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อุทธรณ์ทตี่ ดั สินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
หมายเลขคดีดาที่ ภ.13 - 14/2560
หมายเลขคดีแดงที่ 674 - 675/2560

กรมศุลกากร
บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จากัด

โจทก์
จาเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17, 25
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ฉ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2543 มาตรา 112
อัฏฐารส
การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่ง ของออกมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่า
การประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ชอบหรือไม่ ซึ่งศาลมีอานาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือเพิกถอน
การประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ เมื่อขณะโจทก์ฟ้อง จาเลยได้อุทธรณ์คาวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับอากรขาเข้า
และเงินเพิ่มโดยฟ้องคดีต่อ ศาลภาษีอากรกลาง แม้ศาลภาษีอากรกลางจะมีคาพิพากษาแต่จาเลยอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุด ดังนี้ โจทก์จะมีสิทธิได้รับชาระอากรขาเข้าและเงินเพิ่มตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ จึงต้องรอคาวินิจฉัยชี้ ขาดของศาลเมื่อคดีถึงที่สุดเสียก่อน การที่จาเลย
ไม่ชาระอากรขาเข้าและเงินเพิ่มตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้จึงไม่เป็น
การโต้แย้งสิทธิที่โจทก์จะนาคดีมาฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลภาษีอากรฯ มาตรา 17 โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบ
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ มาตรา 25
______________________________
คดีทั้งสองสานวนนี้ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสานวนว่า
โจทก์ เรียกจาเลยทั้งสองสานวนว่า จาเลย
โจทก์ทั้งสองสานวนฟ้องและแก้ไขคาฟ้องขอให้บังคับจาเลยชาระเงินแต่ละจานวนดังกล่าวและ
เงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงินอากรขาเข้าที่ชาระขาดตามใบขนสินค้า
ทั้ง 68 ฉบับ นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์
จาเลยทั้งสองสานวนให้การและแก้ไขคาให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์และจาเลยทั้งสองสานวนอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันรับฟังเป็นยุติ
ในชั้นนี้ว่า เมื่อระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 จาเลยได้นาสินค้าเครื่องสแกนเนอร์
ยี่ห้ อ ฟูจิ รุ่น SP 3000 จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศกาเนิดญี่ปุ่น เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางเรือและ
ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 68 ฉบับ เพื่อผ่าน
พิธีการศุลกากรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ สาแดงว่า สินค้าที่นาเข้าทั้งหมดคือ FUJI LAB.EQUIPMENT
ชนิดของ SCANNER AND IMAGE PROCESSOR เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลครบชุดสมบูรณ์ ประเภท

2
พิกัดที่ 8471.90 อัตราอากรร้อยละ 40 โดยใบขนสินค้าฉบับแรกถึงฉบับที่ 36 ระบุว่าลดอัตราอากรขาเข้า
เหลือร้อยละ 5 ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.1/42 ลงวันที่ 1 มกราคม 2542 ใบขนสินค้าฉบับที่ 37
ถึงฉบับที่ 48 ลดอัตราอากรขาเข้าเหลือร้อยละ 5 ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2544 และใบขนสินค้าฉบับที่ 49 ถึงฉบับที่ 68
ลดอัตราอากรขาเข้าเหลือร้อยละ 0 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ตรวจพิจารณาประเภทพิกัด อัตราอากร ราคาสินค้าตามที่จาเลยสาแดงในใบขนสินค้า
ทั้ง 68 ฉบับ และบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) แนบท้ายใบขนสินค้าดังกล่าวในขณะนั้นแล้วเชื่อว่าเป็นประเภทพิกัด
อัตราอากร และราคาสินค้าที่แท้จริง จึงให้จาเลยชาระภาษีอากรตามที่สาแดงแล้วตรวจปล่อยสินค้าทั้งหมด
ให้จาเลยรับไป ต่อมาวันที่ 7, 9 และ 13 ธันวาคม 2547 เจ้าหน้าที่สานักสืบสวนและปราบปรามของโจทก์
ได้เข้าตรวจค้นสานักงานจาเลยและยึดเอกสารเกี่ยวกับการนาเข้าสินค้าของจาเลยหลายรายการ เมื่อตรวจสอบ
แล้ วมีค วามเห็น ว่า สิน ค้า ที ่จ าเลยน าเข้า คือ เครื ่อ งอัด รูป ระบบดิจ ิท ัล (DIGITAL MINI LAB FRONTIER
SYSTEM) ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญสองส่วน คือเครื่อง LASER PRINTER AND PAPER PROCESSOR เรียกชื่อย่อ
ว่ า “LP” และเครื่ อ ง SCANNER AND IMAGE PROCESSOR เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า “SP” เป็ น การน าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักรพร้อมกันโดยเรือลาเดียวกัน วันนาเข้าวันเดียวกัน แต่แยกจัดทาใบสั่งซื้อ P/O และ INVOICE เป็น
คนละฉบับ และยื่นใบขนสินค้าทั้งสองชนิดแยกกัน โดยในการยื่นใบขนสินค้า “SP” จาเลยสาแดงประเภทพิกัดที่
8471.90 ชาระอากรในอัตราร้อยละ 0 หรือร้อยละ 5 ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ขณะนาเข้า ส่วนสินค้า
“LP” สาแดงประเภทพิกัด ที่ 9010.10 ชาระอากรในอัต ราร้อ ยละ 10 โจทก์เ ห็น ว่า สิน ค้า ทั้ง สองชนิด
ดัง กล่า วถูกออกแบบมาเพื่อนาไปใช้งานร่วมกันเป็นหน่วยเดียวกัน (FUNCTIONAL UNIT) ในลักษณะของ DIGITAL
MINI LAB ซึ่งประกอบด้ว ยส่ว นอัด รูปและล้างรูปด้วยระบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถอัด รูปได้ จึงถือว่าสิน ค้า
ดังกล่าวเป็น เครื่องจักรที่มีอุปกรณ์ซึ่งมีหน้าที่การทางานร่วมกันเป็นหน่วยเดียวกัน (FUNCTIONAL UNIT) ต้อง
จัดเข้าประเภทพิกัด เดีย วกัน ในประเภทที่ 9010.50 อัต ราอากรร้อ ยละ 20 หรือ ร้อ ยละ 10 ตามแต่
ช่ว งเวลาที่มีการนาเข้าในขณะนั้น จึงแจ้งการประเมินให้จาเลยชาระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ภาพถ่า ยแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีอื่น ๆ) วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2550 จาเลยยื่น อุท ธรณ์คัด ค้า นการประเมิน อากรขาเข้าดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามภาพถ่ายคาอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ว
วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของจาเลยตามภาพถ่ายคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ต่อมาวันที่ 6
ตุลาคม 2554 จาเลยได้ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลภาษีอากรกลาง
เป็นคดีหมายเลขดาที่ 197/2554 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จาเลย (โจทก์ในคดีดังกล่าว) รับผิดชาระ
ภาษีศ ุล กากรตามการประเมิน พร้อ มเงิน เพิ ่ม ส่ว นเบี ้ย ปรับ ให้ง ดทั้ง หมดตามภาพถ่า ยคาพิพ ากษาคดี
หมายเลขแดงที่ 6/2556 ในสานวนคดีหลัง จาเลย (โจทก์ในคดีดังกล่าว) อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขณะคดีดังกล่าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นฟ้องจาเลยเป็นคดีนี้
พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ฉ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป บัญญัติว่า “ผู้นาของเข้า
หรือผู้ส่งของออกมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามแบบที่อธิบดีกาหนดได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การประเมิน...” และมาตรา 112 อัฏฐารส
บัญญัติว่า “ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์...” เห็นว่า การที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของ
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ออกมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลก็เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าการประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบหรือไม่ ซึ่งศาลมี
อานาจพิจารณาพิพากษาเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือเพิกถอนการประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ เมื่อ
ปรากฏว่าขณะโจทก์ฟ้องคดีทั้งสองสานวนนี้ จาเลยได้อุทธรณ์คาวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับอากรขาเข้าและเงินเพิ่ม
โดยฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2554 แม้ศาลภาษีอากรกลางจะมีคาพิพากษาแล้ว แต่
จาเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุดโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนี้ โจทก์จะมีสิทธิได้รับ
ชาระอากรขาเข้าและเงินเพิ่มตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ เพียงใด จึง
ต้องรอคาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเมื่อคดีถึงที่สุดเสียก่อน การที่จาเลยไม่ชาระอากรขาเข้าและเงินเพิ่มตามคาวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้จึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิที่โจทก์จะนาคดีมาฟ้องต่อศาลภาษี
อากรกลางได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษี
อากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 เพราะมิฉะนั้นบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลก็ย่อมจะไม่บังเกิดผล โจทก์จึงไม่มีอานาจฟ้อง ปัญหานี้แม้
ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142
(5) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 ที่ศาล
ภาษีอากรกลางรับคดีไว้พิจารณาและมีคาวินิจฉัยในประเด็นต่าง ๆ มานั้นเป็นการไม่ชอบ แต่เมื่อในที่สุดศาล
ภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษจึงเห็นพ้องด้วยในผล เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว
ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์และจาเลยจึงไม่จาต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทาให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.
(อรรณพ วิทรู ากร - ผจงธรณ์ วรินทรเวช - วชิระ เศษแสงศรี)
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อุทธรณ์ทตี่ ดั สินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
หมายเลขคดีดาที่ ภ.23/2560
หมายเลขคดีแดงที่ 868/2560

บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
กรมสรรพากร

โจทก์
จาเลย

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 3
พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 มาตรา 3
พ.ร.บ. ส่ง เสริม การลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นกฎหมายเฉพาะ แต่เมื่อไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการคานวณ
กาไรสุท ธิเ พื่อ เสีย ภาษีเงินได้นิติบุค คลไว้เป็นการเฉพาะ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนไม่ว่ามีการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนร่วมด้วยหรือไม่ จึงต้องอยู่
ภายใต้บังคับของประมวลรัษฎากร เมื่อพิจารณา พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 มาตรา 3 มิได้ระบุว่ากาไรส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ไม่รวมถึงกาไรของกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้ง ๆ ที่ตราขึ้นภายหลัง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ถึง 24 ปี หากกฎหมาย
ประสงค์จะไม่ให้นากาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมารวมในยอดกาไรสุทธิที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ก็น่าจะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแล้ว สิทธิของโจทก์ที่จะได้รับประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงิน ได้นิติบุคคลตาม
พ.ร.ฎ. ดังกล่าว ต้องพิจารณาจากกาไรสุทธิรวมของโจทก์ โดยนาเอากาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจานวนมารวมกับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ป.รัษฎากรไม่มีบทบัญญัติให้งดหรือลดเงินเพิ่มได้เว้นแต่เป็นกรณีตาม มาตรา 27 วรรคสอง เมื่อเงินเพิ่ม
เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายมิได้เกิดจากข้อสัญญาที่ลูกหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ การที่โจทก์ผู้ต้องเสียภาษีไม่เสียภาษี
ภายในกาหนด ประกอบกับ ป.รัษฎากรกาหนดไว้แน่นอนโดยไม่มีข้อยกเว้นให้งดหรือลดได้ จึงไม่อาจพิจารณา
ให้งดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์ได้
______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือ แจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ ภญ.(อธ.
2)/271/2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 กับให้งดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในชั้นนี้ ว่า โจทก์
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจากัดมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
ขนมปังอบกรอบ และเครื่องปรุงสาเร็จรูป ซึ่งมีทั้งกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกิจการ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON - BOI) โดยโจทก์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตบะหมี่ก่งึ
สาเร็จรูปตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1657/2539 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2539 เริ่ม
ใช้สิทธิวันที่ 1 มกราคม 2540 และบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1473/2540 ลง
วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2540 เริ่ม ใช้สิท ธิวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2544 โจทก์ไ ด้รับ สิท ธิแ ละประโยชน์ ตาม
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พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
และโดยที่โ จทก์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยก่อ นพระราชกฤษฎีก าออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 ใช้บังคับ โจทก์จึงได้รับสิทธิลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว โดยคงจัดเก็บใน
อัตราร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
นับ แต่ร อบระยะเวลาบัญ ชีแ รกที่เ ริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่พ ระราชกฤษฎีก านี้ใ ช้บัง คับ โจทก์ยื่น แบบ แสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่
31 ธัน วาคม 2546 เมื่อวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2547 โดยแสดงรายการว่าโจทก์มีกาไรสุทธิตามบัญชีกาไร
ขาดทุนสาหรับกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) 242,829,364.73 บาท มีรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็น
รายจ่ายตามประมวลรัษฎากรสาหรับกิจการส่วนนี้ 254,098.52 บาท และมีกาไรสุทธิจากกิจการที่ต้องเสี ย
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล (NON-BOI) 82,711,057.29 บาท รวมก าไรสุ ท ธิ ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
82,965,155.81 บาท คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 (กรณีลดอัตราภาษี) คิดเป็นค่าภาษี
20,741,288.96 บาท หั ก ภาษี เ งิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่ า ย 1,841,257.76 บาท คงเหลื อ ภาษี ที่ ต้ อ งช าระเพิ่ ม
18,900,031.20 บาท ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจาเลยมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 แจ้งว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการคานวณกาไรสุทธิโดยใช้สิทธิลดอัตราภาษีตามมาตรา 3
แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544
อัต ราร้อยละ 25 จากกาไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ไม่ถูกต้องเนื่องจากโจทก์ประกอบกิจการ
ทั้งที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผลการดาเนินงาน
ของทั้งสองกิจการต่างมีกาไรสุทธิการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องนากาไรสุทธิของ
ทั้งสองกิจการรวมเป็นจานวนเดียวและต้องเฉลี่ยกาไรสุทธิตามสัดส่วนของกาไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ในอัตราร้อยละ 25 และเฉลี่ยกาไรสุทธิตามสัดส่วนของกาไรสุทธิส่วนที่ เกิน 300 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 30
ซึ่งภาษีที่คานวณได้ตามแบบแสดงรายการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2546 มีจานวน 21,005,193.41 บาท หักภาษีที่ชาระไว้แล้ว 20,741,288.96 บาท โจทก์จึงชาระ
ภาษีเงินได้นิ ติบุคคลขาดไป 263,904.45 บาท เจ้าพนักงานประเมินจึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประเมินให้โจทก์ชาระเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชาระไว้ขาดจานวนดังกล่าวพร้อมเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร คานวณถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เป็น เงิน 263,904.45 บาท
รวมเป็น เงิน ที่โ จทก์ต้องชาระทั้งสิ้น 527,808 บาท โจทก์ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุท ธรณ์วินิจ ฉั ย ว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบแล้ว
ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ปัญหาที่ต้องวินิ จฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกมี ว่าการประเมิน ของเจ้าพนักงานประเมิน
และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้ใช้วิธีการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จากกิจการที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยนากาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมารวมกับกาไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเฉลี่ยกาไรสุทธิตามสัดส่วน
เพื่อคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่โจทก์ได้รับประโยชน์ลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
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ในประมวลรัษ ฎากร ว่า ด้ว ยการลดอัต รารัษ ฎากร (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
โดยโจทก์กล่าวในอุทธรณ์ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นกฎหมายเฉพาะจึงไม่อาจนา
ประมวลรัษ ฎากรซึ่ง เป็น กฎหมายทั่ว ไปมาใช้บัง คับ การลดอัต ราภาษีเ งิน ได้นิติบุค คลจากร้อ ยละ 30
เหลือร้อยละ 25 ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่รวมถึงกาไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544
ก็มิได้กาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การปันส่วนและเฉลี่ยกาไรสุทธิของแต่ละกิจการ เห็นว่า ในปัญหานี้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 3 บัญญัติว่า “...บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติ
ไว้แ ล้ว ในพระราชบัญญัตินี้ห รือซึ่ งขัด หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แ ทน”
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เป็นกฎหมายเฉพาะ
ดังที่โจทก์กล่าวอ้างจริงแต่เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการคานวณกาไรสุทธิ เพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ไม่ว่า มีก ารประกอบกิจการที่ไ ม่ไ ด้รับ การส่งเสริมการลงทุนร่วมด้ว ยหรือ ไม่จึง ต้อ งอยู่ภ ายใต้บังคับของ
ประมวลรัษฎากร เพราะมิฉ ะนั้น การคานวณกาไรขาดทุนสุท ธิของกิจการที่ไ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน
ย่อ มดาเนิน การไปโดยไม่มีหลักเกณฑ์ซึ่งไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้ นอกจากนี้ เมื่อ พิจ ารณาพระราชกฤษฎีกา ฯ
(ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สาหรับบริษัทหรือ
ห้างหุ้น ส่ว นนิติบุคคลแห่งบัญชีอัต ราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร และ
คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชี
ต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ...” เห็นได้ว่า
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมิได้ระบุว่ากาไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ไม่รวมถึงกาไรสุทธิของกิจการ
ที่ไ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้ง ๆ ที่พ ระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ต ราขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ถึง 24 ปี ซึ่งหากกฎหมายประสงค์จะไม่ให้นากาไรสุท ธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน มารวมในยอดกาไรสุทธิส่ว นที่ไม่เกิน 300 ล้า นบาท ก็น่า จะบัญญัติไว้โ ดยชัด แจ้งแล้ว ดังนั้น
การพิจารณาถึงสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 387)
พ.ศ. 2544 สาหรับกาไรสุทธิส่ว นที่ไ ม่เกิน 300 ล้านบาท จึงต้องพิจารณาจากกาไรสุทธิรวมของโจทก์
โดยนาเอากาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจานวน
มารวมกับ กิจ การที่ไ ม่ไ ด้รับ การส่ง เสริม การลงทุน ด้วย ส่วนที่โจทก์กล่าวในอุทธรณ์ต่อไปว่าใบแนบแบบ
ภ.ง.ด. 50 ที่ลงประกาศในเว็บไซต์ของจาเลยไม่ใช่กฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่อาจนาวิธีการคานวณ
ตามใบแนบดังกล่าวมาใช้ในการประเมิน วิธีการเฉลี่ยจะใช้ในกรณีไม่สามารถหารายจ่ายของผู้เสียภาษีอากร
ที่เป็น ค่าใช้จ่ายร่ว มกัน ได้แ ต่กรณีข องโจทก์เป็นเรื่องกาไรสุทธิข องแต่ละกิจก ารแยกต่างหากจากกัน จึง
ไม่มีเ หตุที่จ ะใช้วิธีเ ฉลี่ย เงิน กาไรสุท ธิข องโจทก์สาหรับกิจ การที่ไ ด้รับ การส่ง เสริมการลงทุนและกิจการ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อคานวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 387)
พ.ศ. 2544 ทั้งกรณีของโจทก์เข้าหลักเกณฑ์ ต ามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคานวณกาไรสุทธิและ
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ขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530
ข้อ 3.1 (ก) เนื่องจากโจทก์มีกาไรสุทธิจากกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเท่านั้น โดยตามประกาศดังกล่าวไม่ได้กาหนดเงื่อนไขให้ต้องนากาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับ
การส่ง เสริม การลงทุน ซึ่ง ได้รับ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิติบุค คลมารวมกับ กาไรสุท ธิข องกิจ การที่ไ ม่ไ ด้รับ
ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิติบุค คลเพื่อเฉลี่ยกาไรสุทธิก่อนคานวณภาษีนั้น เห็นว่า ตามประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530 ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ระบุว่า “ในกรณีผู้ได้รับการส่งเสริมประกอบกิจการทั้งที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน แต่ในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุ คคลให้นากาไรสุทธิและ
ขาดทุน สุทธิของกิจการทั้งที่ไ ด้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุค คลและที่ไม่ได้รับ ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุค คล
มารวมเข้าด้วยกัน และให้ถือปฏิบัติดังนี้ ” ความในข้อ 3 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวแสดงชัดแจ้งว่าในการคานวณ
กาไรสุท ธิเ พื่อ เสีย ภาษีเ งิน ได้นิติบุค คลของโจทก์ต้อ งนากาไรสุท ธิและขาดทุนสุทธิของกิจการทั้งที่ได้รับ
ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิติบุคคลและที่ไ ม่ไ ด้รับยกเว้น ภาษีเ งินได้นิติบุคคลมารวมเข้า ด้วยกันสอดคล้องกับที่
ศาลอุทธรณ์คดีชานั ญพิเศษวินิ จฉั ยแล้ว ว่า สิทธิของโจทก์ ที่จะได้รับประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 สาหรับกาไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ต้องพิจารณาจากกาไรสุทธิรวมของโจทก์โดยนาเอากาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่ง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจานวนมารวมกับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน ส่ว นการ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นขั้นตอนต่อมาซึ่งโจทก์คงเสียภาษีดังกล่าวสาหรับกาไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น กรณีปัญหาการเฉลี่ยกาไรสุทธิตามส่วนนั้นแม้ใบแนบแบบ ภ.ง.ด. 50
ที่ลงประกาศในเว็บไซต์ของจาเลยจะไม่ใช่กฎหมาย ส่วนประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคานวณกาไรสุทธิ
และขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2530
รวมทั้งบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรและพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 จะมิได้กาหนด
หลักเกณฑ์ให้เฉลี่ยกาไรสุทธิจากกิจการทั้งที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาทโจทก์มีกาไรสุทธิตามบัญชีกาไรขาดทุน
สาหรับ กิจ การที่ไ ด้รับ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิติบุค คล (BOI) 242,829,364.73 บาท มีรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็น
รายจ่ายตามประมวลรัษฎากรสาหรับกิจการส่วนนี้ 254,098.52 บาท และมีกาไรสุท ธิจ ากกิจ การที่ต้อ ง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI) 82,711,057.29 บาท รวมแล้วโจทก์มีกาไรสุทธิทั้งสิ้น 325,794,520.54 บาท
ซึ่งในจานวนนี้เป็นกาไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 243,083,463.25 บาท (242,829,364.73 +
254,098.52) เมื่อยอดกาไรสุทธิรวมของโจทก์มีจานวนเกินกว่า 300 ล้านบาท จึงไม่อาจระบุได้ว่ากาไรสุทธิ
ส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาทเป็นกาไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าใดและ
เป็นกาไรสุทธิในส่วนของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมิน
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ใช้วิธีการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2546
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จากกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนากาไรสุทธิของกิจการ
ที่ไ ด้รับ การส่ง เสริม การลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมารวมกับกาไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเฉลี่ย กาไรสุทธิตามสัดส่วนเพื่อคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่โจทก์ได้รับ
ประโยชน์ลดอัตราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
(ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544 จึงเหมาะสมเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนีฟ้ ังไม่ขนึ้
ปัญหาทีต่ ้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการสุดท้ายมีว่า มีเหตุสมควรงดหรือลดเงินเพิ่มให้แก่โ จทก์
หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินใช้อานาจประเมินให้โจทก์ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มโดยอาศัยอานาจ
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 และให้โจทก์ รับผิดชาระเงินเพิ่มตามมาตรา 27 ซึ่งประมวลรัษฎากรไม่มี
บทบัญญัติให้งดหรือลดเงินเพิ่มส่วนนี้ไ ด้เ ว้นแต่จ ะเป็น กรณีต ามมาตรา 27 วรรคสอง เมื่อ เงินเพิ่มเกิด ขึ้น
โดยผลของกฎหมายมิ ไ ด้ เ กิ ด จากข้ อ สั ญ ญาที่ ลู ก หนี้ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ดั ง นั้ น การที่ โ จทก์ ผู้ ต้ อ งเสี ย ภาษี
ไม่เสียภาษีภายในกาหนดประกอบกับประมวลรัษฎากรกาหนดไว้แน่นอนโดยไม่มีข้อยกเว้นให้งดหรือลดได้
จึงไม่อาจพิจารณาให้งดหรือลดเงินเพิ่มแก่โจทก์ได้ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่ม
ให้แก่โจทก์นั้นต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.
(อรรณพ วิทรู ากร – ผจงธรณ์ วรินทรเวช – วชิระ เศษแสงศรี)
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 882/2560

