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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7925/2542
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 10
พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 10 (1) (ก) และประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ขยาย
กําหนดเวลาชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ข้อ 2 (1) กําหนดให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมยืน่
แบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายใน 10 วัน นับแต่วนั ทีน่ ํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรง
อุตสาหกรรม วันทีน่ ํานํ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรม หมายถึงแต่ละวันหรือระยะเวลาตัง้ แต่ 00.00 นาฬิกา ถึง
24 นาฬิกา ของแต่ละวัน ดังนัน้ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีตอ้ งถือตามปริมาณนํ้ามันทีน่ ําออกพ้นไปจาก
โรงอุตสาหกรรม ณ เวลา 24 นาฬิกาของแต่ละวันเป็ นเกณฑ์ในการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีภายใน
10 วัน นับแต่วนั นัน้ โดยไม่จาํ ต้องคํานึงว่าการส่งจ่ายนํ้ามันทางท่อแบบวงจรต่อเนื่องจะเสร็จสิน้ กระบวนการ
ทุกขัน้ ตอนเมือ่ ใด การทีโ่ จทก์นําประมาณนํ้ามันทัง้ หมดตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นส่งจ่ายนํ้ามันทางท่อจนถึงวันเสร็จสิน้
กระบวนการส่งจ่ายนํ้ามันไปยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีในคราวเดียวพร้อมกันในกําหนด 10 วัน นับแต่
วันเสร็จสิน้ กระบวนการส่งจ่ายนํ้ามันจึงไม่ถกู ต้อง
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ฉบับลง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2507 และฉบับที่ 2/2525 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2525 เป็ นหลักเกณฑ์ทางปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุม
การตรวจสอบการนํานํ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมให้อยูใ่ นความรูเ้ ห็นและยินยอมของพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้
ควบคุมโรงงาน เพือ่ ทราบปริมาณนํ้ามันทีส่ ง่ จ่ายออกไปทัง้ หมด เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบกับจํานวนภาษี
ทีโ่ จทก์ชาํ ระ ไม่เกีย่ วกับกําหนดเวลาการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษี โจทก์จงึ ไม่อาจอ้างระเบียบดัง
กล่าวมาลบล้างกําหนดเวลาในการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีได้
___________________________
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัด ประกอบกิจการอุตสาหกรรมกลันนํ
่ ้ ามัน
ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์กลันนํ
่ ้ ามันแร่ทกุ ชนิดและจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพ
สามิตและพระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต จําเลยเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทกรมในสังกัดกระทรวงการ
คลัง มีหน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีสรรพสามิต เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เจ้าพนักงานประเมินของจําเลยแจ้งการ
ประเมินภาษีสรรพสามิตให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยสําหรับเดือนกรกฎาคม
ถึงธันวาคม ๒๕๓๘ รวมจํานวน ๒,๐๑๕,๒๕๓,๒๘๙.๒๓ บาทตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตที่
กค.๐๗๑๑/๒๔๓๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน๒๕๔๐ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ เจ้าพนักงานประเมินของจําเลย
แจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยสําหรับเดือน
มกราคมถึงธันวาคม ๒๕๓๙ รวมจํานวน ๔,๐๗๓,๘๙๙,๕๗๓.๖๙ บาท ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพ
สามิต ที่ กค.๐๗๑๑/๔๘๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑โดยอ้างว่า โจทก์ชาํ ระภาษีเกินเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
โจทก์อุทธรณ์คดั ค้านการประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิตมีคาํ วินิจฉัยที่
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กค.๐๗๑๐/๘๕๓๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้ลดเบีย้ ปรับและแก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
สําหรับรอบระยะเวลาเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ๒๕๓๘ คงให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับเงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่
เพือ่ มหาดไทย รวมจํานวน ๙๙,๗๑๔,๗๘๖.๙๖ บาท และคําวินิจฉัยที่ กค.๐๗๑๐/๑๗๒๓๘ ลงวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๔๑ ให้ลดเบีย้ ปรับและแก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินสําหรับรอบระยะเวลาเดือน
มกราคมถึงธันวาคม๒๕๓๙ คงให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยรวมจํานวน
๒๒๖,๐๑๓.๒๖๘.๒๕ บาท โจทก์อุทธรณ์คดั ค้านคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพสามิตทัง้ สองฉบับดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อมาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โจทก์ได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม๒๕๔๑ ซึง่ วินิจฉัยคําอุทธรณ์คดั ค้านของโจทก์ทงั ้ สอง
ฉบับรวมกันให้แก้คาํ วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยให้งดเบีย้ ปรับ ลดเงินเพิม่ เหลือเรียกเก็บร้อยละ ๐.๕
ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ งชําระโดยไม่รวมเบีย้ ปรับและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยร้อยละ
๑๐ คงให้โจทก์ชาํ ระเงินเพิม่ จํานวน ๒๖,๙๑๙,๖๗๓.๙๘ บาทและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยจํานวน
๒,๖๙๑,๙๖๗.๓๙ บาท รวมจํานวน๒๙,๖๑๑,๖๔๑.๓๗ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินตลอดจนคําวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพสามิตและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพราะ
โจทก์เป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันโดยมีโรงกลันนํ
่ ้ ามันของตนเอง โจทก์จา่ ยนํ้ามันให้แก่ลกู ค้าโดยทางเรือทางรถยนต์และ
ทางท่อส่งนํ้ามัน และยืน่ แบบรายการภาษีทุกวัน การประเมินภาษีรายพิพาทเกิดจากการจ่ายนํ้ามันทางท่อส่ง
นํ้ามัน ซึง่ โจทก์ปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทํานํ้ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ํามันลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ และหนังสือของจําเลยที่ กค.๐๗๐๕/๓๕๗๗๕ ลงวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๓๘ ทีก่ าํ หนดแนวทางการควบคุมหรือแนวปฏิบตั ขิ องการส่งนํ้ามันทางท่อของโจทก์ กล่าวคือ ใน
การส่งจ่ายนํ้ามันทางท่อ โจทก์มถี งั จ่ายนํ้ามันรวม ๗ ถังและทําการส่งจ่ายนํ้ามันแบบวงจรต่อเนื่องติดต่อกันจน
เสร็จสิน้ ทัง้ ระบบ ก่อนเริม่ การส่งจ่ายนํ้ามันพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยจะตรวจสอบปริมาณนํ้ามันทีม่ อี ยูใ่ นถัง
เมือ่ ส่งจ่ายนํ้ามันเสร็จสิน้ พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยก็จะตรวจสอบปริมาณนํ้ามันในถังอีกครัง้ หนึ่ง ทําให้
