ งเจือปนและไม่ม ี
แอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยูด่ ว้ ยหรือไม่กต็ าม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น นํ้าแร่
นํ้าหวาน นํ้าผลไม้ นํ้าพืชผัก และนํ้าโซดา เป็ นต้น..." ถ้อยคําทีว่ า่ สิง่ ซึง่ ตามปกติใช้เป็ นเครือ่ งดืม่ ได้โดยไม่ตอ้ ง
เจือปน แสดงว่าสิง่ ทีจ่ ะเป็ นเครือ่ งดืม่ จะต้องเป็ นสิง่ ซึง่ ตามสภาพสามารถใช้ดม่ื ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งเจือปนกับสิง่
อืน่ เช่น นํ้าหวานหรือนํ้าผลไม้โดยทัวไป
่ แต่ถา้ เป็ นนํ้าหวานเข้มข้น โดยทัวไปแล้
่
วจะไม่ใช้ดม่ื ในสภาพทีย่ งั เป็ น
นํ้าหวานเข้มข้น (Syrup) อยู่ แต่จะต้องนําไปผสมกับนํ้าให้เจือจางลงก่อน จึงไม่ถอื เป็ นเครือ่ งดืม่ นํ้าผลไม้ซง่ึ
โจทก์ผลิตและจําหน่ายนัน้ เมือ่ พิเคราะห์แล้วเห็นได้วา่ สามารถดืม่ ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งผสมกับนํ้าให้เจือจางลง
ก่อน ส่วนการเติมนํ้าแข็งเป็ นแต่เพียงการทําให้มคี วามเย็นเท่านัน้ นํ้าผลไม้ซง่ึ โจทก์ผลิตและจําหน่ายจึงเป็ นสิง่
ซึง่ ตามปกติใช้เป็ นเครือ่ งดืม่ ได้โดยไม่ตอ้ งเจือปน และการทีน่ ้ําผลไม้ดงั กล่าวบรรจุในขวดมีฝาปิ ดจึงเป็ นสิง่ ที่
บรรจุในภาชนะและผนึกไว้ ตามนิยามของคําว่าเครือ่ งดืม่ ดังกล่าว ฉะนัน้ นํ้าผลไม้ซง่ึ โจทก์ผลิตและจําหน่ายจึง
เป็ นเครือ่ งดืม่ ตามพระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยหลักจะต้องเสียภาษีสรรพสามิต
แต่อาจได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษีตามประกาศกระทรวงการคลังซึง่ ออกโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
โดยอนุมตั ขิ องคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 103 ซึง่ นํ้าผลไม้ทโ่ี จทก์
ผลิตและจําหน่ายก็มสี ว่ นผสมตามทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง กําหนด
ส่วนผสมของเครือ่ งดืม่ นํ้าผลไม้และนํ้าพืชผักทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมหรือผูน้ ําเข้ามีสทิ ธิได้รบั การยกเว้นภาษี
สรรพสามิต ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2538 และได้รบั อนุมตั ใิ ห้ยกเว้นภาษีจากอธิบดีกรมสรรพสามิต...
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การเปลีย่ นแปลงขนาดภาชนะบรรจุเครือ่ งดืม่ นํ้าผลไม้ของโจทก์ทไ่ี ด้กระทําตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2544 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2544 ซึง่ เป็ นเวลาทีป่ ระกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิมยังมีผลใช้บงั คับอยูจ่ งึ ถือว่า
โจทก์ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามข้อ 4 วรรคสามของประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม เมือ่
ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ ข้อ 8 ระบุวา่ ผูใ้ ดได้รบั การยกเว้นภาษีสรรพสามิตอยูก่ ่อนวันที่ 30 เมษายน
2544 ซึง่ เป็ นวันทีป่ ระกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ใช้บงั คับให้ถอื ว่าได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตาม
ประกาศกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 103 ต่อไป โจทก์จงึ ได้รบั ยก
เว้นภาษีสรรพสามิตต่อไป ไม่วา่ โจทก์จะได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงขนาดภาชนะบรรจุให้กรมสรรพสามิตทราบ
หรือไม่กต็ าม เพราะประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิมมิได้ระบุวา่ ถ้าไม่แจ้งให้ทราบไม่มสี ทิ ธิได้รบั ยกเว้นภาษี
สรรพสามิต ส่วนระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 ซึง่ เป็ นเวลาที่
ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ใช้บงั คับนัน้ ข้อเท็จจริงไม่ได้ความแจ้งชัดว่าโจทก์ได้เปลีย่ นแปลงขนาด
ภาชนะบรรจุอย่างไร เมือ่ ใด จึงไม่อาจถือว่ามีการเพิม่ หรือเปลีย่ นแปลงขนาดภาชนะบรรจุโดยมิได้รบั อนุ มตั จิ าก
อธิบดีกรมสรรพสามิตก่อนตามทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ ข้อ 5 วรรคสอง ฉะนัน้ ใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวโจทก์จงึ ยังคงได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิต การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน คํา
วินิจฉัยคําคัดค้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จงึ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ขอ้ นี้ฟงั ขึน้ บางส่วน กรณีไม่จาํ ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ขอ้ อื่นของโจทก์
พิพากษากลับเป็ นว่า ให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต ภษ. 02-08
ที่ กค. 0718/760 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2545 คําวินิจฉัยคําคัดค้าน ที่ กค. 0614/1527 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2545 และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ กค. 0607/25548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546 ค่าฤชาธรรมเนียมทัง้ สองศาลให้
เป็ นพับ
(ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-พันวะสา บัวทอง)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายขจรเดช เจนวัฒนานนท์
แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

ภาษีอากร

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น

พ280/2547

หมายเหตุ

(ไม่มขี อ้ มูล)
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