กรมศุลกำกร
บริษัทไอออนิค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มำตรำ 224 วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๒๔
แม้โจทก์จะนำใบขนสินค้ำขำเข้ำทัง้ เจ็ดฉบับ มำฟ้องรวมเป็นคดีเดียวกัน แต่กต็ อ้ งถือว่ำกำรฟ้องแต่ละ
ใบขนสินค้ำเป็นข้อหำแยกต่ำงหำกจำกกันสิทธิในกำรอุทธรณ์จึงต้องพิจำรณำตำมจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพำท
ตำมใบขนสินค้ำแต่ละฉบับที่จำเลยนำเข้ำ ซึ่งทุนทรัพย์ ที่พิพำทในแต่ละใบขนสินค้ำจะต้องมีทุนทรัพย์เกินกว่ำ
๕๐,๐๐๐ บำท จึงจะมีสิทธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ตำม ป.วิ.พ. มำตรำ ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศ ำ ล ภ ำ ษี อ ำ ก ร แ ล ะ วิ ธี พิ จ ำ ร ณ ำ ค ดี ภ ำ ษี อ ำ ก ร พ . ศ . ๒ ๕ ๒ ๘ ม ำ ต ร ำ ๒ ๔ เ มื่ อ ทุ น ท รั พ ย์
ที่พิพำทส ำหรับใบขนสินค้ำฉบับที่หนึ่งถึงฉบับที่สี่ มีทุนทรัพย์ที่พิพำทไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท จึงต้องห้ำม
มิให้อุทธรณ์ในปัญหำข้อเท็จจริงตำมบทบัญญัติดังกล่ำว
กำรประเมินอำกรขำเข้ำส่วนที่ขำดรำยพิพำทจึงเป็นกรณีที่ พระรำชบัญญัติศุลกำกรซึ่งเป็นกฎหมำย
เกี่ยวกับภำษีอำกรบัญญัติให้คัดค้ำนหรือ อุท ธรณ์คำสั่ง หรือ คำวินิจ ฉัย ต่อ คณะกรรมกำรพิจ ำรณำอุท ธรณ์
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้ เมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์กำรประเมินต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ภำยใน
ส ำ ม สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ต ำ ม ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น พ . ร . บ . ศุ ล ก ำ ก ร
พ.ศ. 2469 มำตรำ ๑๑๒ ฉ จ ำเลยย่อมไม่มีอ ำนำจฟ้องคดีต่อศำลตำม พ.ร.บ. จัดตั้งศำลภำษีอำกรและ
วิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๗ (๑) และมำตรำ ๘
_______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ จำเลยช ำระเงินค่ำภำษีอำกรที่ค้ำงชำระและเงินเพิ่มจ ำนวน ๔๒๙,๘๔๑.๒๔ บำท
ชำระเงิน เพิ่ม อำกรขำเข้ำ ในอัต รำร้อ ยละ ๑ ต่อ เดือ น หรือ เศษของเดือ นจำกอำกรขำเข้ำ ขำดจำนวน
๒๐๐,๘๖๒ บำท ตำมมำตรำ ๑๑๒ จั ตวำ แห่ งพระรำชบั ญญั ติ ศุ ลกำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ นั บถั ดจำกวั น ฟ้ อ ง
เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลภำษี อ ำกรกลำงพิ พ ำกษำให้ จ ำเลยช ำระเงิ น ค่ ำ ภำษี อ ำกรที่ ค้ ำ งช ำระและเงิ น เพิ่ ม จ ำนวน
๔๒๙,๘๔๑.๒๔ บำท และช ำระเงิ น เพิ่ ม อำกรขำเข้ ำ ในอั ต รำร้ อ ยละ ๑ ต่ อ เดื อ นหรื อ เศษของเดื อ น
จำกอำกรขำเข้ำขำดจำนวน ๒๐๐,๘๖๒ บำท นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์
ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ
จำเลยอุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีภำษีอำกรวินิจฉัยว่ำ จำเลยสั่งซื้อและนำเข้ำสินค้ำประเภท
กำกชำบดหยำบใช้ทำอำหำรสัตว์ จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนเข้ำมำในรำชอำณำจักรหลำยครั้งโดยทำงเรือ
จำกกำรตรวจค้นพบว่ำสินค้ำที่จำเลยนำเข้ำตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ ๗ ฉบับ สำแดงรำคำต่ำกว่ำรำคำซื้อขำย
จริง พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ของโจทก์ จึง มีห นัง สือ ให้จำเลยชี้แ จงข้อ เท็จ จริง แต่จำเลยเพิก เฉย ต่อ มำสำนัก
กฎหมำยของโจทก์มีห นังสือถึงจำเลยขอให้ทำควำมตกลงระงับคดี แต่จำเลยเพิกเฉย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
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ของโจทก์ จึ ง แจ้ ง กำรประเมิ น รำคำและค่ ำ ภำษี อ ำกร จ ำเลยได้ รั บ แล้ ว แต่ มิ ได้ อุ ทธรณ์ กำรประเมิ นต่ อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ รวมเป็นเงินที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระค่ำอำกรขำเข้ำและเงินเพิ่มคำนวณ
ถึงวันฟ้อง สำหรับกำรนำเข้ำสินค้ำตำมใบขนสินค้ำฉบับที่หนึ่งเป็นเงิน ๔๒,๓๖๓.๙๔ บำท ฉบับที่สองเป็นเงิน
๒๘,๔๓๓.๗๔ บำท ฉบับที่สำมเป็นเงิน ๓๐,๒๒๑.๕๙บำท ฉบับที่สี่เป็นเงิน ๓๖,๕๘๔.๐๓ บำท ฉบับที่ห้ำ
เป็นเงิน ๑๐๘,๙๗๗.๓๖ บำท ฉบับที่หกเป็นเงิน๑๒๖,๗๑๓.๗๐ บำท และฉบับที่เจ็ดเป็นเงิน ๕๖,๕๔๖.๘๘
บำท
ปั ญ หำต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตำมอุ ท ธรณ์ ข องจ ำเลยว่ ำ กำรประเมิ น ของพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องโจทก์
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ในประเด็นข้อนี้เป็นกำรอุทธรณ์ในปัญหำข้อเท็จจริง แม้โจทก์จะนำใบขนสินค้ำขำเข้ำ
ทัง้ ๗ ฉบับ ซึ่งมีจำนวนเงินแต่ละใบขนสินค้ำแตกต่ำงกันมำฟ้องรวมเป็นคดีเดียวกันแต่ก็ต้องถือว่ำกำรฟ้องแต่
ละใบขนสินค้ำเป็นข้อหำแยกต่ำงหำกจำกกัน สิทธิในกำรอุทธรณ์จึงต้องพิจำรณำตำมจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพำท
ตำมใบขนสินค้ำแต่ละฉบับที่จำเลยนำเข้ำ ซึ่งทุนทรัพย์ที่พิพำทในแต่ละใบขนสินค้ำจะต้องมีทุนทรัพย์เกินกว่ำ
๕๐,๐๐๐ บำท จึงจะมีสิทธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๒๒๔
วรรคหนึ่ง ประกอบพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๒๔
คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่ำอำกรขำเข้ำและเงินเพิ่มคำนวณถึงวันฟ้องสำหรับกำรนำเข้ำสินค้ำในแต่ละใบขนสินค้ำรวม
๗ ฉบับกล่ำวคือฉบับที่หนึ่งเป็นเงิน ๔๒,๓๖๓.๙๔ บำทฉบับที่สองเป็นเงิน ๒๘,๔๓๓.๗๔ บำท ฉบับที่สำมเป็น
เงิน ๓๐,๒๒๑.๕๙ บำท ฉบับที่สี่เป็นเงิน๓๖,๕๘๔.๐๓ บำท ฉบับที่ห้ำเป็นเงิน ๑๐๘,๙๗๗.๓๖ บำท ฉบับที่หก
เป็นเงิน ๑๒๖,๗๑๓.๗๐ บำท และฉบับที่เจ็ดเป็นเงิน ๕๖,๕๔๖.๘๘ บำท เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพำทสำหรับใบขน
สิ นค้ ำฉบั บที่ หนึ่ งถึ งฉบับที่ สี่มี ทุนทรัพย์ ที่ พิ พำทไม่ เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท จึ งต้ องห้ ำมมิใ ห้ อุ ท ธรณ์ ใ นปัญหำ
ข้อเท็จจริงตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ประกอบพระรำชบัญญัตจิ ดั ตัง้
ศำลภำษี อ ำกรและวิ ธี พิ จ ำรณำคดี ภ ำษี อ ำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๒๔ ศำลอุท ธรณ์ค ดีช ำนัญ พิเ ศษ
ไม่รับ วินิจ ฉัย คงรับ วินิจ ฉัย อุท ธรณ์ข องจำเลยเฉพำะตำมใบขนสิน ค้ำ ฉบับที่ห้ำถึงฉบับที่เจ็ดซึ่งทุนทรัพย์
ที่พิพำทแต่ละใบขนสินค้ำเกินกว่ำ ๕๐,๐๐๐ บำท โดยในประเด็นข้อนี้โจทก์แก้อุทธรณ์ว่ำจำเลยมิได้อุทธรณ์กำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินกำรประเมิน ของ
โจทก์ เ ป็ น อั น ยุ ติ ช อบด้ ว ยกฎหมำยแล้ ว เห็ น ว่ ำ พระรำชบั ญ ญั ติ ศุ ล กำกร พ.ศ. ๒๔๖๙ มำตรำ ๑๑๒ ฉ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติศุลกำกร (ฉบับที่๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓บัญญัติว่ำ “ผู้นำของเข้ำหรือผู้ส่งของ
ออกมีสิท ธิอุท ธรณ์ก ำรประเมิน อำกรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์...ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน...”และมำตรำ ๑๑๒ อัฏฐำรส ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมำยเดียวกัน
กับมำตรำ ๑๑๒ ฉ บัญญัติว่ำ “ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์โดยฟ้อง
เป็นคดีต่อศำลภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์...” กำรประเมินอำกรขำเข้ำส่วนที่ขำด
รำยพิ พ ำทจึ ง เป็ น กรณี ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ศุ ล กำกรซึ่ ง เป็ น กฎหมำยเกี่ ย วกั บ ภำษี อ ำกรบั ญ ญั ติ ใ ห้ คั ด ค้ ำ น
หรือ อุท ธรณ์ค ำสั ่ง หรือ คำวิน ิจ ฉัย ต่อ คณะกรรมกำรพิจ ำรณำอุท ธรณ์ภ ำยในระยะเวลำที ่กำหนดไว้
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ำหลังจำกจำเลยได้รับทรำบกำรแจ้งกำรประเมินเมื่อวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๙ ให้ชำระ
ภำษีอำกรพร้อมเงินเพิ่มจำกโจทก์จำเลยมิได้อุทธรณ์กำรประเมินต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมินตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๑๒ ฉ จำเลยย่อมไม่มีอำนำจฟ้องคดี
ต่อศำลตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๗ (๑)
และมำตรำ ๘ และย่อ มมีผ ลให้จ ำเลยไม่ม ีส ิท ธิย กขึ ้น เป็น ข้อ ต่อ สู ้ ใ นกรณี ถู ก ฟ้ อ งเป็ น คดี ใ นชั้ น ศำล
เพื่อมิให้ตนเองต้องชำระภำษีอำกรตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของโจทก์ได้ประเมินนั้นด้ วย จำเลยจึงมีหน้ำที่ชำระ

11
ค่ำภำษีอำกรตำมฟ้องที่ศำลภำษีอำกรกลำงพิพำกษำมำนั้นศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์
ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิพำกษำยืนคืนค่ำขึ้นศำลชั้นอุทธรณ์แก่จำเลย ๒,๗๕๐ บำท ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจำก
ที่สั่งคืนให้เป็นพับ
(ขวัญชนก สุขโข – ปรเมษฐ์ โตวิวฒ
ั น์ – สรำยุทธ์ วุฒยำภรณ์)
ภูวภัทร สุวรรณำลัย - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป - ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๓๗/2560