ทราบปริมาณนํ้ามันทีถ่ ูกส่งจ่ายไปและเป็ นจํานวนทีโ่ จทก์นําไปยืน่ แบบรายการภาษีภายในเวลาทีก่ ฎหมาย
กําหนด ในการนี้โจทก์ได้ตดิ ตัง้ ระบบเครือ่ งวัดอัตโนมัตทิ ถ่ี งั จ่ายนํ้ามันเพือ่ อ่านค่าปริมาณนํ้ามัน ณ เวลา ๒๔
นาฬิกา หรือเวลาใกล้เคียง เพือ่ ให้ทราบค่าปริมาณนํ้ามันโดยประมาณในระหว่างการส่งนํ้ามัน และจัดทํา
กระดาษทําการ (Supply Notification) ตามตัวเลขทีไ่ ด้จากเครือ่ งวัดอัตโนมัตดิ งั กล่าวสําหรับตรวจสอบกระทบ
ยอดและการควบคุมภายในของโจทก์ ตลอดจนใช้เป็ นตัวเลขในการจัดทํารายงานแจ้งปริมาณนํ้ามันสํารอง
ประจําวันของโจทก์และลูกค้าของโจทก์ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ํามันเชือ้
เพลิงพ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เจ้าพนักงานประเมินของจําเลยกลับนําตัวเลขตามกระดาษทําการดังกล่าวมาเป็ นฐานใน
การคํานวณซึง่ ไม่ถกู ต้อง เพราะไม่ใช่ตวั เลขทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยได้จากการตรวจสอบตามระเบียบ
ของจําเลย โจทก์ยน่ื แบบรายการภาษีและชําระภาษีภายในเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดโดยถูกต้องแล้ว ส่วนการ
ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตลอดจนคําวินิจฉัยของอธิบดีจาํ เลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ถกู
ต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑
จําเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะตาม
มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิตพ.ศ. ๒๕๒๗ และประกาศกระทรวงการคลังเรือ่ งขยายกําหนด
เวลาชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ โจทก์มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบรายการภาษีพร้อมกับชําระ
ภาษีภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีน่ ํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในกรณีทโ่ี จทก์
ส่งนํ้ามันออกจากโรงกลันนํ
่ ้ ามันของโจทก์ทางท่อส่งนํ้าต่อเนื่องกันหลายวัน โจทก์ไม่ได้นําปริมาณนํ้ามันทีส่ ง่
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ออกในแต่ละวันไปยืน่ แบบรายการเพือ่ ชําระภาษีสรรพสามิตภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีน่ ํานํ้ามันออกจากโรง
งานอุตสาหกรรมแต่ถอื เอาวันทีก่ ารส่งออกเสร็จสิน้ ซึง่ บางครัง้ ใช้เวลา ๒ ถึง ๓ วัน การยืน่ แบบรายการภาษีของ
โจทก์จงึ เกินเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดอันมีผลเท่ากับโจทก์มไิ ด้ยน่ื แบบรายการภาษีภายในเวลาทีก่ ฎหมาย
กําหนด ทัง้ นี้ในการส่งนํ้ามันทางท่อของโจทก์ดงั กล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานรายงานการจ่ายนํ้ามัน
สําหรับวงจรการจ่ายนํ้ามันทีส่ น้ิ สุดแล้ว (Supply Notification) และรายงานสินค้านํ้ามันคงเหลือในถังของลูกค้า
แต่ละรายและของโจทก์ (Tank Stock Card Allocated by Ownership)ทีแ่ สดงวันเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดของการ
จ่ายนํ้ามันแต่ละชนิด ปริมาณนํ้ามันทีส่ บู ถ่ายออกจากโรงกลันนํ
่ ้ ามันของโจทก์เข้าท่อส่งนํ้ามันและปริมาณนํ้ามัน
แต่ละชนิดทีม่ กี ารสูบถ่ายออกจากโรงงานของโจทก์ภายในเวลา ๒๔ นาฬิกาของแต่ละวัน จากการตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงานประเมินพบว่า ปริมาณนํ้ามันทีโ่ จทก์แจ้งตามแบบรายการภาษีถกู ต้องแล้วโจทก์จงึ ไม่ตอ้ งรับ
ผิดชําระค่าภาษีเพิม่ แต่ทโ่ี จทก์ถอื เอาวันทีส่ น้ิ สุดการจ่ายนํ้ามันเป็ นวันเริม่ ต้นนับระยะเวลา ๑๐ วัน ในการยืน่
