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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 274/2549
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4, 5, 101
โจทก์นําเข้าแบตเตอรีล่ กั ษณะเป็ นก้อน เรียกกันทัวไปว่
่ าถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ น
ั ่ โจทก์ได้นําแบตเตอรีด่ งั กล่าวมาจัดเรียงต่อแบบอนุกรม
สามารถนําไปใช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้ทวไป
และเชือ่ มขัว้ แบตเตอรีแ่ ต่ละอันให้ครบวงจรแล้วประกอบเข้ากับกล่องพลาสติก และต่อสายไฟแบตเตอรีเ่ ข้ากับ
ขัว้ ไฟฟ้าภายในกล่อง การกระทําดังกล่าวเป็ นการทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้า ต้องตามคํานิยาม
"ผลิต" ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 4
โจทก์เสียภาษีสรรพสามิตจากแบตเตอรีใ่ นฐานะผูน้ ําเข้า ต่อมานําแบตเตอรีด่ งั กล่าวมาผลิตเป็ น
แบตเตอรีส่ าํ หรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องเสียภาษีสรรพสามิตในฐานะผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตอีกครัง้ หนึ่ง ไม่
ใช่เป็ นการจัดเก็บภาษีซ้าํ ซ้อน
การออกกฎกระทรวงว่าด้วยสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีเพือ่ กําหนดให้สนิ ค้า
ประเภทใดเป็ นสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ เป็ นอํานาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 5 และมาตรา 101 วรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังจึงมีอาํ นาจกําหนดวันใช้บงั คับกฎหมายได้วา่ จะให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังก็ได้
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน คําวินิจฉัยคําคัดค้านการประเมินของ
อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมาย และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จําเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็ นพับ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟงั ได้วา่ โจทก์ประกอบกิจการขายแบตเตอรีส่ าํ หรับ
ใช้กบั โทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รือทีเ่ รียกกันทัวไปว่
่ าโทรศัพท์มอื ถือ โดยโจทก์สงซื
ั ่ อ้ แบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ น จากต่าง
ประเทศนําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โจทก์ได้เสียภาษีสรรพสามิตอัตราร้อยละ 10 ในขณะนําเข้าแล้ว
แบตเตอรีท่ โ่ี จทก์นําเข้ามีรปู ร่างลักษณะเหมือนแบตเตอรีท่ เ่ี รียกกันทัวไปว่
่ าถ่านไฟฉาย สามารถนําไปใช้กบั
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้ทวไป
ั ่ แต่โจทก์ได้นําแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ นดังกล่าวมาจัดเรียงต่อแบบอนุกรม
และเชือ่ มขัว้ แบตเตอรีแ่ ต่ละอันให้ครบวงจรแล้วประกอบเข้ากับกล่องพลาสติกและต่อสายไฟแบตเตอรีเ่ ข้ากับขัว้
ไฟฟ้าภายในกล่อง แบตเตอรีท่ โ่ี จทก์ประกอบเสร็จแล้วมีขนาดและลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่จะกําหนดให้
นําไปใช้กบั โทรศัพท์เคลื่อนทีย่ ห่ี อ้ ใด รุน่ ใด ทัง้ นี้แบตเตอรีท่ ป่ี ระกอบแล้วบางส่วนโจทก์จะติดยีห่ อ้ การค้าชือ่
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"COMMY" ก่อนนําออกจําหน่าย บางส่วนไม่ได้ตดิ ยีห่ อ้ การค้าเพือ่ ให้ผซู้ อ้ื ซือ้ แล้วนําไปติดยีห่ อ้ การค้าอื่น ๆ
ก่อนนําออกจําหน่ายต่อไป และโจทก์มไิ ด้เสียภาษีสรรพสามิตจากการขายแบตเตอรีท่ ป่ี ระกอบเสร็จเรียบร้อย
แล้วดังกล่าว เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2543 เจ้าพนักงานของจําเลยได้มหี นังสือแจ้งการประเมินให้โจทก์ชาํ ระ
ภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยสําหรับเดือนมกราคม 2541 ถึงสิงหาคม 2541 และสําหรับ
เดือนพฤษภาคม 2540 ถึงธันวาคม 2540 โดยให้เหตุผลว่า โจทก์ผลิตและจําหน่ายแบตเตอรีซ่ ง่ึ ยังมิได้ชาํ ระ
ภาษีสรรพสามิต โจทก์ได้คดั ค้านการประเมิน ต่อมาอธิบดีกรมสรรพสามิตมีคาํ วินิจฉัยให้ยกคําคัดค้านของ
โจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี าํ
วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ได้รบั คําวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2544
ปญั หาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มวี า่ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจําเลย คําวินิจฉัย
คําคัดค้านการประเมินของอธิบดีกรมสรรพสามิต และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 4 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.
สรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 บัญญัตวิ า่ "ผลิต" หมายความว่า ทํา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูปหรือ
แปรสภาพสินค้า หรือทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้า ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใด ๆ แต่มใิ ห้รวมถึงการ
ประดิษฐ์คน้ คว้าทีม่ ไิ ด้ทาํ ขึน้ เพือ่ ขาย แบตเตอรีท่ โ่ี จทก์นําเข้ามีลกั ษณะเป็ นก้อน มีรปู ร่างลักษณะเหมือน
แบตเตอรีท่ เ่ี รียกกันทัวไปว่
่ าถ่านไฟฉายเป็ นแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ นสามารถนําไปใช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ ได้ทวไป
ั ่ แต่โจทก์ได้นําแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ นดังกล่าวมาจัดเรียงต่อแบบอนุกรมและเชือ่ มขัว้
แบตเตอรีแ่ ต่ละอันให้ครบวงจร แล้วประกอบเข้ากับกล่องพลาสติกและต่อสายไฟแบตเตอรีเ่ ข้ากับขัว้ ไฟฟ้าภาย
ในกล่อง แบตเตอรีท่ โ่ี จทก์ประกอบเสร็จแล้วมีขนาดและลักษณะแตกต่างกันไป แล้วแต่จะกําหนดให้นําไปใช้กบั
โทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ ห่ี อ้ ใด รุน่ ใด แบตเตอรีท่ โ่ี จทก์ทาํ เสร็จจึงเป็ นแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้กบั โทรศัพท์เคลือ่ นที่ มิใช่
แบตเตอรีใ่ นตอนนําเข้าซึง่ ไม่อาจใช้กบั โทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้ การกระทําของโจทก์ดงั กล่าวจึงเป็ นการทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้า ต้องด้วยนิยามคําว่า "ผลิต" ดังกล่าว เมือ่ แบตเตอรีเ่ ป็ นสินค้าทีต่ อ้ งจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตในประเภทที่ 08.90 ตอนที่ 8 ของพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิตท้าย พ.ร.บ. พิกดั อัตราภาษีสรรพ
สามิต พ.ศ. 2527 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ. พิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 พ.ร.ฏ.
กําหนดประเภทสินค้าตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงการคลัง
เรือ่ ง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 โจทก์ในฐานะผูผ้ ลิต
แบตเตอรีท่ ใ่ี ช้กบั โทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ งึ เป็ นผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมมีหน้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิต โดยความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ ในเวลาทีน่ ําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมตามมาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระ
ราชบัญญัตดิ งั กล่าว เมือ่ โจทก์มไิ ด้ชาํ ระภาษีสรรพสามิต เจ้าพนักงานประเมินของจําเลยจึงมีอาํ นาจประเมินให้
โจทก์ชาํ ระตามกฎหมาย การทีเ่ จ้าพนักงานประเมินของจําเลยมิได้นําเงินภาษีสรรพสามิตทีโ่ จทก์ชาํ ระขณะนํา
เข้าแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ น ณ ด่านศุลกากรมาหักกับภาษีทม่ี กี ารประเมินนัน้ ไม่ถอื เป็ นการประเมินภาษีซ้าํ
ซ้อน เพราะภาษีสรรพสามิตทีโ่ จทก์ชาํ ระขณะนําแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ นเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นภาษีท่ี
โจทก์ชาํ ระในฐานะผูน้ ําเข้า ส่วนภาษีสรรพสามิตทีโ่ จทก์ตอ้ งชําระตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของ
จําเลยนัน้ เป็ นภาษีทโ่ี จทก์ตอ้ งชําระในฐานะผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแบตเตอรีใ่ ช้กบั โทรศัพท์เคลือ่ นที่
เป็ นภาษีต่างขัน้ ตอนกัน
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ส่วนกรณีการลดหย่อนภาษีนนั ้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมขอลดหย่อนภาษีได้เฉพาะสินค้าทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงเท่านัน้ ทัง้ ผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมจะต้องยืน่ คําร้องและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดด้วย
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วย
สินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ ทีก่ าํ หนดให้แบตเตอรีเ่ ป็ นสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรม
ขอลดหย่อนภาษีได้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2541 อันเป็ นเวลาภายหลังจากทีค่ วามรับผิดในอันจะ
ต้องเสียภาษีสาํ หรับการผลิตแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้กบั โทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องโจทก์เกิดขึน้ แล้ว สินค้าดังกล่าวจึงมิใช่
สินค้าทีจ่ ะขอลดหย่อนภาษีได้ในขณะนัน้ แม้กฎกระทรวงดังกล่าวจะมิได้กาํ หนดให้มผี ลย้อนหลัง ก็ใช้บงั คับได้
เพราะการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษี เพือ่ กําหนดให้สนิ ค้า
ประเภทใดเป็ นสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้เป็ นอํานาจของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 5 และมาตรา 101 วรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังจึงมีอาํ นาจทีจ่ ะกําหนดวันใช้บงั คับกฎกระทรวงได้วา่ จะให้มผี ลย้อนหลังหรือไม่ยอ้ นหลังก็ได้
เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นคุณทัง้ นี้เพือ่ การบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพเป็ นธรรมแก่ผเู้ สียภาษี และไม่เกิดความ
เสียหายแก่รฐั อีกทัง้ ข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยน่ื คําร้องขอลดหย่อนภาษีและปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธี
การและเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกรมสรรพสามิตได้กาํ หนดไว้ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 101 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ฉะนัน้ โจทก์จงึ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั การลดหย่อนภาษี การทีเ่ จ้าพนักงานประเมินมิได้นําจํานวนเงินภาษีทโ่ี จทก์ได้
เสียไว้ในขณะนําเข้าแบตเตอรีช่ นิดเซลล์กอ้ นมาหักออกจากจํานวนเงินภาษีทต่ี อ้ งเสียสําหรับแบตเตอรีใ่ ช้กบั
โทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ งึ ชอบแล้ว
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชัน้ อุทธรณ์ให้เป็ นพับ.
(ชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม-ทองหล่อ โฉมงาม-กําธร โพธิสุ์ วฒ
ั นากุล)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายอรรณพ วิทรู ากร
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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