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
กรมสรรพำกร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มำตรำ ๑๔๑ (๔), ๑๔๒ วรรคหนึ่ง, ๒๔๓ (๑)
ป. รัษฎำกร มำตรำ ๓ เตรส, ๑๕, ๑๙, ๔๐ (๘), ๕๔ วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๗, ๒๕
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐, ๓๗
เมื่อเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย และนาส่งไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๓ เตรส เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอานาจประเมินให้โจทก์ ในฐานะผู้จ่ายเงินรับผิด
ในส่วนที่ขาดโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตาม
มาตรา ๑๕ กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องออกหมายเรียกภายในระยะเวลา ๒ ปีหรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณี
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๑๙
ส่ วนที่ ศาลภาษี อากรกลางวิ นิ จฉั ยประเด็ นข้ อพิ พาทว่ า เจ้ าพนั ก งานประเมิ นออกหนั งสื อ แจ้ ง
การประเมินซึ่งเป็นคาสั่ งทางปกครองโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ หรื อไม่ โดยหยิ บยกบทบั ญญั ติ มาตรา ๓๗ แห่ ง พ.ร.บ. วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้ประกอบการพิจารณาแล้ววินิจฉัยโดยโจทก์มิได้กล่าวอ้างเป็นประเด็นใน
คาฟ้อง จึงเป็นกรณีที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยนอกประเด็นและไม่ ตัดสินตามข้อหาในคาฟ้องทุกข้อไม่
ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี
อากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๗ สาหรับประเด็นว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้
ที่จ่ายให้ กสท. ตามสัญญาสัมปทาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐ (๘)
แห่ง ป. รัษฎากรหรือไม่ และโจทก์ผู้จ่ายเงินดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนาเงินค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวมารวม
คานวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย นาส่งจาเลยตามกฎหมายหรือไม่ ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยโดย
มิได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้ กสท. ตาม
สัญญาสัมปทานจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่ง ป. รัษฎากร
จึงเป็นกรณีที่คาพิพากษาไม่ได้แสดงเหตุผลแห่งคาวินิจฉัย ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๑ (๔) ประกอบ
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๗ และโดยที่ศาลภาษี
อากรกลางยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่าเจ้าพนักงานประเมินออกหนังสือแจ้งการประเมินซึ่งเป็น
คาสั่งทางปกครองโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐
หรือไม่ เพื่อให้คดีมีการตรวจสอบดุลพินิจเป็นไปตามลาดับชั้นศาล จึงเห็นสมควรย้อนสานวนให้ศาลภาษี
อากรกลางพิจารณาพิพากษาใหม่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและ
วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๕
_______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งให้นาส่งภาษีเงินได้นิติ
บุ ค คลหั ก ณ ที่ จ่ า ย เลขที่ ภงด.๑๓-๐๑๐๐๓๐๗๑-๒๕๕๖๐๑๑๘-๐๐๒-๐๐๐๐๕ ถึ ง เลขที่ ภงด.๑๓-
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๐๑๐๐๓๐๗๑-๒๕๕๖๐๑๑๘-๐๐๒-๐๐๐๐๘ ลงวั น ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ และเลขที่ ภงด.
๑๓-๐๑๐๐๓๐๗๑-๒๕๕๖๐๔๑๘-๐๐๒-๐๐๐๑๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เพิกถอนคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ ภญ.(อธ.๓)/๑๗๕-๑๗๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเลขที่
ภญ.(อธ.๓)/๑๗๙/๒๕๕๘ ลงวั นที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ กั บมี ค าสั่ งงดหรือลดเงินเพิ่ มทั้งหมดให้ แก่ โจทก์
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษี อ ากรกลางพิ พ ากษายกฟ้ อ ง ให้ โ จทก์ ใ ช้ ค่ า ฤชาธรรมเนี ย มแทนจ าเลย โดยก าหนด
ค่าทนายความ ๓๐,๐๐๐ บาท
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากร วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในชั้นนี้ว่า โจทก์เป็นนิติ
บุ คคลประเภทบริ ษั ทมหาชนจ ากั ด ใช้ ชื่ อทางการค้ าว่ า ดี แทค (dtac) ประกอบกิ จการให้ บริ การกิ จการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าโดยได้รับอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) (ปัจจุบันแปรรูปเป็น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)) ตามสัญญาร่วมการงานแบบบีทีโอ (Built-Transfer-Operate)
กล่าวคือ ภายใต้สัญญาให้ดาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า คู่สัญญาภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน
สร้างเครือข่าย จัดหาอาคาร ทรัพย์สิน อุปกรณ์เพื่อดาเนินการ รวมทั้งส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ที่จัดหา
ภายใต้สัญญาดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ กสท. โดย กสท. จะให้สิทธิแก่คู่สัญญาภาคเอกชนในการนา
ทรัพย์สินไปให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตลอดอายุแห่งสัญญาของแต่ละบริษัทผู้รับสัมปทาน ซึ่งโจทก์
จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรูปส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละของรายได้ที่โจทก์ได้รับจากการให้บริการ
ก่ อ นหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า ภาษี และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ กสท. ตลอดอายุ สั ญ ญาเป็ น รายปี
กับต้องชาระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าให้แก่ กสท. เป็นเงินไม่ต่ากว่า ๑๗,๐๕๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา
ให้ดาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖
มีการประกาศใช้พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
กาหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการสาหรับกิจการโทรคมนาคม
ที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ โดยจัดเก็บจากผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ ๕๐ ในวันเดียวกัน มีการออก
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๔๖ ให้ลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้กิจการโทรคมนาคมสาหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่าเหลืออัตราร้อยละ ๑๐ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลด
อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๗๙) ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ให้ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสาหรับ
กิจการโทรคมนาคมเหลือร้อยละ ๐ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริ การ
โทรคมนาคม ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ กาหนดให้คู่สัญญา
ภาคเอกชน ที่ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าชาระค่าภาษีสรรพสามิต โดย
คานวณค่าภาษีจากรายรับการให้บริการกิจการดังกล่าว และคู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต่าให้แก่คู่สัญญาภาครัฐตามจานวนและกาหนดเวลาตามสัญญาทุกไตรมาส เมื่อสิ้นปีดาเนินการแต่ละปี
คู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชาระผลประโยชน์ตอบแทนเต็มจานวนตามอัตราที่กาหนดในสัญญา ทั้งนี้คู่สัญญา
ภาคเอกชนมีสิทธินาเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชาระแล้วดังกล่าวตลอดทั้งปี (ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือเงิน
เพิ่มใด ๆ) มาหักออกจากจานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่คู่สัญญาภาคเอกชนต้องจ่ายให้คู่สัญญาภาครัฐ
เมื่อสิ้นปีดาเนินการได้ เมื่อปี ๒๕๕๐ เจ้าพนักงานของจาเลยตรวจสอบการเสียภาษีของโจทก์สาหรับรอบ
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ระยะเวลาบั ญชี ปี ๒๕๔๖ ถึ งปี ๒๕๕๐ กรณี น าค่ าภาษี สรรพสามิ ตหั กออกจากส่ วนแบ่ งรายได้ ให้ แก่
ผู้ให้สัมปทานแล้วเห็นว่า การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้ให้แก่
ผู้ให้สัมปทาน (คู่สัญญาภาครัฐ) ซึ่งผู้รับสัมปทาน (คู่สัญญาภาคเอกชน) นาเงินค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออก
จากส่ ว นแบ่ งรายได้ แ ล้ ว จ่ ายส่ ว นแบ่ งรายได้ คงเหลื อให้ แก่ คู่ สั ญญาภาครั ฐ ท าให้ คู่ สั ญญาภาครั ฐน าส่ ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มขาด และคู่สัญญาภาคเอกชนหักภาษี ณ ที่จ่ายขาดไปเท่าจานวนภาษีสรรพสามิตที่นามาหัก
ออกจากส่ ว นแบ่ ง รายได้ จ าเลยจึ ง มี ห นั ง สื อ เชิ ญ โจทก์ ม าพบและให้ น าส่ ง รายละเอี ย ดการน าส่ ง
ส่วนแบ่งรายได้ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้สัมปทานกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างปี ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๔๙ เมื่อถึงวัน
นัดผู้รับมอบอานาจจากโจทก์ได้มาพบและส่งมอบเอกสารต่าง ๆ หลังจากนั้นโจทก์ได้มีหนังสือโต้แย้งลงวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ชี้แจงการปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนของสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้
จาเลยยังมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เชิญโจทก์มาพบและให้นาส่งรายละเอียดการนาส่งส่วนแบ่ง
รายได้ ที่ ไ ด้ จ่ า ยให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ สั ม ปทานกิ จ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ก รณี ค านวณหั ก เงิ น ค่ า ภาษี ส รรพสามิ ต
ออกจากส่ ว นแบ่ งรายได้ ปี ๒๕๕๐ ผลการพิ จารณาเจ้ าพนั กงานของจ าเลยเห็ นว่ า กรณี ภาษี เงิ น ได้ หั ก
ณ ที่จ่าย โจทก์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทคู่สัญญาภาคเอกชนหักออกจาก
ส่วนแบ่งรายได้ซึ่งต้องจ่ายให้ คู่สัญญาภาครัฐตามสัญญาสัมปทาน เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ทุกคราวที่มีหน้าที่ต้องจ่ายในอัตราร้อยละ ๓ ตามข้อ ๑๒/๑ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘
เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลง
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๑๐๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อโจทก์ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย นาส่งจาเลยในอัตราร้อยละ ๓.๐ โดยคานวณมูลค่า
หลังจากหักค่าภาษีสรรพสามิต จึงถือว่าโจทก์นาส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไว้ไม่ครบถ้วน แต่เนื่องจาก กสท. ได้
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไว้แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ กสท. ต้องรับรู้รายได้ในส่วนที่นาภาษีสรรพสามิตมาหักออก และรับรู้
รายจ่ายที่ กสท. ต้องจ่ายชดเชยค่าภาษีสรรพสามิตให้โจทก์ในจานวนที่เท่ากัน จึงไม่มีผลต่อการชาระภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของ กสท. แม้ กสท. จะไม่ได้นาส่วนแบ่งรายได้ในส่วนที่นาภาษีสรรพสามิตที่หักออกไปแสดงไว้ใน
แบบ ภ.ง.ด. ๕๐ ก็ไม่มีผลกระทบต่อการชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของ กสท. จึงถือว่า กสท. ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม
ของโจทก์ได้ชาระหนี้ภาษีแล้ว โจทก์จึงหลุดพ้นจากหนี้ภาษีเฉพาะเงินภาษีที่ต้องชาระต่อจาเลยตามมาตรา ๕๔
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยังคงต้องรับผิดชาระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ของเงินภาษี ที่ต้องเสียหรือนาส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงาน
ประเมินจึงมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เลขที่ ภงด.๑๓-๐๑๐๐๓๐๗๑-๒๕๕๖๐๑๑๘-๐๐๒๐๐๐๐๕ ถึงเลขที่ ภงด. ๑๓-๐๑๐๐๓๐๗๑-๒๕๕๖๐๑๑๘-๐๐๒-๐๐๐๐๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ให้โจทก์ชาระเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร
ส าหรั บ เดื อ นธั น วาคม ๒๕๔๖ เป็ น เงิ น ๔,๗๗๘,๗๐๐.๖๕ บาท เดื อ นธั นวาคม ๒๕๔๗ เป็ น เงิ น
๘,๒๓๑,๒๔๙.๒๐ บาท เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๙,๕๐๕,๔๒๘.๘๕ บาท และเดือนธันวาคม ๒๕๕๐
เป็นเงิน ๕,๐๔๗,๒๒๑.๖๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๕๖๒,๖๐๐.๓๘ บาท กับมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล
หัก ณ ที่จ่าย เลขที่ ภงด. ๑๓-๐๑๐๐๓๐๗๑-๒๕๕๖๐๔๑๘-๐๐๒-๐๐๐๑๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย ให้โจทก์ชาระเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร
สาหรับเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นเงิน ๑๐,๔๓๓,๖๙๒.๕๖ บาท โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว
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ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
แล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ทุกฉบับตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ ภญ.(อธ.๓)/๑๗๕-๑๗๘/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเลขที่ ภญ.(อธ.๓)๑๗๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินให้โจทก์ชาระภาษี
เงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐
โดยไม่ออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๙ หรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์กล่าวใน
อุทธรณ์โดยสรุปว่า ในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๘
เจ้าพนักงานประเมินได้ดาเนินการตามกฎหมายโดยออกหมายเรียกไต่สวนโจทก์ก่อนตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๙ แต่มิได้มีการออกหมายเรียกไต่สวนโจทก์ในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๖ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ ดังนั้น หากเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๖ ปี
๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ ไม่ถูกต้องก็ชอบที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินตามมาตรา ๑๙ โดย
ออกหมายเรียกโจทก์มาทาการไต่สวนและให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ก่อนเช่นกัน บทบัญญัติมาตรา ๓
เตรส มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๔ แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ใช่บทบัญญัติที่ให้อานาจเจ้าพนักงานประเมินใน
การประเมินภาษีโจทก์ เห็นว่า การประเมินภาษีโจทก์ที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ คงประเมินเฉพาะประเด็นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เท่านั้น เมื่อเจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าโจทก์หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
และนาส่งไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๓ เตรส เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอานาจประเมิน
ให้โจทก์ในฐานะผู้จ่ายเงินรับผิดในส่วนที่ขาดโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
โดยเฉพาะ อันต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๕ แล้ว กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องออกหมายเรียกภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี หรือ ๕ ปี ตามแต่กรณีและโดยเงื่อนไขตามมาตรา ๑๙ แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ตามแบบอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๗๓/๒๕๕๒ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจากัด อุบลเทพประสิทธิ์
โจทก์ กรมสรรพากร จาเลย ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๙ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๙ ดังที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยและ
โจทก์โต้แย้งว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ เจ้าพนักงานประเมินก็มีอานาจประเมินให้โจทก์ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก
ณ ที่จ่าย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ ได้โดยไม่จาต้องออก
หมายเรียกโจทก์มาไต่สวนตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๙ คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๒๙/๒๕๓๔ และที่
๕๑๕๘/๒๕๓๘ ตามที่โจทก์อ้างเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกไต่สวนตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๙ เพียงครั้งเดียวแล้วทยอยแจ้งการประเมินไปยังผู้ต้องเสียภาษีหลายครั้ง ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ในคดีนี้ ส่วนที่โจทก์โต้แย้งว่า คาวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลางหน้า ๑๘๑ ที่ว่า “...เจ้าพนักงานประเมิน
จาเลยจึงมีอานาจเรียกให้โจทก์ในฐานะผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชาระหรือชี้ขาด
ไปตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว จาเลยจึงมิต้องออก
หมายเรียกโจทก์เพื่อตรวจสอบไต่สวนตามมาตรา ๑๙...” เป็นคาพิพากษาที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เพราะ
บทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง เป็นเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ผู้เสียภาษีสามารถหักค่าใช้จ่ายจากเงินได้ตาม
มาตรา ๔๐ (๖) ตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนด ไม่มีข้อความใดเกี่ยวข้องกับการให้เจ้าพนักงานประเมินมี
อานาจประเมินภาษีโจทก์นั้น เห็นว่า คาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในส่วนนี้น่าจะเป็นการเน้นย้าว่าเจ้า
พนักงานประเมินมีอานาจประเมินตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตามมาตรา ๑๙ ดังที่ได้
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วินิ จฉัยมาแล้วในคาพิ พากษาหน้ า ๑๘๐ แต่มีการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง
จึงไม่ขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อคาวินิจฉัยในตอนต้นแต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปมีวา่ คาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางขัดต่อประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ เนื่องจากมิได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาททุกประเด็นหรือไม่ ปัญหา
นี้เมื่อพิจารณาจากคาฟ้องโจทก์และคาให้การจาเลยแล้ว เห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้
๑. การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่ให้โจทก์ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ โดยไม่ออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๙ ชอบหรือไม่
๒. เจ้ า พนั ก งานประเมิ น ออกหนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น ซึ่ ง เป็ น ค าสั่ ง ทางปกครองโดยฝ่ า ฝื น
บทบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ หรื อ ไม่
๓. เงินค่าภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ กสท. ตามสัญญาสัมปทานถือ
เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่และโจทก์ผู้
จ่ายเงินดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนาเงินค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวมารวมคานวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
นาส่งจาเลยตามกฎหมายหรือไม่
๔. มี เหตุ ที่ จะงดหรื อลดเงิ นเพิ่ มตามการประเมิ นให้ แก่โจทก์ หรื อไม่ เพี ยงใด เห็ นว่ า ประเด็ น
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ พอถือได้ว่ารวมอยู่ในประเด็นพิพาทข้อแรกที่ศาลภาษีอากรกลางกาหนดไว้ในชั้นชี้
สองสถาน คือ การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมิ นและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ในการทาคาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง นอกจากประเด็นที่ว่าการ
ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่ให้โจทก์ชาระภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ โดยไม่ออกหมายเรียกโจทก์มาไต่สวนตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๑๙ ชอบหรือไม่ และประเด็นที่ว่ามีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มตามการประเมินให้แก่โจทก์
หรือไม่ เพียงใดแล้ว ศาลภาษีอากรกลางได้วินิจฉัยประเด็นเจ้าพนักงานประเมินออกหนังสือแจ้งการประเมินซึ่ง
เป็นคาสั่งทางปกครองโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓๐ หรือไม่ โดยหยิบยกบทบัญญัติมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ว่า “คาสั่งทางปกครองที่ทาเป็นหนังสือและการยืนยันคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มี
เหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย...” มาใช้ประกอบการพิจารณา แล้ววินิจฉัยว่า ก่อน
ตรวจสอบนางสาวเกษกาญจน์ ได้มีหนังสือเชิญพบโจทก์เพื่อแจ้งผลการพิจารณาประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ
โจทก์ โจทก์มารับทราบผลการตรวจกับได้ส่งหนังสือแจ้งให้นาส่งภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลหัก ณ ที่จ่ายไปยังบริษัท
โจทก์ และโจทก์ได้รับโดยชอบแล้ว หนังสือแจ้งการประเมินดังกล่าวจาเลยได้จัดให้มีเหตุทั้งข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายอันเป็นสาระสาคัญรวมทั้งข้อพิจารณา ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจพอที่จะทาให้โจทก์ทราบและ
เข้าใจข้อหาได้ดี โจทก์จึงได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินได้อย่างถูกต้อง หนังสือแจ้ง
การประเมินของจาเลยจึงออกโดยชอบ มิได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งเห็นว่าคาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในส่วนนี้มิได้วินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทที่ว่าเจ้าพนักงานประเมิน
ออกหนังสือแจ้งการประเมินซึ่งเป็นคาสั่งทางปกครองโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ หรือไม่ โดยมาตรา ๓๐ ซึ่งอยู่ในส่วนที่ ๓ การพิจารณา บัญญัติ
ว่า “ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน...” อันเป็นข้อโต้แย้งของโจทก์
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ที่ว่าจาเลยไม่ให้โอกาสโจทก์ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน
ก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะออกหนังสือแจ้งการประเมินไปยังโจทก์ แต่ศาลภาษีอากรกลางกลับไปวินิจฉัยใน
เรื่องรูปแบบของหนังสือแจ้งการประเมินว่าชอบด้วยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในส่วนที่ ๔ รูปแบบและผลของคาสั่งทางปกครอง
ทั้งที่โจทก์มิได้กล่าวอ้างเป็นประเด็นในคาฟ้อง จึงเป็นกรณีที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยนอกประเด็นและไม่
ตัดสินตามข้อหาในคาฟ้องทุกข้อ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง
ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๗ ส่วน
ประเด็นที่ว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้ กสท. ตามสัญญาสัมปทานถือ
เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการให้บริ การตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ และโจทก์ผู้
จ่ายเงินดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนาเงินค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวมารวมคานวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
นาส่งจาเลยตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ยกข้อกล่าวอ้างในคาฟ้องหลายประการว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิต
ในคดีนี้ไม่ใช่หนี้จากค่าสัมปทาน ผลประโยชน์ตอบแทน หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญา
สัมปทาน ไม่ถือเป็นเงินค่าบริการตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร เงินดังกล่าวเป็นเงินภาษีโดยแท้
ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียโดยคานวณจากรายรับการให้บริการกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้มีการออกพระราช
กาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้มีการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสาหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า โดยเก็บจากรายรับจากการ
ให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศ และรายรับจากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เฉพาะส่วนที่เป็น
รายรับในประเทศ และคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ให้ดาเนินการออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยว่าการตราพระราชกาหนดและการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายทุกประการและไม่ได้เป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ โจทก์ในฐานะผู้ประกอบการใน
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐอันมีลักษณะการให้บริการตามกฎหมายจึงมีหน้าที่ต้องเสี ยภาษี
สรรพสามิต นอกจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้เคยตีความตอบข้อหารือของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับผู้มี
หน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในกรณีนี้ไว้แล้วว่า “เมื่อคู่สัญญาภาคเอกชนเป็นผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
สาหรับกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐแล้ว จึงมีหน้าที่เสียภาษีและมีหน้าที่ยื่นแบบ
รายการภาษีและชาระภาษีสรรพสามิตตามกฎหมาย” ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ค่าภาษี
อากรในเงินดังกล่าวซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรบัญญัติให้โจทก์มีหน้าที่หรือมีความรับผิดที่จะต้อง
หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าภาษีที่โจทก์ชาระให้แก่กรมสรรพสามิต หรือสามารถตีความโดยใช้เหตุผลหรือข้อ
กฎหมายใด ๆ ที่ จะท าให้ เงิ นค่ าภาษี โจทก์ ช าระให้ แก่ กรมสรรพสามิ ตกลั บกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ น
ค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานอันเป็นเงินได้ของ บมจ. กสท. ฯลฯ ดังนั้น การที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า
“กรณีเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้ กสท. ตามสัญญาสัมปทานนั้น ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ผู้จ่ายเงินดังกล่าว
จึงมีหน้าที่ต้องนาเงินภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้มารวมคานวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ณ ที่จ่าย นาส่งจาเลยในอัตราร้อยละ ๓ ตามมาตรา ๓ เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๑๔๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
ประกอบข้อ ๑๒/๑ ของคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ ...” จึงถือได้ว่า
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ศาลภาษีอากรกลางได้วินิจฉัยในประเด็นส่วนนี้แล้ว แต่เมื่อศาลภาษีอากรกลางมิได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดเงินค่า
ภาษีสรรพสามิตที่โจทก์หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้ กสท. ตามสัญญาสัมปทานจึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นกรณีที่คาพิพากษาไม่ได้แสดง
เหตุผลแห่งคาวินิ จฉัย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๑ (๔) ประกอบ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๗ อุทธรณ์ข้อนี้ของ
โจทก์ฟังขึ้นบางส่วน โดยที่ศาลภาษีอากรกลางยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่าเจ้าพนักงานประเมินออก
หนังสือแจ้งการประเมินซึ่งเป็นคาสั่งทางปกครองโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ หรือไม่ ส่วนประเด็นที่ว่าเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ โจทก์หักออกจากส่วน
แบ่งรายได้ที่จ่ายให้ กสท. ตามสัญญาสัมปทานถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการให้บริการตามมาตรา ๔๐
(๘) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ ศาลภาษีอากรกลางไม่ได้แสดงเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยอันเป็นการไม่ชอบด้วย
กฎหมายดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว แม้คู่ความจะนาสืบพยานหลักฐานจนเสร็จสิ้นและเป็นการเพียงพอที่ศาลอุทธรณ์คดี
ช านั ญพิ เศษจะวิ นิ จฉั ยไปเสี ยเองได้ แต่ เพื่ อให้ คดี มี การตรวจสอบดุ ลพิ นิ จเป็ นไปตามล าดั บชั้ นศาล จึ ง
เห็นสมควรย้อนสานวนให้ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาพิพากษาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๒๕ และเนื่องจากการทาคาพิพากษาใหม่ของศาลภาษีอากรกลางอาจมีผลกระทบต่อการวินิจฉัยคดีใน
ประเด็นที่โจทก์อุทธรณ์ว่า มีเหตุที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มตามการประเมินให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด ในชั้นนี้
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษจึงยังไม่เห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาในประเด็นดังกล่าว
พิพากษายกคาพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้ส่งสานวนคืนศาลภาษีอากรกลางเพื่อพิพากษาใหม่
ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้ศาลภาษีอากรกลางรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่ และหากโจทก์อุทธรณ์คัดค้าน
คาพิพากษาใหม่ของศาลภาษีอากรกลาง ก็ให้ยกเว้นค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์แก่โจทก์
(อรรณพ วิทรู ำกร – ผจงธรณ์ วรินทรเวช – วชิระ เศษแสงศรี)
ปณิดำ นำชัยสิทธิ์ - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป - ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1093/2560