แบบรายการภาษีและชําระภาษีสรรพสามิตแก่จาํ เลยนัน้ ไม่ถกู ต้อง เพราะไม่ได้ยน่ื แบบรายการภาษีและชําระ
ภาษีตามปริมาณนํ้ามันทีไ่ ด้นําออกจากโรงกลันของโจทก์
่
ซง่ึ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นรายวัน เจ้าพนักงาน
ประเมินของจําเลยจึงมีอาํ นาจประเมินให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทย โดย
คํานวณตามปริมาณนํ้ามันทีม่ กี ารนําออกจากโรงกลันของโจทก์
่
ณ เวลา ๒๔ นาฬิกาของแต่ละวัน แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าโจทก์ไม่มเี จตนาทุจริตและหลีกเลีย่ งภาษี ทัง้ ให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ งึ ให้งดเบีย้ ปรับและลดเงินเพิม่ แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นฟงั ได้วา่ โจทก์เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั
จํากัด ประกอบกิจการอุตสาหกรรมกลันนํ
่ ้ ามันปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์กลันนํ
่ ้ ามันแร่ทุกชนิดโดยมีโรงกลัน่
นํ้ามันของตนเองและจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิตและพระราชบัญญัตพิ กิ ดั
อัตราภาษีสรรพสามิต เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ เจ้าพนักงานประเมินของ
จําเลยได้มหี นังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับเงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่
มหาดไทยสําหรับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ๒๕๓๘ รวมจํานวน๒,๐๑๕,๒๕๓,๒๘๙.๒๓ บาท และสําหรับ
เดือนมกราคมถึงธันวาคม ๒๕๓๙ รวมจํานวน๔,๐๗๓,๘๙๙,๕๗๓.๖๙ บาท ตามลําดับโจทก์อุทธรณ์คดั ค้านการ
ประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิตมีคาํ วินิจฉัยให้ลดเบีย้ ปรับและแก้ไขการประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมินคงให้โจทก์ชาํ ระเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยสําหรับรอบระยะเวลา
เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ๒๕๓๘ รวมจํานวน ๙๙,๗๑๔,๗๘๖.๙๖บาท และสําหรับรอบระยะเวลาเดือน
มกราคมถึงธันวาคม ๒๕๓๙ รวมจํานวน๒๒๖,๐๑๓,๒๖๘.๒๕ บาท ตามลําดับ โจทก์อุทธรณ์คดั ค้านคําวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมสรรพสามิตต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วนิ ิจฉัยอุทธรณ์
ของโจทก์ทงั ้ สองฉบับในคําวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับเดียวกันให้แก้คาํ วินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพสามิตโดยให้งด
เบีย้ ปรับ ลดเงินเพิม่ เหลือเรียกเก็บร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ งชําระโดยไม่รวม
เบีย้ ปรับและภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยร้อยละ ๑๐ คงให้โจทก์ชาํ ระเงินเพิม่ จํานวน ๒๖,๙๑๙,๖๗๓.๙๘ บาท
และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยจํานวน ๒,๖๙๑,๙๖๗.๓๙ บาท รวมจํานวน ๒๙,๖๑๑,๖๔๑.๓๗บาท ตามคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องคดีน้ี โจทก์จา่ ยนํ้ามันให้
แก่ลกู ค้าโดยทางเรือ ทางรถยนต์และทางท่อส่งนํ้ามันและยืน่ แบบรายการภาษีทุกวันโดยโจทก์มหี น้าทีต่ อ้ งยืน่
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แบบรายการเสียภาษีสรรพสามิตภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีน่ ํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงกลันของ
่
โจทก์ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ ประกอบประกาศกระทรวงการคลังเรือ่ ง
ขยายกําหนดเวลาชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม๒๕๓๔ ในการจ่ายนํ้ามันทางท่อส่งนํ้ามันโจทก์ใช้