บริษัทเชียงรำย โซล่ำร์ จำกัด
เทศบำลตำบลท่ำข้ำวเปลือก
กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มำตรำ ๑๘๓ วรรคท้ำย, ๒๒๖
พ.ร.บ. จัดตั้งศำลภำษีอำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๑๗, ๒๔
พ.ร.บ. ภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๘ วรรคสำม
พ.ร.บ. วิธปี ฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ 16, 37
ในชั้นชีส้ องสถำนศำลภำษีอำกรกลำงกำหนดข้อพิพำทประเด็นนีว้ ำ่ หนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีโรงเรือน
และที่ดินและใบแจ้งคำชี้ขำดประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ เป็นคำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำย
หรือไม่ โดยกำหนดให้ภำระกำรพิสูจน์ตกแก่โจทก์และกำหนดหน้ำที่นำสืบให้โจทก์สืบก่อน หำกโจทก์เห็นว่ำ
ศำลภำษีอำกรกลำงกำหนดประเด็นข้อพิพำทและหน้ำที่นำสืบไม่ถกู ต้องก็ชอบทีจ่ ะคัดค้ำนขณะนัน้ แต่เมือ่ โจทก์
ไม่ได้คัดค้ำนว่ำประเด็นข้อพิพำทและหน้ำทีน่ ำสืบทีศ่ ำลภำษีอำกรกลำงกำหนดนัน้ ไม่ถกู ต้องแต่อย่ำงใด โจทก์จงึ
ไม่มีสิทธิอทุ ธรณ์วำ่ จำเลยทัง้ สำมมีหน้ำที่นำสืบประเด็นข้อพิพำทดังกล่ำวก่อนได้ตำม พ.ร.บ.จัดตัง้ ศำลภำษีอำกร
และวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๑๗ และมำตรำ ๒๔ ประกอบ ป.วิ.พ. มำตรำ ๑๘๓ วรรค
ท้ำย และมำตรำ ๒๒๖ ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย
หนังสือแจ้งกำรประเมิน ใบแจ้งรำยกำรประเมิน และคำอธิบำยประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินค่ำ
รำยปีของทรัพย์สินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และประจำปีภำษี ๒๕๕๘ มีข้อควำมรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท
ทรัพย์สนิ ว่ำเป็นโรงเรือนประเภทใด เป็นทรัพย์สนิ ตำมมำตรำ ๖ แห่ง พ.ร.บ. ภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๗๕
มี ข น ำ ด พื้ น ที่ ร ำ ค ำ ค่ ำ เ ช่ ำ ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ล ำ ง เ ฉ ลี่ ย ต่ อ ต ำ ร ำ ง เ ม ต ร ( ต่ อ เ ดื อ น ) ค่ ำ ร ำ ย ปี
ค่ำภำษี และข้อพิจำรณำข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจไว้ครบถ้วน จึงชอบด้วยมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ไม่จำต้องพิจำรณำว่ำหนังสือแจ้งกำรประเมินดังกล่ำว
เข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสำม (๒) อีก
กำรที่ จ ำเลยที่ ๒ ประกำศต่อ ที่ ประชุ มว่ ำ โจทก์ จะจ่ ำ ยภำษี ส ำหรั บ โรงเรื อนและที่ ดิ นของโจทก์
ให้จำเลยที่ ๑ ประมำณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท เป็นเพียงประมำณกำรเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์รวมถึง
ผู้ ป ระกอบกำรรำยอื่ น ด้ ว ย โดยค ำนวณจำกรำคำค่ ำ เช่ ำ มำตรฐำนกลำงเฉลี่ ย ต่ อ ตำรำงเมตร
(ต่ อเดือน) ยั ง ถื อไม่ไ ด้ว่ำ จ ำเลยที่ ๒ ในฐำนะนำยกเทศมนตรีต ำบลท่ ำข้ ำวเปลื อกที่ มีอ ำนำจพิ จำรณำ
ทำงปกครองกระทำกำรใดอันมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำงตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง
แผงรั บ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ เ ป็ น ทรั พ ย์ ที่ ต้ อ งใช้ เ ป็ น ประจ ำอยู่ กั บ โครงคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ที่ โ จทก์ ป ลู ก สร้ ำ งขึ้ น มำเพื่ อ ติ ด ตั้ ง แผงรั บ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ เ ป็ น กำรเฉพำะเจำะจงเพื่ อ ประโยชน์
ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของโจทก์ อันเป็นทรัพย์สินรำยกำรเดียวกัน มิได้แยกเฉพำะแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์
เป็นเครื่องจักร แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์จึงถือเป็นสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ ตำมมำตรำ ๖ (๑) แห่ง พ.ร.บ.
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
กำรให้เช่ำเป็นวิธกี ำรหนึง่ ในกำรหำประโยชน์โดยตรงจำกทรัพย์สิน ซึ่งมูลค่ำของทรัพย์สินย่อมเป็นฐำน
อย่ำงหนึ่งที่ผู้ให้เช่ำทรัพย์สินต้องคำนึงถึงเป็นประกำรสำคัญในกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำที่เป็นกำรหำประโยชน์
จำกทรัพย์สิน กล่ำวคือ ทรัพย์สินที่มมี ูลค่ำน้อยก็สมควรได้ค่ำเช่ำน้อยกว่ำทรัพย์สินที่มมี ูลค่ำมำก และค่ำเช่ำ
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นั้นเกิดขึ้นตำมระยะเวลำของกำรเช่ำใกล้เคียงกับประโยชน์ที่ผู้ฝำกเงินได้รับดอกเบี้ยจำกธนำคำรตำมฐำนของ
จำนวนเงินฝำกประกอบกับระยะเวลำทีฝ่ ำก ดังนัน้ กำรฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินเพือ่ ให้ได้รบั ดอกเบีย้ จึงถือได้
ว่ำเป็นกำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินเช่นเดียวกัน แต่ค่ำรำยปีของทรัพย์สินอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมสภำพ
ข้อเท็จจริง ซึ่งอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝำกจึงมิใช่สิ่งเดียวที่ชี้
สภำวะเศรษฐกิจของประเทศได้ เพรำะต้องคำนึงถึงข้อมูลอื่นหรือปัจจัยอย่ำงอื่นที่มีนัยสำคัญนำมำพิจำรณำ
ประกอบกันเพื่อให้ได้มำซึ่งค่ำรำยปีอันแท้จริง ตำม พ.ร.บ. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๘
วรรคสำม
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งรำยกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินและใบแจ้ง
คำชี้ขำดประจำปีภำษี ๒๕๕๗ โดยเพิกถอนกำรประเมินค่ำรำยปีและค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินแผงรับพลังงำน
แสงอำทิ ต ย์ และลดค่ ำ รำยปี ข องทรั พ ย์ สิ น ตำมกำรประเมิ น จำก ๕๕,๒๖๗,๒๔๔.๖๗ บำท ลงเหลื อ
๓,๔๙๒,๖๒๑.๓๓ บำท และลดค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินตำมกำรประเมินจำก ๖,๙๐๘,๔๐๕.๕๓ บำท ลงเหลือ
๔๓๖,๕๗๗.๖๗ บำท และให้เพิกถอนหนังสือแจ้งรำยกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินและใบแจ้งคำชี้ขำด
ประจำปีภำษี ๒๕๕๘ โดยเพิกถอนกำรประเมินค่ำรำยปีและค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์
และลดค่ำรำยปีของทรัพย์สินตำมกำรประเมินจำก ๗๑,๑๓๙,๘๔๓.๘๔ บำท ลงเหลือ ๔,๑๔๕,๐๔๓.๒๘ บำท
และลดค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินตำมกำรประเมินจำก ๘,๘๙๒,๔๘๐.๔๘ บำท ลงเหลือ ๕๖๑,๕๘๘.๘๙ บำท
และให้จำเลยทั้งสำมร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ รวมทั้งเงินเพิ่มที่
โจทก์ ไ ด้ ช ำระให้ แ ก่ จ ำเลยที่ ๑ ในส่ ว นของค่ ำ รำยปี ที่ ล ดลงซึ่ ง ค ำนวณเป็ น ค่ ำ ภำษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น
๖,๔๗๑,๘๒๗.๘๖ บำท และเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ที่โจทก์ชำระเกินไป ๔๘๕,๓๘๗.๐๙ บำท และให้
จำเลยทั้งสำมร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๘ รวมทั้งเงินเพิ่มที่โจทก์
ได้ชำระให้แก่จำเลยที่ ๑ ในส่วนของค่ำรำยปีที่ลดลงซึ่งคำนวณเป็นค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน ๘,๓๓๐,๘๙๑.๕๙
บำท
จำเลยทั้งสำมให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลภำษีอำกรกลำงพิพำกษำยกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสำม โดยกำหนด
ค่ำทนำยควำม ๒๐,๐๐๐ บำท
โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีภำษีวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่ำ โจทก์ประกอบกิจกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อขำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค โครงกำรของโจทก์ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่ำ
ข้ำวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย ดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำในเดือนมีนำคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑
มีนำคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ยื่นแบบแจ้งรำยกำรทรัพย์สินเพื่อรับกำร
ประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต่อมำโจทก์ยื่นแบบแจ้งรำยกำร
เพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ประจำปีภำษี ๒๕๕๗ แสดงรำยกำรทรัพย์สินของโครงกำร ๒๒
รำยกำร โดยมิได้นำเอำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ หม้อแปลงไฟฟ้ำ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำมำรวมเป็น
ส่ วนหนึ่ งของทรั พย์ สิ นที่ ต้ องเสี ยภำษี โรงเรื อนและที่ ดินด้วย โดยค ำนวณตำมช่ วงเวลำที่ ด ำเนิ นกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำเต็มกำลังทั้งหมด ๙ เดือน ๑๐ วัน เป็นค่ำรำยปี ๓,๔๙๒,๖๒๑.๓๓ บำท ค่ำภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ๔๓๖,๕๗๗.๖๗ บำท ต่อมำโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งรำยกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี
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๒๕๕๗ โดยแจ้งค่ำรำยปี ๕๕,๒๖๗,๒๔๔.๒๗ บำท ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน ๖,๙๐๘,๔๐๕.๕๓ บำท โจทก์
จึงยื่นคำร้องขอให้พิจำรณำกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ (ภ.ร.ด.๙) และต่อมำโจทก์ได้ชำระค่ำภำษี
โรงเรือนและที่ดินแก่จำเลยที่ ๑ เป็นเงิน ๖,๙๐๘,๔๐๕.๕๓ บำท และเงินเพิ่มสำหรับกำรชำระภำษีล่ำช้ำใน
อัตรำร้อยละ ๗.๕ เป็นเงิน ๕๑๘,๑๓๐.๔๑ บำท รวมเป็นเงิน ๗,๔๒๖,๕๓๕.๙๔ บำท และวันที่ ๑๒
มีนำคม ๒๕๕๘ โจทก์ยื่นแบบแจ้งรำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๘ (ภ.ร.ด.๒) ซึ่งมี
ช่วงเวลำที่ดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเต็มกำลัง ทั้งปีโดยแสดงรำยละเอียดของทรัพย์สินเหมือนกำรยื่นแบบแจ้ง
รำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ คำนวณเป็นค่ำรำยปี ๔,๑๔๕,๐๔๓.๒๘ บำท ค่ำ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ๕๖๑,๕๘๘.๘๙ บำท ต่อมำจำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งรำยกำรประเมินภำษีโรงเรือนและ
ที่ ดิ น ประจ ำปี ภ ำษี ๒๕๕๘ เป็ น เงิ น ค่ ำ รำยปี ๗๑,๑๓๙,๘๔๓.๘๔ บำท ค่ ำ ภำษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น
๘,๘๙๒,๔๘๐.๔๘ บำท โจทก์ไม่พอใจจึงยื่นคำร้องขอให้พิจำรณำกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินใหม่
(ภ.ร.ด.๙) โจทก์ชำระค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินแก่จำเลยที่ ๑ ตำมหนังสือแจ้งรำยกำรประเมินภำษีโรงเรือนและ
ที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘,๘๙๒,๔๘๐.๔๘ บำท ต่อมำวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ โจทก์ได้รับ
หนังสือแจ้งคำชี้ขำดให้ยืนตำมกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และวันที่ ๒ กันยำยน
๒๕๕๘ โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งคำชี้ขำดให้ยืนตำมกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๘
ปัญหำแรกที่จะต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ว่ำ หนังสือแจ้งรำยกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดิน
และใบแจ้งคำชี้ขำดประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และประจำปีภำษี ๒๕๕๘ เป็นคำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมำยหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จาเลยทั้งสามเป็นผู้กล่าวอ้างโต้แย้งข้อกล่าวหาของโจทก์ว่า หนังสือ
แจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินปีภาษี ๒๕๕๗ และปีภาษี ๒๕๕๘ เป็นคาสั่งทางปกครองที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเนื่องจากเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จาเลยทั้งสามจึงมีหน้าที่นาสืบประเด็นนี้ให้ชัดเจนว่า เป็นเหตุผลที่โจทก์ทราบดีอยู่แล้ว
เมื่อจาเลยทั้งสามมิได้นาสืบข้อเท็จจริงให้ปรากฏก็ย่อมเป็นการสุดวิสัยที่โจทก์จะสืบหักล้างโต้แย้ง จากเหตุผล
ดังกล่าวย่อมไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ทราบเหตุผลของคาสั่งทางปกครอง ศาลภาษีอากรกลางจึงไม่สามารถวินิจฉัย
ว่ากรณีนี้เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องระบุเหตุผลของการประเมินนั้น เห็นว่ำ ในชั้นชี้สองสถำนศำลภำษีอำกรกลำง
กำหนดข้อพิพำทประเด็นนี้ว่ำหนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินและใบแจ้งคำชี้ขำดประจำปีภำษี
๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ตำมฟ้องเป็นคำสั่งทำงปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ โดยกำหนดให้ภำระกำรพิสูจน์
ประเด็นข้อนี้ตกแก่โจทก์และกำหนดหน้ำที่นำสืบให้โจทก์สืบก่อน ดังนั้น หำกโจทก์เห็นว่ำ ศำลภำษีอำกรกลำง
กำหนดประเด็นข้อพิพำทและหน้ำที่นำสืบไม่ถูกต้องประกำรใด ก็ชอบที่จะคัดค้ำนขณะนั้ น แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้
คัดค้ำนว่ำประเด็นข้อพิพำทและหน้ำที่นำสืบที่ศำลภำษีอำกรกลำงกำหนดนั้นไม่ถูกต้องแต่อย่ำงใด โจทก์จึงไม่มี
สิทธิอุทธรณ์ว่ำจำเลยทั้งสำมมีหน้ำที่นำสืบประเด็นข้อพิพำทดังกล่ำวก่อนได้ ตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลภำษี
อำกรและวิธีพิจำรณำคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๒๘ มำตรำ ๑๗ และมำตรำ ๒๔ ประกอบประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๘๓ วรรคท้ำย และมำตรำ ๒๒๖ ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย
อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่ำ หนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี
๒๕๕๗ และประจำปีภำษี ๒๕๕๘ สำหรับแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่ระบุว่ำใช้รำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำง
เฉลี่ยต่อตำรำงเมตร(ต่อเดือน) กำหนดรำคำค่ำเช่ำ ๘๓.๓๓ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ไม่มีเหตุผลว่ำ
เหตุใดจึงต้องใช้รำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำงดังกล่ำว และอัตรำดังกล่ำวมีที่ มำอย่ำงไร แม้ในหนังสือจะระบุว่ำ
พิจำรณำจำกมูลค่ำทรัพย์สินต่ออัตรำผลประโยชน์เทียบเคียงดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรตำมคำพิพำกษำศำลฎีกำที่
๖๓๓๗/๒๕๓๙ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้โจทก์เข้ำใจว่ำมูลค่ำทรัพย์สินที่จำเลยที่ ๑ กำหนดมีที่มำอย่ำงไร มี

22
วิธีคำนวณอย่ำงไร และจำเลยที่ ๓ มิได้แนบรำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำงเฉลี่ยต่อตำรำงเมตร (ต่อเดือน) ที่จำเลย
ที่ ๑ อ้ำงอิงมำด้วย และเหตุผลกำรวินิจฉัยของศำลภำษีอำกรกลำงขัดแย้งกันเอง เนื่องจำกหำกศำลเห็นว่ำกรณี
ของโจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องระบุเหตุผลของกำรประเมินตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสำม (๒) แห่งพระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ย่อมหมำยควำมว่ำ หนังสือแจ้งกำรประเมินประจำปีภำษีพิพำทมิได้
ระบุเหตุผลประกอบคำสั่งทำงปกครองตำมที่มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดไว้ แต่ศำลภำษีอำกรกลำงกลับยกเหตุผลว่ำหนังสือแจ้งกำรประเมินประจำปีภำษีพิพำทได้
ระบุเหตุผลตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ครบถ้วนแล้วกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสำม (๒) จึงไม่น่ำจะ
เป็นเหตุผลในกำรวินิจฉัยที่ถูกต้องนั้น เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่ำ คำสั่งทำงปกครองที่ทำเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้น
อย่ ำงน้ อยต้ องประกอบด้ ว ยข้ อเท็ จจริ งอั นเป็ นสำระส ำคั ญ ข้ อกฎหมำยที่ อ้ ำงอิ ง และข้ อพิ จำรณำและ
ข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจ และวรรคสำม บัญญัติว่ำ บทบัญญัติตำมวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดงั ต่อไปนี้
... (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จำต้องระบุอีก เมื่อพิจำรณำหนังสือแจ้งกำรประเมิน ใบแจ้งรำยกำร
ประเมิน และคำอธิบำยประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินค่ำรำยปีของทรัพย์สินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และ
ประจำปีภำษี ๒๕๕๘ มีข้อควำมรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภททรัพย์สินว่ำเป็นโรงเรือนประเภท เป็นทรัพย์สิน
ตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มีขนำดพื้นที่ รำคำค่ำเช่ำมำตรฐำน
กลำงเฉลี่ยต่อตำรำงเมตร (ต่อเดือน) ค่ำรำยปี ค่ำภำษี และข้อพิจำรณำข้อสนับสนุนในกำรใช้ดุลพินิจไว้
ครบถ้วนตำมมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่โจทก์
อุทธรณ์ว่ำหนังสือแจ้งกำรประเมินในส่วนของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ติดตั้งบนโครงสร้ำงคอนกรีตที่ระบุว่ำ
พิจำรณำตำมเกณฑ์รำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำงเฉลี่ยต่อตำรำงเมตร (ต่อเดือน) ตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองกำรประเมินค่ำรำยปีกำหนดรำคำค่ำเช่ำอัตรำ ๘๓.๓๓ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน (พิจำรณำจำก
มูลค่ำทรัพย์สินต่ออัตรำผลประโยชน์เทียบเคียงดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรตำมแนวทำงของคำพิพำกษำศำลฎีกำ
ที่ ๖๓๓๗/๒๕๓๙) ยังไม่เพียงพอที่จะให้โจทก์เข้ำใจว่ำมูลค่ำทรัพย์สินของโจทก์มีรำคำเท่ำใด มีที่มำอย่ำงไรนั้น
ก่อนมีหนังสือแจ้งกำรประเมินประจำปีภำษีพิพำทไปยังโจทก์ ได้ควำมจำกทำงนำสืบของโจทก์และจำเลยทั้งสำม
ที่รับกันว่ำ จำเลยที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ยื่นแบบแจ้งรำยกำรทรัพย์สินต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในเวลำ
ที่กำหนดพร้อมแนบเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมหนังสือที่ ชร. ๕๕๕๐๒/๐๔๓๔ เรื่อง ขอให้ยื่นแบบแสดง
รำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน ต่อมำโจทก์ได้เข้ำพบกับจำเลยที่ ๒ เพื่อปรึกษำเกี่ยวกับกำรประเมิน
ภำษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโครงกำรของโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เห็นว่ำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นทรัพย์สิน
ที่ต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน และได้ประมำณค่ำรำยปีและค่ำภำษีสำหรับปีภำษี ๒๕๕๗ ไว้ให้โจทก์ ตำม
กระดำษประมำณค่ำรำยปีและค่ำภำษี ซึ่งใช้รำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำง ๘๓.๓๓ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
เช่นเดียวกับในคำอธิบำยประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินค่ำรำยปีแนบท้ำยใบแจ้งรำยกำรประเมิน ประกอบ
กับจำเลยที่ ๑ ยังได้เชิญโจทก์และผู้ประกอบกำรรำยอื่นมำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ทรำบเกี่ยวกับกำรประเมิน
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน และอธิบำยวิธีกำรคำนวณภำษีโรงเรือนและที่ ดินให้ทรำบ รวมถึงระเบียบ คำสั่ง และ
ประกำศที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำ โจทก์ทรำบและเข้ำใจถึงเหตุผลและวิธีคิดค่ำรำยปีและค่ำภำษีใน
ส่วนของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ติดตั้งบนโครงสร้ำงคอนกรีตดีอยู่แล้ว จำเลยที่ ๑ จึงไม่จำต้องระบุใน
หนังสือแจ้งกำรประเมินถึงรำยละเอียดและเหตุผลดังกล่ำว ที่ศำลภำษีอำกรกลำงวินิจฉัยว่ำ หนังสือแจ้งกำร
ประเมินประจำปีภำษีพิพำทได้ระบุเหตุผลตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้นั้นชอบแล้ว ทั้งนี้ ไม่จำต้องพิจำรณำว่ำ
หนังสือแจ้งกำรประเมินดังกล่ำวเข้ำข้อยกเว้นตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสำม (๒) อีก อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขนึ้
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ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่ำ จำเลยที่ ๒ ประกำศต่อหน้ำชุมชนว่ำโจทก์ยินดีเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินให้จำเลยที่ ๑
เป็นเงินประมำณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งในวันดังกล่ำวโจทก์ยังมิได้ยื่นแบบแจ้งรำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือน
และที่ดินย่อมทำให้จำเลยที่ ๒ มีแรงจูงใจที่จะประเมินและชี้ขำดกำรประเมิน ถือว่ำคำประกำศของจำเลยที่ ๒
ผู้ทำคำสั่งทำงปกครองนั้นมีสภำพร้ำยแรงอันทำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำงตำมพระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๖ นั้น ได้ควำมจำกนำยมำร์คอส ผู้จัดกำรโครงกำรของ
โจทก์ตอบคำถำมติงทนำยโจทก์ว่ำ จำเลยที่ ๒ ได้ประกำศต่อที่ประชุมว่ำโจทก์ยินดีเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ของโจทก์ให้จำเลยที่ ๑ เป็นเงินประมำณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท พยำนไม่ได้เข้ำร่วมประชุมกับจำเลยที่ ๑ และ
ผู้ประกอบกำรอื่นด้วย พยำนทรำบเรื่องดังกล่ำวจำกคำบอกเล่ำของนำยลือชัย โดยโจทก์ไม่ได้นำนำยลือชัยและ
พยำนหลักฐำนอื่นใดที่มีน้ำหนักมำสืบให้เห็นได้ว่ำจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนำยกเทศมนตรีตำบลท่ำข้ำวเปลือกของ
จำเลยที่ ๑ เป็นผู้มีอำนำจทำงปกครองกระทำกำรอย่ำงใดอันทำให้มีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำ
ทำงกำรปกครองดังกล่ำวไม่เป็นกลำงอย่ำงไร แต่กลับได้ควำมจำกคำเบิกควำมของจำเลยที่ ๓ ว่ำ ที่จำเลยที่ ๒
ประกำศต่อที่ประชุมว่ำโจทก์จะจ่ำยภำษีให้จำเลยที่ ๑ ประมำณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท นั้น เป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๓
ได้ประมำณกำรภำษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์รวมถึงผู้ประกอบกำรรำยอื่นด้วย โดยจำเลยที่ ๓ คำนวณจำก
รำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำงเฉลี่ยต่อตำรำงเมตร (ต่อเดือน) ดังนั้น กำรที่จำเลยที่ ๒ เพียงแต่ประกำศต่อที่
ประชุมดังกล่ำวยังถือไม่ได้ว่ำ จำเลยที่ ๒ ในฐำนะนำยกเทศมนตรีตำบลท่ำข้ำวเปลือกที่มีอำนำจพิจำรณำทำง
ปกครองกระทำกำรใดอันมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำงตำมพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่งอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่ำ แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนโครง
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่ำ แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นเครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำที่ก่อให้เกิดรำยได้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้ำของ แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ หม้อ
แปลงไฟฟ้ำ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำของโจทก์ต้องมีกำรจดทะเบียนเครื่องจักร แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์
เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่แยกออกต่ำงหำกจำกโครงคอนกรีตเสริมเหล็กมิได้เป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นส่วนควบกับ
โครงคอนกรีตเสริมเหล็กแต่อย่ำงใด แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ประกอบต่อกับโครงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย
นอตและสกรู สำมำรถถอดออกจำก โครงคอนกรีตเสริมเหล็กได้ง่ำย ไม่ทำให้โครงคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแผง
รับพลังงำนแสงอำทิตย์ต้องเสียหำย แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์จึงไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงคอนกรีตเสริม
เหล็ก และไม่เป็นสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ทั้งไม่เป็นส่วนควบกับโครงคอนกรีตเสริมเหล็กและแผงรับพลังงำน
แสงอำทิตย์ของโจทก์สำมำรถติดตั้งอยู่บนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่โครงคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น เห็นว่ำ มำตรำ ๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ บัญญัติว่ำ “เพื่อประโยชน์แห่งระรำชบัญญัตินี้ ท่ำนให้
แบ่งทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้น ๆ...” ซึ่งมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ บัญญัติ
นิยำมคำว่ำ “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ” ให้กินควำมถึงแพด้วยเท่ำนั้น มิได้กำหนดควำมหมำยไว้
โดยเฉพำะ และข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสำมนำสืบรับกันฟังได้ว่ำ โครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็น
ฐำนวำงแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น เมื่อพิจำรณำภำพถ่ำยกำรติดตั้งแผงรับพลังงำน
แ ส ง อ ำ ทิ ต ย์ ป ร ะ ก อ บ กั บ ค ำ เ บิ ก ค ว ำ ม ข อ ง น ำ ย เ อ ก ชั ย วิ ศ ว ก ร โ ค ร ง ก ำ ร ข อ ง โ จ ท ก์ ว่ ำ
แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ถูกติดตั้งไว้บนคำนอะลูมิเนียมด้วยตัวยึดจับระหว่ำงแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์และ
ตัวยึดด้ำนล่ำงและบนสุดก่อนชั้นหนึ่ง ตัวยึดทั้งสองประเภทยึดติดกับคำนอะลูมิเนียมด้วยสลักเกลียวซึ่งสำมำรถ
ถอดประกอบกันได้ จำกนั้นจะนำคำนอะลูมิเนียมไปติดตั้งบนคำนคอนกรีตโดยยึดติดกันด้วยสลักเกลียวอีกครั้ง
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แม้นำยเอกชัยจะเบิกควำมว่ำ แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์และโครงคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นสำมำรถถอดแยกออก
จำกกันได้ โดยไม่ต้องมีกำรทำลำย หรือทำให้สภำพของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์เปลี่ยนรูปไปก็ตำม แต่ก็ไม่
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำตลอดระยะเวลำดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ถูกประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษีที่
พิพำทนั้น โจทก์ได้วำงหรือเก็บแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ไว้แยกต่ำงหำกจำกโครงคอนกรีตเสริมเหล็กแต่อย่ำง
ใด แต่กลับได้ควำมจำกพยำนโจทก์ปำกดังกล่ำวว่ำโจทก์ต้องใช้ งำนแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์โดยติดตั้งไว้บน
โครงคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้มีกำรปรับมุมของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ให้สำมำรถรับแสงอำทิตย์ให้ได้ดีที่สดุ
ด้วยตำมลักษณะของเสำ คำนคอนกรีต และแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ประกอบเข้ำด้วยกัน ดังนั้น โดยสภำพ
ของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์จึงเป็นทรัพย์ที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่กับโครงคอนกรีตเสริมเหล็กที่โจทก์ปลูกสร้ำง
ขึ้นมำเพื่อติดตั้งแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นกำรเฉพำะเจำะจงเพื่อประโยชน์ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของโจทก์
อั น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น รำยกำรเดี ย วกั น มิ ไ ด้ แ ยกเฉพำะแผงรั บ พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ เป็ น เครื่ อ งจั ก ร
ดังที่โจทก์อุทธรณ์อ้ำง แผงรับพลังแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งและยึดอยู่กับโครงคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งติดตรึงถำวรอยู่
กับพื้นดินอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงกำรของโจทก์ ถือเป็นสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ ตำมมำตรำ ๖ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่ำ กำรประเมินค่ำรำยปี และค่ำภำษีของแผงรับ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนโครงคอนกรีตเสริมเหล็กของโจทก์ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่ำ กำรที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ นำเอำรำคำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ที่จำหน่ำยในจังหวัดเชียงรำยตำมใบ
เสนอรำคำสำมรำยกำร ซึ่งประกอบด้วยแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์และอุปกรณ์ จำกนั้นนำมำหำค่ำเฉลี่ยเป็น
รำคำกลำงเท่ำกับ ๒๒,๐๐๐ บำท นำไปคูณด้วยอัตรำผลประโยชน์ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เท่ำกับ ๑,๖๕๐ บำท
หำรด้วย ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๓๗.๕๐ บำท ต่อ ๑ แผง แผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์มีขนำด ๑.๖๕ ตำรำงเมตร
คิดเป็นค่ำเช่ำเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ๘๓.๓๓ บำท นั้นเป็นวิธีคิดที่ไม่มีบทกฎหมำยใดตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กระทำได้ และข้อมูลแผงรับพลังงำน
แสงอำทิตย์ เป็นแผงที่ใช้สำหรับบ้ำนเรือนทั่วไป ลักษณะไม่เหมือนกับแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ของโจทก์
จึงไม่สำมำรถนำมำเทียบเคียงกับแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ของโจทก์ได้ กำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำ ๘๓.๓๓ บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน จึงเป็นอัตรำที่สูงเกินไป และอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ในปัจจุบันต่ำกว่ำ
อัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี หรือประมำณอัตรำร้อยละ ๐.๔ ถึง ๐.๕ ต่อปีหำกใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่ต่ำลง
ก็จะทำให้รำคำค่ำเช่ำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ต่ำลงไปด้วยนั้น โดยโจทก์มีนำยจักรกฤษณ์ ผู้รับมอบอำนำจ
โจทก์เบิกควำมว่ำ กำรอำศัยมูลค่ำของทรัพย์สินประเภทแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ
จำเลยที่ ๑ สืบทรำบมำจำกร้ำนค้ำที่จำหน่ำยจำนวนสำมรำยคูณด้วยอัตรำผลประโยชน์ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดย
เทียบเคียงมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรตำมคำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๓๓๗/๒๕๓๙ นั้นยังไม่มีเหตุผล
สมควรเพรำะรำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สินไม่อำจเทียบเคียงกับรำยได้จำกกำรฝำกเงิน เนื่องจำกค่ำเช่ำเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของรำยได้ที่ได้จำกกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้น แต่ดอกเบี้ยเงินฝำกเป็นรำยได้ทั้งหมดของเงินต้น
ที่ฝำกซึ่งอัตรำดอกเบี้ยอำจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ยตำมคำพิพำกษำศำลฎีกำดังกล่ำว
เป็นอัตรำดอกเบี้ยในอดีต ในขณะที่กำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี ๒๕๕๗ อัตรำดอกเบี้ยเงิน
ฝำกออมทรัพย์ของธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปและสำมำรถอ้ำงอิงได้ มีอัตรำร้อยละ ๐.๔ ถึง ๐.๗๕
และประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย อัตรำผลประโยชน์ที่จำเลยที่ ๑ ใช้กำหนดค่ำรำยปีแผงรับพลังงำน
แสงอำทิตย์ของโจทก์จึงสูงเกินไปส่วนจำเลยทั้งสำมมีจำเลยที่ ๓ เบิกควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑
ประเมินค่ำรำยปีแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ติดตั้งบนโครงคอนกรีตโดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สิน ขนำด พื้นที่
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ทำเลที่ตั้ง บริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์จำกหลำยปัจจัย ส่วนหนึ่งคือรำคำทรัพย์สินที่ได้จำก
กำรนำรำคำขำยในท้องตลำดจังหวัดเชียงรำยมำหำค่ำเฉลี่ยแล้วกำหนดฐำนกำรคำนวณหำค่ำรำยปีซึ่งเทียบอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกแทนกำรเทียบเคียงกับค่ำเช่ำจริงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น แต่ไม่มีผู้ประกอบกำรให้เช่ำ
ทรัพย์สินประเภทเดียวกันในเขตพื้นที่ของจำเลยที่ ๑ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ จึงนำข้อมูลรำคำแผง
รับพลังงำนแสงอำทิตย์มำคิดเป็นค่ำเฉลี่ยรำคำกลำงเท่ำกับ ๒๒,๐๐๐ บำท จำกนั้นนำมำคูณอัตรำผลประโยชน์
ในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตำมคำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๓๓๗/๒๕๓๙ เท่ำกับ ๑,๖๕๐ บำท หำร ๑๒
เดือน มีรำคำ ๑๓๗.๕๐ บำท ต่อแผง หำรขนำดของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ ๑.๖๕ ตำรำงเมตร คิดเป็น
ค่ำเช่ำเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ๘๓.๓๓ บำท นั้น เห็นว่ำ กรณีนี้เป็นกรณีหำค่ำเช่ำไม่ได้เนื่องจำกเจ้ำของ
ทรัพย์สินดำเนินกิจกำรเอง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจประเมินค่ำรำยปีโดยเทียบเคียงกับค่ำรำยปีของทรัพย์สิน
ที่มีลักษณะ ขนำด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ำยคลึงกันตำม
มำตรำ ๘ วรรคสำม แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ภ ำษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๗๕ ประกอบประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำรำยปีของทรัพย์สินลงวันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๓๕
แต่ไม่ปรำกฏว่ำมีเจ้ำของโรงเรือนประกอบกิจกำรแบบเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกับโจทก์ในเขตของจำเลยที่ ๑
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ จึงต้องประเมินค่ำรำยปีโดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สิน ขนำด พื้นที่ ทำเล
ที่ตั้ง บริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ กำรที่โจทก์ไม่ส่งมอบมูลค่ำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์แก่
จ ำเลยที่ ๑ ตำมหนั งสือตอบโต้ระหว่ำงโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ประกอบบันทึกกำรให้ถ้อยคำแล้วพนั กงำน
เจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ พิจำรณำหำค่ำรำยปีของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์โดยมีที่มำจำกข้อมูลรำคำแผงรับ
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่จำหน่ำยในจังหวัดเชียงรำยแล้วนำมำหำค่ำเฉลี่ยเป็นรำคำกลำงเท่ำกับ ๒๒,๐๐๐ บำท
โดยโจทก์มิได้นำสืบโต้แย้งรำคำค่ำเฉลี่ยในส่วนนี้ ทั้งมิได้นำสืบให้เห็นว่ำข้อมูลแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์เป็น
แผงที่ใช้สำหรับบ้ำนเรือนทั่วไป มีลักษณะไม่เหมือนกับแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ของโจทก์ดังที่โจทก์อ้ำง
อย่ำงไร ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ำรำคำเฉลี่ย ๒๒,๐๐๐ บำท ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ นำมำใช้เป็นฐำน
ในกำรคำนวณอัตรำผลประโยชน์ต่อไปนั้นเหมำะสมแล้ว ส่วนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ นำอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตำมนัยคำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๓๓๗/๒๕๓๙ มำใช้ในกำรคำนวณหำรำคำค่ำเช่ำ
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือนของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ของโจทก์นั้น กำรให้เช่ำเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรหำ
ประโยชน์โดยตรงจำกทรัพย์สิน ซึ่งมูลค่ำของทรัพย์สินย่อมเป็นฐำนอย่ำงหนึ่งที่ผู้ให้เช่ำทรัพย์สินต้องคำนึงถึง
เป็นประกำรสำคัญในกำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำที่เป็นกำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน กล่ำวคือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่ำ
น้อยก็สมควรได้ค่ำเช่ำน้อยกว่ำทรัพย์สินที่มีมูลค่ำมำก และค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้นตำมระยะเวลำของกำรเช่ำใกล้เคียง
กับประโยชน์ที่ผู้ฝำกเงินได้รับดอกเบี้ยจำกธนำคำรตำมฐำนของจำนวนเงินฝำกประกอบกับระยะเวลำที่ฝำก
ดังนั้ น กำรฝำกเงินกับสถำบันกำรเงินเพื่ อให้ได้รับดอกเบี้ยจึ งถือได้ว่ำเป็นกำรหำประโยชน์ จำกทรั พย์ สิ น
เช่นเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมค่ำรำยปีของทรัพย์สินอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมสภำพข้อเท็จจริง ซึ่งอำจเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได้ตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่นนี้ ดอกเบี้ยเงินฝำกจึงมิใช่สิ่งเดียวที่ชี้สภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ เพรำะต้องคำนึงถึงข้อมูลอื่นหรือปัจจัยอย่ำงอื่นที่มีนัยสำคัญนำมำพิจำรณำประกอบกันเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งค่ำรำยปีอันแท้จริง ตำมพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๘ วรรคสำม ประกอบ
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำรำยปีของทรัพย์สินลงวันที่ ๓๐ มีนำคม
๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงจำกทำงนำสืบของโจทก์และจำเลยทั้งสำมไม่ปรำกฏว่ำมีข้อมูลอื่นหรือปัจจัยอื่นที่มี
นัยสำคัญเพื่อพิจำรณำหำค่ำรำยปีตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกจึงเป็นส่วนสำคัญในคดีนี้ที่จะ
ใช้วัดสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ กำรนำอัตรำดอกเบี้ยไปคูณกับมูลค่ำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ดังกล่ำว
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เพื่อให้ได้จำนวนเงินมำกำหนดเป็นค่ำรำยปีเพื่อคำนวณภำษีโรงเรือนและที่ดินจึงน่ำจะเป็นวิธีที่เหมำะสมและเป็น
ธรรมแล้ว แต่ปัญหำว่ำควรจะใช้อัตรำดอกเบี้ยใดมำเป็นหลักในกำรคำนวณหำเป็นค่ำรำยปี จึงจะเหมำะสม
สำหรับแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ของโจทก์ในคดีนี้นั้น เห็นว่ำ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ที่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ นำมำใช้คำนวณค่ำเช่ำ เป็นอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๓๙ แต่ปัจจุบัน
สภำวะเศรษฐกิจแตกต่ำงจำกปี ๒๕๓๙ อย่ ำงมำก ไม่ ว่ ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้
ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ล้วนมีอัตรำต่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยในปี ๒๕๓๙ อัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว
ย่อมไม่อำจนำมำเป็นหลักในกำรคำนวณค่ำรำยปีได้ ส่วนอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ของธนำคำรพำณิชย์ที่
โจทก์อ้ำงว่ำเป็นที่ยอมรับตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่ำงอัตรำร้อยละ ๐.๔ ถึง ๐.๗๕
ต่อปี นั้น ก็เป็นเพียงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ทั่วไปซึ่งเป็นอัตรำที่ต่ำมำก เนื่องจำกเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่
ไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลำกำรออม ผลตอบแทนของดอกเบี้ยจึงค่อนข้ำงต่ำ ไม่ได้แสดงถึงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่
แท้จริง จึงไม่อำจนำมำใช้เป็นหลักสำหรับกำรคำนวณค่ำรำยปีที่เหมำะสมได้เช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่อง
อัตรำดอกเบี้ยในคดีนี้ได้ควำมเพียงเท่ำที่ปรำกฏจำกพยำนหลักฐำนของโจทก์และจำเลยทั้งสำมดังกล่ำว กรณีจึง
เห็นสมควรถัวเฉลี่ยอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่โจทก์และจำเลยทั้งสำมนำสืบ โดยประมำณได้เป็นอัตรำดอกเบี้ยร้อย
ละ ๔.๑๒๕ ต่อปี ซึ่งถือว่ำเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่สมควรเป็นหลักสำหรับกำรคำนวณค่ำรำยปีในคดีนี้ จำกนั้นจึง
คำนวณหำค่ำรำยปีจำกมูลค่ำแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ประกอบอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๑๒๕ ต่อปี ดังกล่ำว
ตำมวิธีกำรคำนวณของจำเลยที่ ๑ แล้ว เห็นควรกำหนดเป็นค่ำรำยปีในอัตรำค่ำเช่ำ ๔๖ บำท ต่อตำรำงเมตร
ต่อเดือน เมื่อแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดตั้งบนโครงคอนกรีตเสริ มเหล็กของโจทก์ในทั้งสองส่วนรวม
๔๐,๘๙๖ แผง ขนำดแผงกว้ำง ๐.๙๙๑ เมตร ยำว ๑.๖๖๕ เมตร ขนำดพื้นที่ทั้งหมด ๖๗,๔๗๙ ตำรำง
เมตร ดังนั้นค่ำรำยปีของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์คำนวณจำกขนำดพื้นที่ทั้งหมด ๖๗,๔๗๙ ตำรำงเมตรคูณ
ด้วยอัตรำค่ำเช่ำ ๔๖ บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน คูณด้วย ๑๒ เดือน เท่ำกับ ๓๗,๒๔๘,๔๐๘ บำท ซึ่งในปีภำษี
๒๕๕๗ โจทก์ดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๖
ระยะเวลำดำเนินกำร ๙ เดือน ๑๐ วัน และปีภำษี ๒๕๕๘ โจทก์ดำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำในปี ๒๕๕๗
ทั้งปี ค่ำรำยปีของปีภำษี ๒๕๕๗ จึงคำนวณจำกขนำดพื้นที่ ๖๗,๔๗๙ เมตร คูณด้วยอัตรำค่ำเช่ำ ๔๖ บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน คูณด้วย ๙ เดือน ๑๐ วัน คิดเป็นค่ำรำยปี จำนวน ๒๘,๙๓๗,๖๐๗.๒๙ บำท ค่ำ
ภำษี ๓,๖๑๗,๒๐๐.๙๑ บำท และเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ ๗.๕ เป็นเงิน ๒๗๑,๒๙๐.๐๖ บำท ส่วนค่ำรำยปี
ปีภำษี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗,๒๔๘,๔๐๘ บำท ค่ำภำษี ๔,๖๕๖,๐๕๑ บำท อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบำงส่วน
ปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่ำ กำรประเมินค่ำรำยปีและ ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
และคำชี้ขำดของจำเลยที่ ๒ ประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และปีภำษี ๒๕๕๘ ในส่วนทรัพย์สินรำยกำรอื่นของโจทก์
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่ำ กำรกำหนดค่ำรำยปีของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ ใน
ส่วนของอำคำรสำนักงำน (อำคำร OB) อำคำรที่ตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (อำคำร INV ๑ ถึง ๘) อำคำร
ที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ำ (อำคำร SWG) และพื้นที่โครงคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งใช้เป็นที่ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้ำ (โครง TR ๑ ถึง ๘) ในอัตรำเดียวกันคือ ๖.๒๕ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือนนั้น ไม่
ถูกต้องและสูงเกินไป โจทก์เห็นว่ำค่ำรำยปีที่เหมำะสมสำหรับอำคำรสำนักงำน (อำคำร OB) คืออัตรำ ๖ บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อำคำรที่ตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (อำคำร INV ๑ ถึง ๔ ) ในพื้นที่ส่วนที่หนึ่งคือ
อัตรำ ๕ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อำคำรที่ตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (อำคำร INV ๕ ถึง ๘)
ในพื้นที่ส่วนที่สองคืออัตรำ ๔ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อำคำรที่ตั้งอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ำ (อำคำร
SWG) ในพื้นที่ส่วนที่หนึ่งคืออัตรำ ๕ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน พื้นที่โครงคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งใช้เป็นที่
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ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ (โครง TR ๑ ถึง ๔) ในพื้นที่ส่วนที่หนึ่งคืออัตรำ ๒ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และ
พื้นที่โครงคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งใช้เป็นที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ (โครง TR ๕ ถึง ๘) ในพื้นที่ส่วนที่สองคือ
อัตรำ ๑.๕๐ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และในส่วนของค่ำรำยปีของทรัพย์สินประเภทถนนและรำงระบำย
น้ำและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ กำหนดค่ำรำย
ปีในอัตรำ ๒.๒๓ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือนนั้นยังไม่ใช่อัตรำที่เหมำะสม ค่ำรำยปีที่เหมำะสมของถนนและ
รำงระบำยน้ำและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ ในพื้นที่ส่วนที่หนึ่ง คืออัตรำ ๒ บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และถนนและรำงระบำยน้ำและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ ใน
พื้นที่ส่วนที่สองคืออัตรำ ๑.๕๐ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน เนื่องจำกพื้นที่โครงกำรของโจทก์ไม่ได้ตั้งอยู่ใน
บริเวณชุมชนและมีสองส่วน ส่วนแรกติดกับถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๘ (กิ่งพร้ำวถึง ดอยหลวง)
ส่วนที่สองอยู่ลึกเข้ำมำห่ำงจำกถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๘ กว่ำ ๓๐๐ เมตร จึงไม่สำมำรถให้เช่ำ
ได้ในอัตรำที่เท่ำกันและอำคำรอื่นที่ไม่ใช่อำคำรสำนักงำนเป็นเพียงอำคำรจัดเก็บอุปกรณ์ย่อมมีค่ำเช่ำไม่เท่ำกับ
อำคำรสำนักงำนนั้น โจทก์มีนำยจักรกฤษณ์ผู้รับมอบอำนำจโจทก์มำเบิกควำมเพียงว่ำ โจทก์พิจำรณำค่ำรำยปี
โดยเทียบเคียงจำกรำคำค่ำเช่ำมำตรฐำนกลำงเฉลี่ยต่อตำรำงเมตร (ต่อเดือน) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปง
น้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับตำบลท่ำข้ำวเปลือก และอยู่ห่ำงออกไป ๒๐
กิโลเมตร จึงสำมำรถนำมำใช้เทียบเคียงกับทรัพย์สินของโจทก์ได้ ค่ำรำยปีในส่วนของทรัพย์สินรำยกำรอื่นที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ กำหนดจึงสูงเกินไป ส่วนจำเลยทั้งสำมมีจำเลยที่ ๓ มำเบิกควำมว่ำ พยำน
กำหนดค่ำรำยปีทรัพย์สินรำยกำรอื่นของโจทก์ในปีภำษีพิพำทโดยคำนึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนำด พื้นที่
ทำเลที่ตั้ง และบริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ตำมมำตรำ ๘ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
รำยปีของทรัพย์สิน ลงวันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๓๕ ประกอบหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๓๐๗/ว.๒๓๙๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๓๖ กำหนดค่ำรำยปีและค่ำภำษีโดยพิจำรณำตำมเกณฑ์รำคำค่ำ
เช่ำมำตรฐำนกลำงเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรต่อเดือนตำมที่จำเลยที่ ๑ ประกำศกำหนด ซึ่งทรัพย์สินของโจทก์ตั้งอยู่
ริมถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๘ จัดอยู่ในทำเลที่ ๑ ส่วนพื้นที่ส่วนที่สองอยู่ห่ำงจำกถนนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๘ เพียง ๓๐๐ เมตร แต่ยังคงใช้เส้นทำงถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๐๙๘ เข้ำ
ออกซึ่งจัดอยู่ในทำเลที่ ๑ เช่นกัน จึงกำหนดค่ำรำยปีแยกตำมรำยกำรทรัพย์สินตำมใบแจ้งรำยกำรประเมิน
เห็นว่ำโจทก์มิได้ถำมค้ำนพยำนจำเลยทั้งสำมหรือนำสืบหักล้ำงพยำนจำเลยทั้งสำมให้เห็นว่ำค่ำรำยปีและค่ำภำษี
ตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ กำหนดนั้นไม่เหมำะสมหรือสูงเกินไปดังที่โจทก์อุทธรณ์อย่ำงไร ทั้ง
โจทก์ไม่นำสืบให้เห็นว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปงน้อยมีทรัพย์สินที่มีลักษณะ ขนำด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง
และบริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ำยคลึงกับทรัพย์สินของโจทก์และสำมำรถนำมำเทียบเคียง
กับทรัพย์สินของโจทก์ได้อย่ำงไร พยำนหลักฐำนของจำเลยทั้งสำมจึงมีน้ำหนักให้รับฟังมำกกว่ำพยำนหลักฐำน
ของโจทก์ว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ กำหนดค่ำรำยปีทรัพย์สินรำยกำรอื่นของโจทก์โดยคำนึงถึง
ลักษณะของทรัพย์สิน ขนำด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริกำรสำธำรณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ ตำม
พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๘ วรรคสำม ดังนั้น กำรกำหนดค่ำรำยปีของ
อำคำรสำนักงำน (อำคำร OB) อำคำรที่ตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ำ (อำคำร INV ๑ ถึง ๘) อำคำรที่ติดตั้ง
เครื่องอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ำ (อำคำร SWG) และพื้นที่โครงคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งใช้เป็นที่ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ (โครง TR ๑ ถึง ๘) ในอัตรำ ๖.๒๕ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และถนนและรำงระบำยน้ำและ
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลู กสร้ำงอื่น ๆ ในอัตรำ ๒.๒๓ บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ของ
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พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของจำเลยที่ ๑ ชอบแล้ว กำรประเมินค่ำรำยปีและค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดินและคำชี้ขำด
ของจำเลยที่ ๒ ประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และประจำปีภำษี ๒๕๕๘ ในส่วนของทรัพย์สินรำยกำรอื่นจึงชอบด้วย
กฎหมำยแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่ำ จำเลยทั้งสำมต้องร่วมกันคืนเงินภำษีโรงเรือนและ
ที่ดินพร้อมเงินเพิ่มประจำปีภำษี ๒๕๕๗ และปีภำษี ๒๕๕๘ ให้โจทก์หรือไม่ เพียงใด เห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำ
จำกคำอธิบำยประกอบกำรพิจำรณำประเมินค่ำรำยปีของทรัพย์สินโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์มีรำยกำรค่ำภำษี
ปีภำษี ๒๕๕๗ รวมเป็นเงิน ๖,๙๐๘,๔๐๕.๕๓ บำท และปีภำษี ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๘,๘๙๒,๔๘๐.๔๘
บำท โดยรำยกำรแผงรับพลั งงำนแสงอำทิตย์ติ ดตั้งบนโครงคอนกรีตเสริ มเหล็กปีภำษี ๒๕๕๗ ค่ ำภำษี
๖,๕๕๒,๖๓๘.๐๙ บำท ปีภำษี ๒๕๕๘ ค่ำภำษี ๘,๔๓๔,๕๓๗.๖๑ บำท ซึ่งวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๗
โจทก์ ช ำระค่ ำ ภำษี ใ ห้ จ ำเลยที่ ๑ ๖,๙๐๘,๔๐๕.๕๓ บำท และช ำระเงิ นเพิ่ ม ให้ จ ำเลยที่ ๑ จ ำนวน
๕๑๘,๑๓๐.๔๑ บำท โจทก์ชำระค่ำภำษีให้โจทก์ ๘,๘๙๒,๔๘๐.๔๘ บำท ดังนั้นเมื่อปีภำษี ๒๕๕๗ โจทก์
ต้องชำระค่ำภำษีในส่วนของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ให้จำเลยที่ ๑ เพียง ๓,๖๑๗,๒๐๐.๙๑ บำท และเงิน
เพิ่ม ๒๗๑,๒๙๐.๐๖ บำท และปีภำษี ๒๕๕๘ โจทก์ต้องชำระค่ำภำษีในส่วนแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์
ให้ จ ำเลยที่ ๑ เพี ย ง ๔,๖๕๖,๐๕๑ บำท ส่ ว นรำยกำรทรั พ ย์ สิ น อื่ น จ ำเลยที่ ๑ คิ ด ค ำนวณค่ ำ ภำษี
จำกโจทก์ถูกต้องแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงต้องคืนค่ำภำษีปีภำษี ๒๕๕๗ ในส่วนแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ให้โจทก์
เป็นเงิน ๒,๙๓๕,๔๓๗.๑๘ บำท และค่ำเงินเพิ่มเป็นเงิน ๒๒๐,๑๕๗.๗๘ บำท รวมเป็นเงิน ๓,๑๕๕,๕๙๔.๙๖
บำท และค่ำภำษีปีภำษี ๒๕๕๘ ในส่วนแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์ให้โจทก์เป็นเงิน ๓,๗๗๘,๔๘๖.๖๑ บำท
ส่วนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนำยกเทศมนตรีตำบลท่ำข้ำวเปลือกและจำเลยที่ ๓ เป็นนักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้เป็น
ข้ำรำชกำรสังกัดเทศบำลตำบลท่ำข้ำวเปลือก ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ได้รับชำระเงินค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
จำกโจทก์ไว้เป็นกำรส่วนตัวแต่อย่ำงใด และไม่ปรำกฏว่ำจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทำกำรดังกล่ำวเป็นกำร
กระทำละเมิดต่อโจทก์แต่อย่ำงใด จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทำกำรตำมหน้ำที่ในกำรจัดเก็บค่ำภำษีโรงเรือน
และที่ดินจำกโจทก์ จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ คืนเงินค่ำภำษีดังกล่ำวแก่โจทก์ ที่ศำลภำษีอำกรกลำง
พิพำกษำมำนั้ น ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยบำงส่วน อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบำงส่วน ส่วน
อุทธรณ์อื่นของโจทก์ไม่มีผลทำให้คำวินิจฉัยของศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นจึงไม่
จำเป็นต้องวินิจฉัย
พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้แก้ไขกำรประเมินของจำเลยที่ ๑ และคำชี้ขำดของจำเลยที่ ๒ ประจำปีภำษี
๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ โดยให้กำหนดค่ำรำยปีในส่วนของแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์บนโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปีภำษี ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๘,๙๓๗,๖๐๗.๒๙ บำท ค่ำภำษี ๓,๖๑๗,๒๐๐.๙๑ บำท เงินเพิ่ม ๒๗๑,๒๙๐.๐๖
บำท และปีภำษี ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗,๒๔๘,๔๐๘ บำท ค่ำภำษี ๔,๖๕๖,๐๕๑ บำท กับให้จำเลยที่ ๑ คืน
เงิ น ค่ ำ ภำษี ปี ภ ำษี ๒๕๕๗ และเงิ น เพิ่ ม ๓,๑๕๕,๕๙๔.๙๖ บำท และค่ ำ ภำษี ปี ภ ำษี ๒๕๕๘ จ ำนวน
๓,๗๗๘,๔๘๖.๖๑ บำท ภำยใน ๓ เดือน นับแต่วันที่คำพิพำกษำถึงที่สุด หำกไม่ชำระภำยในกำหนด ให้จำเลยที่
๑ ชำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลให้เป็น
พับ นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง
(ปรเมษฐ์ โตวิวฒ
ั น์ – สรำยุทธ์ วุฒยำภรณ์ – ขวัญชนก สุขโข)
สุวติ ำ ช่วยพิทกั ษ์ - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป - ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1095/2560 บริษัทแรนฮิล วอเตอร์
เทคโนโลยีส์ (ไทย) จากัด
กรมสรรพากร
ป. รัษฎำกร มำตรำ 78/1 (1), 89