ถังเก็บนํ้ามันจํานวน ๗ ถัง และจําเลยกําหนดวิธปี ฏิบตั ไิ ว้ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่า ด้วยการควบคุมโรง
งานอุตสาหกรรมทํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ซึง่ มีสาระสําคัญว่า การจ่ายนํ้ามัน
ออกจากถังเก็บนํ้ามันต้องอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยตัง้ แต่เริม่ ต้นจน
เสร็จการ สําหรับการประเมินภาษีรายพิพาทสืบเนื่องจากการจ่ายนํ้ามันทางท่อส่งนํ้ามันทีว่ งจรการจ่ายนํ้ามัน
ครัง้ หนึ่งใช้เวลาเกินกว่า ๑ วัน โจทก์นําปริมาณนํ้ามันทีโ่ จทก์สง่ จ่ายทางท่อส่งนํ้ามันตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จการไป
รวมยืน่ แบบรายการเสียภาษีสรรพสามิตคราวเดียวในกําหนด ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีก่ ารส่งจ่ายนํ้ามันเสร็จสิน้ แต่
เจ้าพนักงานประเมินของจําเลยเห็นว่าโจทก์ตอ้ งนําปริมาณนํ้ามันทีส่ ง่ จ่ายออกไปทางท่อของแต่ละวันไปยืน่
แบบรายการเสียภาษีสรรพสามิตภายใน ๑๐ วันของแต่ละวันโดยถือเอาเวลา ๒๔ นาฬิกาของวันเป็ นเกณฑ์
และนําตัวเลขปริมาณนํ้ามันตามกระดาษทําการ (Supply Notification) ทีโ่ จทก์จดั ทําขึน้ สําหรับตรวจ
สอบกระทบยอดและการควบคุมภายในเพือ่ ทราบปริมาณนํ้ามันโดยประมาณ ณเวลา ๒๔ นาฬิกา หรือเวลาใกล้
เคียงและใช้สาํ หรับจัดทํารายงานแจ้งปริมาณนํ้ามันสํารองประจําวันของโจทก์และลูกค้าของโจทก์ต่อกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ํามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็ นฐานในการคํานวณภาษี
มีปญั หาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า โจทก์ยน่ื แบบรายการเสียภาษีสรรพสามิต
ภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายหรือไม่ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ (๑) (ก)
บัญญัตวิ า่ "ถ้าสินค้าอยูใ่ นโรงอุตสาหกรรม ให้ถอื ว่า ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ ในเวลาทีน่ ําสินค้า
ออกจากโรงอุตสาหกรรม..." ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ งขยายกําหนดเวลาชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๔ ข้อ ๒ (๑) ระบุไว้วา่ "กรณีความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ ในเวลาทีน่ ําสินค้า
นํ้ามัน และผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมยืน่ แบบ
รายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ทีน่ ํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันนัน้ ออกจากโรง
อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน" จากข้อความในบทบัญญัตแิ ละประกาศดังกล่าวเห็นได้ชดั เจนว่า
กฎหมายกําหนดให้ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมยืน่ แบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั ที่
นํานํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันออกจากโรงอุตสาหกรรม วันทีน่ ํานํ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมนัน้ หมายถึงแต่
ละวันหรือระยะเวลาตัง้ แต่๐๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา ของแต่ละวัน ดังนัน้ ความรับผิดในอันจะต้องเสีย
ภาษีกต็ อ้ งถือตามปริมาณนํ้ามันทีน่ ําออกพ้นไปจากโรงอุตสาหกรรม ณ เวลา ๒๔ นาฬิกาของแต่ละวันเป็ น
เกณฑ์ในการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีภายใน ๑๐ วัน นับแต่วนั นัน้ โดยไม่จาํ ต้องคํานึงว่าการส่งจ่าย
นํ้ามันทางท่อแบบวงจรต่อเนื่องจะเสร็จสิน้ กระบวนการทุกขัน้ ตอนเมือ่ ใด การทีโ่ จทก์นําปริมาณนํ้ามันทัง้ หมด
ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นส่งจ่ายนํ้ามันทางท่อจนถึงวันเสร็จสิน้ กระบวนการส่งจ่ายนํ้ามันไปยืน่ แบบรายการภาษีและชําระ
ภาษีในคราวเดียวพร้อมกันในกําหนด ๑๐ วัน นับแต่วนั เสร็จสิน้ กระบวนการส่งจ่ายนํ้ามันจึงไม่ถกู ต้อง ทีโ่ จทก์
อุทธรณ์วา่ โจทก์ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมสรรพสามิตว่า ด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทํานํ้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗และฉบับที่ ๒/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ ทีไ่ ด้
กําหนดให้เอาวันทีเ่ สร็จสิน้ กระบวนการทุกขัน้ ตอนซึง่ รวมถึงการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมโรง
งานจึงจะถือว่า เป็ นการนํานํ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยสมบูรณ์นนั ้ เห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็ นหลัก
เกณฑ์ทางปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมการตรวจสอบการนํานํ้ามันออกจากโรงอุตสาหกรรมให้อยูใ่ นความรูเ้ ห็นและ
ยินยอมของพนักงานเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมโรงงานเพือ่ ทราบปริมาณนํ้ามันทีส่ ง่ จ่ายออกไปทัง้ หมดเพือ่ ประโยชน์
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ในการตรวจสอบกับจํานวนภาษีทโ่ี จทก์ชาํ ระ ไม่เกีย่ วกับกําหนดเวลาการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษี
โจทก์จงึ ไม่อาจอ้างระเบียบดังกล่าวมาลบล้างกําหนดเวลาในการยืน่ แบบรายการภาษีและชําระภาษีได้ ส่วนที่
โจทก์อุทธรณ์วา่ การทีเ่ จ้าพนักงานประเมินนําตัวเลขจากกระดาษทําการ (Supply Notification) มาประเมิน
ภาษีสรรพสามิตไม่ถกู ต้องเนื่องจากเป็ นตัวเลขโดยประมาณทีโ่ จทก์กาํ หนดขึน้ มาแต่ฝา่ ยเดียวโดยไม่ผา่ นการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าทีน่ นั ้ เห็นว่า โจทก์มไิ ด้โต้แย้งว่าตัวเลขทีป่ รากฏในกระดาษทําการไม่ใช่ตวั เลขปริมาณ
นํ้ามันทีม่ กี ารส่งจ่ายออกไป ณ เวลา ๒๔ นาฬิกาของแต่ละวันหรือตัวเลขนัน้ ไม่ถกู ต้องอย่างไร อีกทัง้ จํานวน
ภาษีทเ่ี จ้าพนักงานประเมินคํานวณจากตัวเลขดังกล่าวกับจํานวนภาษีทโ่ี จทก์ยน่ื ชําระก็มจี าํ นวนตรงกันตาม
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิตเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ และ ๔ แสดงว่า ตัวเลขทีป่ รากฏใน
กระดาษทําการถูกต้องเชือ่ ถือได้ แต่เนื่องจากโจทก์ชาํ ระภาษีลา่ ช้าจึงต้องรับผิดตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
สําหรับปญั หาทีว่ า่ โจทก์ตอ้ งรับผิดชําระเงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทยตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์
หรือไม่นนั ้ ในเมือ่ ข้อเท็จจริงฟงั ได้วา่ โจทก์มไิ ด้ยน่ื แบบรายการเสียภาษีสรรพสามิตภายในกําหนดเวลาตาม
กฎหมายตามทีไ่ ด้วนิ ิจฉัยไว้แล้วโจทก์ยอ่ มต้องรับผิดชําระเงินเพิม่ และภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ มหาดไทย ทัง้ โจทก์ก็
ยอมรับในวันชีส้ องสถานแล้วว่า ตัวเลขตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์นนั ้ เป็ นตัวเลขทีค่ าํ นวณถูกต้องแล้วจึงไม่จาํ ต้อง
วินิจฉัยปญั หานี้อกี ต่อไป ทีศ่ าลภาษีอากรกลางพิพากษามานัน้ ชอบแล้ว
พิพากษายืน.
(สุทนิ ปทั มราชวิเชียร-ปราโมทย์ บุนนาค-ณรงค์ศกั ดิ ์ วิจติ รสาระวงศ์)
ศาลภาษีอากรกลาง - นายกําธร โพธิสุ์ วฒ
ั นากุล
ศาลอุทธรณ์ แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

(ไม่มขี อ้ มูล)

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น
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