โจทก์
จาเลย

การที่ โจทก์ ใ ห้บ ริก ารรับ จ้า งก่อ สร้า งโรงผลิต น้ าประปาและโรงบ าบัด น้ าเสีย บนที ่ด ิน นิค ม
อุต สาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัท อ. ชาระ
ค่าก่อสร้างเพียงร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการเมื่อสร้างเสร็จ โดยโจทก์มีสิทธิในการบริหารจัดการโรงผลิต
น้าประปาและโรงบาบัดน้าเสีย และเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท อ. ตามอัตราที่ตกลงกันเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี
นับแต่ส่งมอบโครงการนั้น สิท ธิใ นการประกอบการบริห ารจัด การโรงผลิต น้าประปาและโรงบาบัด น้า
เสีย ที่โ จทก์ไ ด้รับ จากบริษัท อ. ถือ เป็น ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์อัน อาจคิด คานวณได้เ ป็น เงิน ตาม
มาตรา ๗๘/๑ (๑) จึงถือว่าสิทธิในการประกอบการบริหารจัดการโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสีย
มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด ระยอง และนิคม
อุต สาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ส่งมอบโครงการ คือ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๔๕
และเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๔๖ แล้วตาม ป.รัษฎากร มาตรา ๗๘/๑ (๑)
_______________________________
โจทก์ฟ ้อ งขอให้ บั ง คั บ จ าเลยเพิ ก ถอนหนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เลขที่ ภพ.๗๓.๑๐๒๐๑๒๓๔๐-๒๕๕๔๐๖๑๖-๐๐๕-๐๐๔๕๑ ถึง ๐๐๔๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และหนังสือแจ้งการ
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย เลขที่ ภงด.๑๓-๐๒๐๑๒๓๔๐-๒๕๕๔๐๖๑๖-๐๐๒- ๐๐๐๐๒ ลง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของจาเลย เลขที่ สภ.๒/อธ.๑/๑.๑ ถึง ๑.๓/๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และให้งดหรือลดเบี้ยปรับตามหนังสือแจ้งการประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของจาเลยดังกล่าวเสียทั้งหมด
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขการประเมินตามหนั งสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่
ภพ ๗๓.๑-๐๒๐๑๒๓๔๐-๒๕๕๔๐๖๑๖-๐๐๕-๐๐๔๕๑ ถึง ๐๐๔๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และคา
วินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.๒/อธ.๑/๑.๑ ถึง ๑.๒/๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เฉพาะส่วนของเบี้ย
ปรับโดยให้ลดลงคงเสียร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับตามการประเมิน คาขออื่น ให้ยก ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรม
เนียมแทนจาเลย โดยกาหนดค่าทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท
โจทก์และจาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็น ผู้รับจ้าง
ก่อสร้างโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสียให้แก่บริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด บนที่ดินของบริษัท
ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
โดยทาสัญ ญารวม ๗ ฉบับ ซึ่ง สัญ ญาก่อ สร้า งและดาเนิน งานโครงการที่นิค มอุต สาหกรรมอมตะซิตี้
จัง หวัด ระยอง มี ๕ ฉบับ ประกอบด้ว ยสัญญาก่อ สร้างระบบบาบัด น้าเสีย ลงวันที่ 10 ตุล ำคม 2543
และสัญญาก่อสร้างโรงผลิตน้าประปา ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2543 สัญญาซื้อขายโรงบาบัดน้าเสีย ลงวันที่
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10 ตุล ำคม 2543 สัญ ญำซื้อ ขำยโรงผลิต น้ำประปำ ลงวัน ที ่ 12 ธัน วำคม 2543 และสัญ ญำจ้ำ ง
ดำเนินงำน ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2545 มูลค่าโครงการตามสัญญาทั้ง ๕ ฉบับ รวม ๗๙,๐๔๑,๖๐๐ บาท
เมื่อโจทก์ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและส่งมอบโครงการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ บริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอ
เตอร์ จากัด ได้จ่ายค่าก่อสร้างร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการเป็นเงิน ๕๕,๓๒๙,๑๒๐ บาท และได้หักและ
นาส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และโจทก์นารายรับดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้ว ส่วนค่าก่อสร้างที่เหลือร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการจานวน ๒๓,๗๑๒,๔๘๐ บาท นั้น บริษัทอมตะ
ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ยังไม่ได้จ่ายให้โจทก์ แต่โจทก์มีสิทธิบริหารจัดการโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้า
เสียเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี และสัญญาก่อสร้างและดาเนินงานโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี มี ๒ ฉบับ คือสัญญาก่อสร้างโรงผลิตน้าประปา ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2545 และสัญญำรับเหมำ
และบำรุงรักษำ มูลค่าโครงการตามสัญญาเป็นเงิน ๒๗,๔๘๐,๖๔๐ บาท โจทก์ก่อสร้างเสร็จและส่งมอบ
โครงการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด จ่ายค่าก่อสร้างร้อยละ ๗๐ ของ
มูลค่าโครงการเป็นเงิน ๑๙,๒๓๖,๔๔๘ บาท และหักและนาส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และ
โจทก์นารายรับดังกล่าวไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ส่วนค่าก่อสร้างอีกร้อยละ ๓๐ ของมูลค่า
โครงการจานวน ๘,๒๔๔,๑๙๒ บาท บริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ยังไม่ได้จ่ายให้โจทก์ โดยโจทก์มี
สิทธิบริหารจัดการโรงผลิตน้าประปาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
และหนังสือแจ้งได้นาส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่ แล้วโจทก์ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
มีปัญ หาต้องวินิจ ฉัย ตามอุท ธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า ความรับผิด ในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนที่เป็นค่าก่อสร้างโครงการร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ระยอง และนิคมอุต สาหกรรมอมตะนคร จัง หวัด ชลบุรี ซึ่ง คานวณเป็นมูลค่า ๒๓,๗๑๒,๔๘๐ บาท และ
๘,๒๔๔,๑๙๒ บาท ตามลาดับ เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ส่งมอบโครงการ คือ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๔๕ และเดือนภาษี
ตุ ล าคม ๒๕๔๖ หรื อ ไม่ เห็ น ว่ า การให้ สั ม ปทานหรือ สิ ท ธิ ใ นการประกอบการ (Concession) นั้ น ผู้ รั บ
สัมปทานหรือผู้รับสิทธิในการประกอบการอาจชาระค่าตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือให้บริ การที่เป็น
ประโยชน์อันมีมูลค่าแก่ผู้ให้สัมปทานหรือผู้ให้สิทธิในการประกอบการ หากมีการชาระค่าตอบแทนเป็นการ
ให้บริการแก่ผู้ให้สัมปทานหรือผู้ให้สิทธิในการประกอบการแล้ว ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสิทธิในการประกอบการ
ได้รับสัมปทานหรือสิทธิในการประกอบการจากผู้ให้สัมปทานหรือผู้ให้สิทธิในการประกอบการนั้น ทางนโยบาย
ภาษีมูลค่าเพิ่มถือว่ามีการขายสินค้าหรือการให้บริการ (Supply of goods or services) เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง
ฝ่ายผู้ให้สัมปทานหรือผู้ให้สิทธิในการประกอบการ และฝ่ายผู้รับสัมปทานหรือผู้รับสิทธิในการประกอบการ
ดั ง นั้ น ค่ า ตอบแทนที่ ทั้ งสองฝ่ า ยให้ แ ก่ กั น กรณีที ่ต ่า งฝ่า ยต่า งขายสิน ค้า หรือ ให้บ ริก ารแก่ก ัน นั ้น หาใช่
ค่า ตอบแทนที่เ ป็น ตัว เงิน ไม่ แต่เ ป็น ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-cash or in – kind consideration)
และการประเมินมูลค่า (Valuation) และหากมีการชาระราคาค่าบริการเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคิด
คานวณได้เป็นเงิน ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการให้บริการก็เกิดขึ้นแล้วเช่นกัน สัญญา
ระหว่างโจทก์กับบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ในคดีนี้คือ สัญญาก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย สัญญา
ก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา สั ญ ญาซื้อ ขายโรงบาบัด น้าเสี ย สั ญ ญาซื้อ ขายโรงผลิ ต น้าประปา สั ญ ญาจ้าง
ดาเนินงานและสัญญารับเหมาบารุงรักษา เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วเป็นสัญญาที่โจทก์รับจ้างก่อสร้างโรง
ผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสียให้แก่บริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด โดยบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์
จากัด ชาระเงินค่าก่อสร้างขณะส่งมอบโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสียเพียงร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า
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โครงการ โดยบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ให้สิทธิในการประกอบการผลิตน้าประปาและบาบัดน้าเสีย
แก่โจทก์เป็นเวลา ๑๕ ปี เป็นการตอบแทน ซึ่งคดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของฝ่ายผู้รับสิทธิใน
การประกอบการเท่านั้น การที่โจทก์ให้บริการรับจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสียบนที่ดิน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยให้บริษัทอมตะ ควอ
ลิตี้ วอเตอร์ จากัด ชาระค่าก่อสร้างเพียงร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการเมื่อสร้างเสร็จ โดยโจทก์มีสิทธิในการ
บริหารจัดการโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสีย และเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด
ตามอัตราที่ตกลงกันเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี นับแต่ส่งมอบโครงการนั้น เป็นกรณีที่โจทก์ให้บริการรับจ้างก่อสร้าง
โรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสียให้แก่บริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ส่วนที่มีมูลค่าร้อยละ ๓๐ ของ
มูล ค่าโครงการโดยมีค่าตอบแทน คือ สิท ธิในการประกอบการบริหารจัด การโรงผลิต น้าประปาและโรง
บาบัด น้ าเสีย ที่ไ ด้รับ จากบริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ซึ่ง สิท ธิด ัง กล่า วถือ เป็น ทรัพ ย์สิน หรือ
ประโยชน์อันอาจคิดคานวณได้เป็นเงินที่โจทก์ได้รับชาระแล้วจากบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จากัด ตาม
มาตรา ๗๘/๑ (๑) ส่วนมูลค่าแห่งสิทธิในการประกอบการบริหารจัดการโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้า
เสียมีราคาตลาดเป็นเท่าใดนั้น คู่ความไม่ได้นาสืบเมื่อไม่ได้ความว่าโจทก์และบริษัทอมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์
จากัด มีความเกี่ยวข้องกันหรือสมยอมกันเพื่อตกลงราคาให้ต่ากว่าราคาตลาด ทั้งจาเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่าง
อื่น จึงถือว่าสิทธิในการประกอบการบริหารจัดการโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้าเสียมีมูลค่าเท่ากับร้อย
ละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการนั่นเอง นอกจากนี้ ค่าบริการที่โจทก์ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการผลิต
น้าประปาและบาบัดน้าเสียจึงหาใช่เป็นค่าตอบแทนที่โจทก์ได้รับจากการให้บ ริก ารรับ จ้ า งก่อ สร้า งเมื่อ
ก่อ สร้า งเสร็จ และส่ง มอบในเดือ นภาษีที่พิพ าทแต่อ ย่า งใด ส่ว นการเสีย ภาษีมูล ค่า เพิ่ม ของโจทก์จ าก
ค่า บริก ารที่ไ ด้รับ ในช่ว งที่ไ ด้รับสิทธิใ นการประกอบการก็เ ป็นหน้าที่ของโจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับจ้างก่อสร้างโดยมีค่าตอบแทนเป็น
สิทธิในการประกอบการดังกล่าวมาแล้ว สาหรับโจทก์จะมีสิทธิหักภาษีซื้อในเดือนภาษีที่พิพาทหรือไม่ ไม่
เป็นปัญหาที่คู่ความโต้แย้งกัน ดังนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่เป็นค่าก่อสร้างโครงการร้อย
ละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการที่ตั้ง อยู่ที่นิค มอุต สาหกรรมอมตะซิตี้ จัง หวัด ระยอง และนิค มอุต สาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งคานวณเป็นมูลค่า ๒๓,๗๑๒,๔๘๐ บาท และ ๘,๒๔๔,๑๙๒ บาท ตามลาดับ
เกิดขึ้นเมื่อโจทก์ส่งมอบโครงการ คือ เดือนภาษีตุลาคม ๒๕๔๕ และเดือนภาษีตุลาคม ๒๕๔๖ แล้ว การที่ศาล
ภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการโครงการโรงผลิตน้าประปาและโรงบาบัดน้า
เสียเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดค่าก่อสร้างหรือลดต้นทุนโครงการร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าก่อสร้างถือว่าโจทก์
ได้รับค่าบริการแล้ว ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๘/๑ (๑) นั้น ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
(สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ – ปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ – ขวัญชนก สุขโข)
พิไลวรรณ เพชรชู - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป – ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1096/2560

กรมสรรพำกร
นำยเศวต ทินกูล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อิเล็คทริค
ฮิวแมน กับพวก

โจทก์
ผู้ร้องสอด
จำเลย

ป.วิ.พ. มำตรำ 57
กำรยื่นคำร้องสอดตำม ป.วิ.พ. มำตรำ ๕๗ (๒) ต้องเป็นกรณีที่ตนมีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยในผล
แห่งคดีนั้น คดีนี้ผู้ร้องสอดอ้ำงว่ำผู้ร้องสอดเคยเป็นสำมีจำเลยที่ ๒ และผู้ร้องสอดเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของ
จำเลยที่ ๑ เองทั้งหมด แต่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ร้องสอดมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับจำเลยที่ ๑ รวมทั้งไม่ปรำกฏ
ห ล ัก ฐ ำ น ที ่ผู ้ร ้อ ง ส อ ด เ ข ้ำ ไ ป เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ ก ิจ ก ำ ร ข อ ง จ ำ เ ล ย ที ่ ๑ ผู ้ร ้อ ง ส อ ด จ ึง ไ ม ่เ ป ็น
ผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยในผลแห่งคดี
_______________________________
คดี สื บ เนื่ อ งจำกโจทก์ ฟ้ อ งขอให้ จ ำเลยทั้ ง สองร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ช ำระหนี้ ภ ำษี อ ำกรค้ ำ ง จ ำนวน
๕๐๕,๙๓๔.๕๗ บำท
จำเลยทั้งสองให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ระหว่ำงพิจำรณำ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ำเป็นจำเลยร่วมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
แพ่ง มำตรำ ๕๗ (๒)
ศำลภำษีอำกรกลำงมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องสอด
ผู้ร้องสอดอุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีภำษีอำกรวินิจฉัยว่ำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
มำตรำ ๕๗ (๒) ต้ อ งเป็น กรณี ที่ต นมีส่ วนได้เสี ยตำมกฎหมำยในผลแห่งคดีนั้น คดี นี้ ผู้ร้องสอดอ้ำงว่ำ
ผู้ร้องสอดเคยเป็นสำมีจำเลยที่ ๒ และผู้ร้องสอดเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของจำเลยที่ ๑ เองทั้งหมด แต่ไม่ปรำกฏ
ว่ำผู้ร้องสอดมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับจำเลย ที่ ๑ รวมทั้งไม่ปรำกฏหลักฐำนที่ผู้ร้องสอด เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกำรของจำเลยที่ ๑ ผู้ร้องสอดจึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยในผลแห่งคดี ที่ศำลภำษีอำกรกลำง
มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องสอด ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ร้องสอดฟังไม่ขึ้น
พิพำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.
(ขวัญชนก สุขโข - ปรเมษฐ์ โตวิวฒ
ั น์ - สรำยุทธ์ วุฒยำภรณ์)
อดิศกั ดิ์ ศรีวพิ ฒ
ั น์ - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป - ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๐๙/๒๕๖๐

บริษัทภูเก็ต เป๋ำฮื้อ ฟำร์ม จำกัด
กรมสรรพำกร

โจทก์
จำเลย

ป.รัษฎำกร มำตรำ ๘๐/๑ , ๘๑ (๑) (ข) , ๘๒/๔ , ๘๖ , ๘๖/๕ (๑)
การที่โจทก์จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ แห่ง ป. รัษฎากร
ซึ่งตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๙๗/๒๕๔๓ กาหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ แห่ง ป. รัษฎากร นั้น โจทก์ในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องมีหลักฐาน
ต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ และเจ้าพนักงานประเมินจะใช้คาสั่ง ดัง กล่า วเป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติเ พื่อ ให้เ ป็น ไปในแนวทางเดีย วกัน เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการ
ส่งออกสินค้า แต่พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าว ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการโอนเงินเพื่อชาระค่าหอย
เป๋า ฮื้อจากดินแดนไต้หวันทุก รายการหรือไม่ และเอกสารของโจทก์เกี่ยวกับการชาระเงินไม่สอดคล้อง
กันและไม่น่าเชื่อถือ จึง ต้อ งถือ เอาราคา ณ ด่า นศุล กากร ตามใบขนสิน ค้า ขาออกซึ่ง เป็น เอกสาร
ราชการและระบุราคาสินค้าส่งออกไว้ชัดเจน ซึ่งเจ้าพนักงานศุลกากรเป็นผู้ออกและสลักหลังรับรอง
ความถูกต้องว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ให้เป็นราคาสินค้าส่งออกที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา
ร้ อ ยละ ๐ และเอาราคาส่ ว นต่ า งในใบก ากั บ ภาษี ที่ น ามายื่ น ตามแบบแสดงรายการภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม
รวมกับยอดขายในอัตราร้อยละ ๗ เป็นราคาค่าสินค้าที่มิได้ส่งออก แต่ถือเป็นการขายภายในประเทศ
ตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) แห่ง ป.รัษฎากร
______________________
โจทก์ ฟ้ อ งขอให้ เพิ ก ถอนการประเมิ น ของเจ้ า พนั กงานประเมิ น และค าวิ นิ จฉั ย อุ ท ธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้จาเลยคืนเงินภาษีอากร ๒,๙๖๓,๐๙๑.๘๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ชดใช้
ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑,๔๗๙,๗๔๗.๑๘ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะคืนหนังสือ
ค้าประกันและคืนหนังสือค้าประกันธนาคารกรุงเทพแก่โจทก์
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ประกอบกิจการ
ประมงเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเพื่อขายทั้งในและต่างประเทศ จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๔๕ มีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายสามารถขอคืนภาษีเป็นเงินสดหรือเครดิตภาษี โจทก์ใช้วิธีเครดิตภาษีในเดือน
ถัดไป จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ และขอคืนภาษีจากจาเลยเป็นเงินสดสาหรับเดือนภาษีพฤษภาคม
๒๕๕๐ เดือนภาษีสิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนภาษีพฤศจิกายน ๒๕๕๐ เดือนภาษีมกราคม ๒๕๕๑ และเดือน
ภาษีมีนาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือนภาษีกรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๒,๙๖๓,๐๙๑.๘๘ บาท แต่จาเลยมีหนังสือ
แจ้งไม่คืน เงิน ภาษีสาหรับเดือนภาษีดังกล่าว และจากผลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทาให้เจ้าพนักงาน
ประเมินได้ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มจากโจทก์เพิ่มสาหรับเดือนภาษีมกราคมถึง เดือนภาษีธันวาคม ๒๕๔๗
เดือ นภาษีม กราคมถึง เดือ นภาษีธ ัน วาคม ๒๕๔๘ เดือ นภาษีม กราคมถึง เดือ นภาษีธ ัน วาคม ๒๕๔๙
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เดือ นภาษีม กราคมถึง เดือ นภาษี พ ฤศจิก ายน ๒๕๕๐ เดือ นภาษีม กราคม ๒๕๕๑ และเดือนภาษีเมษายน
ถึงเดือนภาษีกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร สาหรับเดือนภาษี
ดังกล่าวว่า โจทก์ระบุยอดขายที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต่าไป และยังมีภาษีซื้อจากการประกอบกิจการ
ประเภทที ่ต ้อ งเสีย ภาษีม ูล ค่า เพิ ่ม และประเภทที ่ไ ม่ต ้อ งเสีย ภาษีม ูล ค่า เพิ ่ม แต่ไ ม่ส ามารถแยกได้
อย่า งชัด แจ้งว่าภาษีซื้อ ดัง กล่า วเป็น ของกิจ การประเภทใด จาเลยจึง เฉลี่ย ภาษีซื้อ ตามส่วนของรายได้
ของแต่ล ะกิจ การตามข้อ ๒ (๓) ของประกาศอธิบ ดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๙) ลง
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๕ แล้วนาไปหักออกจากภาษีขายในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามส่วนของรายได้ของ
แต่ละกิจการของปีที่ผ่านมา จึงได้ตรวจสอบรายได้ของโจทก์ย้อนหลังเพื่อคานวณส่วนของรายได้ของปีที่ผ่าน
มาเพื่อนามาเฉลี่ยภาษีซื้อตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึงปี ๒๕๔๙ โดยคานวณตามรอบระยะเวลาบัญชีต ามปีปฏิทิน
ตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เป็นเงิน ๒,๙๘๕,๐๒๐.๔๑ บาท แต่คณะกรรมการ
พิจ ารณาอุท ธรณ์ไ ด้วินิจ ฉัย อุท ธรณ์ข องโจทก์ว่า การพิจ ารณาปรับ ปรุง ภาษีแ ละเฉลี่ย ภาษีซื้อ ของเจ้า
พนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมายแล้วตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลรัษฎากร จึงให้ยกอุทธรณ์ แต่ให้ปรับปรุง
การเฉลี่ยภาษีซื้อให้เป็นไปตามส่วนของรายได้ของแต่ละประเภทกิจการตามรอบระยะเวลาบัญชี ของปีที่ผ่านมา
ของแต่ละรอบระยะบัญชีของโจทก์ คือวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี เป็น เหตุให้
ผลการประเมิ น ของเจ้ า พนั ก งานประเมิ น เปลี่ ย นแปลงไป จึ ง ให้ ป ลดภาษี ส าหรั บ เดื อนภาษี มกราคมถึ ง
เดือนภาษีมิถุนายน ๒๕๔๗ ปรับปรุงการคานวณภาษีใหม่บางส่วน ให้ลดเบี้ยปรับลงคงเก็บเพียงร้อยละ ๕๐
ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย ให้โจทก์เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มเป็นเงิน ๑,๕๙๙,๐๑๕.๐๗ บาท
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมิน คา
วิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์ข องคณะกรรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์ แ ละค าสั ่ง แจ้ง ไม่ค ืน เงิน ภาษีที ่เ กี ่ย วพัน กับ
คาวินิจ ฉัย อุท ธรณ์ ช อบด้ว ยกฎหมายหรือ ไม่ เห็นว่า การที่โจทก์จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา
ร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่งตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.๙๗/๒๕๔๓ กาหนดให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑ แห่งประมวลรัษฎากร นั้น
โจทก์ ในฐานะผู้ ประกอบการจดทะเบี ยนต้ องมี หลั กฐานต่ าง ๆ เพื่ อให้ เจ้ าพนั กงานประเมินตรวจสอบ และ
เจ้าพนักงานประเมิน จะใช้คาสั่ง ดัง กล่า วเป็น แนวทางในการปฏิบัติเ พื่อ ให้เ ป็น ไปในแนวทางเดีย วกัน
เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการส่งออกสินค้า และผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการ
โดยส่ง ออกสิน ค้าตามมาตรา ๘๖/๕ (๑) แห่ง ประมวลรัษ ฎากร ประกอบประกาศอธิบ ดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๑) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ ข้อ ๑ ได้กาหนดให้ใบกากับภาษีของ
การขายสิน ค้าหรือให้บริก ารโดยการส่งออกตามมาตรา ๘๖/๕ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการ
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ใบก ากั บ สิ น ค้ า ซึ่ ง ผู้ ส่ ง ออกได้ อ อกเป็ น ปกติ ต ามประเพณี ท างการค้ า ระหว่ า งประเทศ
แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อเจ้าพนักงานของจาเลยตรวจสอบรายรับจากการส่งออกสินค้าหอยเป๋าฮื้อมี
ชีว ิต ไปต่า งประเทศของโจทก์ พ บว่า โจทก์ไ ด้ส ่ง สิน ค้า ตามจ านวนและราคาตามเอกสารส าคัญ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับการส่งออกมีความแตกต่างกันทั้งด้านปริมาณ หน่ว ยของปริมาณและราคาสินค้า กล่าวคือ
ในใบกากับภาษีระบุจานวนสินค้าเป็นแพ็ค (Pack) มีหน่วยเป็นตัวและระบุราคาเป็นบาท ส่วนเอกสารใบขน
สินค้าขาออกของกรมศุลกากร ใบกากับสินค้า(Invoice) ใบกากับสินค้าและใบรายการบรรจุหีบห่อ (Invoice
& Packing List) และใบตราส่งทางอากาศ (Air Waybill) ระบุจานวนสินค้าเป็น Cartons มีหน่ว ยเป็น
กิโ ลกรัม ระบุร าคาเป็น ดอลลาร์สหรัฐ แต่จานวน Cartons ที่ส่งออกในใบกากับสินค้าไม่สอดคล้องกับ
ใบกากับสินค้าและใบรายการบรรจุหี บห่ อ (Invoice & Packing List) ใบขนสินค้าขาออก และใบ
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ตราส่ง ทางอากาศ (Air Waybill) เมื่อแปลงค่าเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทแล้วพบว่า ราคาที่ระบุ
ในใบก ากับ ภาษีม ีจ านวนมากกว่ า ราคาที ่แ สดงไว้ใ นใบก ากับ สิน ค้า (Invoice) และใบก ากับ สิน ค้า
และใบรายการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List) ที่โจทก์จัดทาขึ้นหรือโดยตัวแทนการดาเนินการของ
โจทก์ ส่วนน้าหนักและราคาสินค้าที่แตกต่างกัน แม้โจทก์อ้างว่าเกิดจากการประมาณการเท่านั้น แต่เมื่อ
ใบกากับสินค้า (Invoice) รวมทั้งใบกากับสินค้าและใบรายการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List)
ซึ่ ง เป็ น เอกสารส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ พื่ อ ผ่ า นพิ ธี ก ารทางศุ ล กากรและได้ ร ะบุ ถึ ง ชนิ ด ราคา ปริ ม าณ
และน้าหนักของสินค้า เพื่อสาแดงต่อกรมศุลกากรในการตรวจสอบปริมาณ จานวน และราคาสิน ค้า ที่
ส่งออกเพื่อสลั กหลังรับรองความถูกต้องของปริมาณ น้าหนัก และราคาสินค้าในใบขนสินค้าขาออกและ
โจทก์ย่อ มทราบจานวนหอยที่จ ะบรรจุล งกล่อ งเพื่อ ส่ง ออกตามใบสั่ง ซื้อ ของลูกค้า ดังนั้น การคานวณ
หรือประมาณการราคาสินค้าเพื่อจัดทาเอกสารต่าง ๆ จึงมีความละเอียดและสาคัญ ไม่มีเ หตุผ ลใดที่โ จทก์
ต้อ งท าให้เ กิด ความผิด พลาดจนท าให้เ กิด ความแตกต่า งระหว่า ง ราคาสิ น ค้ า ที่ โ จทก์ อ้ า งว่ า ถู ก ต้ อ ง
ตามใบก ากั บ ภาษี กั บ ใบขนสิ น ค้ า ขาออก และเอกสารทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง ออก ทั้ ง ไม่ อ าจอ้ า งว่ า
เป็นความผิดพลาดของตัวแทนผู้ดาเนินวิธกี ารส่งออก เนื่องจากถือเสมือนเป็นการกระทาของโจทก์ เมื่อโจทก์
จัด ทาใบกากับ ภาษีที่มีร ายการไม่ส อดคล้อ งกับ ใบกากับ สิน ค้า (Invoice) และข้อ มูล สิน ค้า ที่ส ่ง ออก
ตามเอกสารต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การส่ง ออกทั้ง ปริม าณและราคาสิน ค้า ถือ ว่า พยานหลัก ฐานของ
โจทก์ไ ม่อ าจพิสูจ น์ไ ด้ชัด เจนว่า ผู้ซื้อ ในต่า งประเทศได้ซื้อสินค้าจากโจทก์จริงทุกรายการหรือไม่ ดังนั้น
พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวไม่อาจพิสูจ น์ได้ว่าเป็นการโอนเงินเพื่อ ชาระค่าหอยเป๋าฮื้อจากดิน แดน
ไต้ห วัน ทุก รายการหรือ ไม่ และเอกสารของโจทก์เกี่ยวกับการชาระเงินไม่สอดคล้องกันและไม่น่าเชื่อถือ
จึง ต้อ งถือ เอาราคา ณ ด่า นศุล กากร ตามใบขนสิน ค้า ขาออกซึ่ง เป็น เอกสารราชการและระบุราคาสินค้า
ส่งออกไว้ชัดเจน ซึ่งเจ้าพนักงานศุลกากรเป็นผู้ออกและสลักหลังรับรองความถูกต้องว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง
ให้เป็นราคาสินค้าส่งออกที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ และเอาราคาส่วนต่างในใบกากับภาษี
ที่นามายื่นตามแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกับยอดขายในอัตราร้อยละ ๗ เป็นราคาค่าสินค้าที่มิได้
ส่งออก แต่ถือเป็นการขายภายในประเทศตามมาตรา ๗๗/๑ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
(วชิระ เศษแสงศรี – อรรณพ วิทูรากร – ผจงธรณ์ วรินทรเวช)
คฑาวุธ ราศรีกิจ – ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป - ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2235/2560

บริษัทไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ
จำกัด (มหำชน)
โจทก์
กรมสรรพำกร กับพวก
จำเลย

ป.พ.พ. มำตรำ ๑๑
ป.รัษฎำกร มำตรำ 65, 65 (ทวิ), 65 (ตรี), 68 (ทวิ), 69
พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 มำตรำ 20 (20)
พ.ร.ฎ. ออกตำมควำมใน ป.รัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๓
พ.ร.ฎ. ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓
มำตรำ ๒๐ (๒๐) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ให้อำนำจคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนกำหนดเงื่อนไขกำรใช้สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมกำรส่งเสริม กำรลงทุน
กำหนดแบบคำขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ คุ คลให้ผู้ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนต้องระบุมลู ค่ำ
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลที่จะขอใช้สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้ในแต่ละปี ดังนั้น กิจกำรของโจทก์ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน
จึงยังต้องมีกำรคำนวณหำกำไรสุทธิเสียก่อนแต่ พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ได้บญ
ั ญัตถิ งึ หลักเกณฑ์
วิธีกำรคำนวณกำไรสุทธิของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ไว้โดยเฉพำะและพระรำชบัญญัตินี้ก็ไม่ได้
บัญญัติหำ้ มนำวิธกี ำรคำนวณกำไรสุทธิตำม ป. รัษฎำกร มำใช้บังคับกับบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั
กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรคำนวณกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่โจทก์ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนจึงต้องเป็นไปตำม
ป. รัษฎำกร
โจทก์เ ป็น นิติบุค คลประเภทบริษัท มหำชนจำกัด ได้จ ดทะเบีย นและมีหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โจทก์จึงใช้สิทธิลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมพระรำชกฤษฎีกำ พ.ร.ฎ.
ออกตำมควำมใน ป. รัษฎำกร ว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๓ สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๔๗ รอบระยะเวลำบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ ๑
เมษำยน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๔๘ และรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๘ ถึงวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๔๙ และใช้สิทธิลดอัตรำภำษีเงินได้ นิติบุคคลตำม พ.ร.ฎ. ออกตำมควำมใน ป. รัษฎำกร ว่ำด้วย
กำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน
๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๒ และรอบระยะเวลำบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม
๒๕๕๓ ซึ่งพระรำชกฤษฎีกำทัง้ สองฉบับนี้กำหนดให้นำกำไรสุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละรอบ
ระยะเวลำบัญชีมำลดอัตรำภำษีเงินได้ตำม (ก) ของ (๒) สำหรับบริษทั หรือห้ำงหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลแห่งบัญชีอตั รำ
ภำษี เงินได้ท้ำยหมวด ๓ ในลั กษณะ ๒ แห่ง ป. รั ษฎำกร ให้แก่บริษัท ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกอัตรำร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิทงั้ หมดเป็นจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของ
กำไรสุทธิเฉพำะส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำท พระรำชกฤษฎีกำทั้งสองฉบับไม่ได้กำหนดให้นำเฉพำะกำไร
สุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเท่ำนัน้ มำลดอัตรำภำษี กำรกำหนดกำไรสุทธิ
ตำม พระรำชกฤษฎีกำทั้งสองฉบับจึงเป็นกำรกำหนดกำไรสุทธิทั้งหมดของกิจกำรที่ปรำกฏตำมงบกำไรขำดทุน
ซึ่ ง ทุ ก บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลำดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยต้ อ งจั ด ท ำงบก ำไรขำดทุ นเพื่ อ แสดงผล
ประกอบกำรและเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นอยู่แล้ว งบกำไรขำดทุนย่อมรวมถึง
กำไรสุทธิจำกกิจกำรที่โจทก์ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้วย เมื่อเป็นดังนี้ กำไรสุทธิจำกกิจกำรทีโ่ จทก์ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนซึง่ ต้องจัดเก็บในอัตรำร้อยละ ๓๐ ตำมบัญชีอัตรำภำษีเงินได้ (๒) (ก) แต่ได้รับยกเว้นภำษีตำม
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พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ก็ได้รบั ประโยชน์ตำมพระรำชกฤษฎีกำทัง้ สองฉบับให้ลดอัตรำภำษีเงินได้
นิติบุคคลคงจัดเก็บในอัตรำร้อยละ ๒๕ ส ำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำทด้วย เพียงแต่เมื่อ
ค ำนวณตำมอัตรำภำษีที่ลดลงแล้วก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนนี้ ข้อที่โจทก์อ้ำงใน
อุทธรณ์ว่ำสิทธิประโยชน์ทำงภำษีตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เหนือกว่ำสิทธิลดอัตรำภำษีตำม
พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ ๓๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงต้องนำสิทธิประโยชน์ตำม พ.ร.บ.
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่เหนือกว่ำมำใช้บังคับก่อนจึงไม่ชอบ
กำรใช้ วิ ธี ก ำรเฉลี่ ย ก ำไรสุ ท ธิ ต ำมสั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกิ จ กำรที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และกิจกำรที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นกำรคิดคำนวณทำง
คณิตศำสตร์ทไี่ ม่ได้ทำให้ผเู้ สียภำษีหรือรัฐได้เปรียบเสียเปรียบไปกว่ำกันแต่อย่ำงใด กำรทีเ่ จ้ำพนักงำนประเมินได้
นำวิธีกำรเฉลี่ยกำไรสุทธิตำมที่อธิบดีกรมสรรพำกรเห็นชอบนี้มำใช้แก่โจทก์และยังใช้กับผู้เสียภำษีทุกรำย ไม่ได้
ทำกำรประเมินภำษีโดยใช้วธิ กี ำรนำเฉพำะกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำท จำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมกำร
ลงทุนมำคิดคำนวณกำรลดอัตรำภำษีเพื่อจัดเก็บภำษี ให้เป็นประโยชน์แก่รัฐได้มำกที่สุด ย่อมเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่ำยอย่ำงที่สุดแล้ว หำใช่ไม่เป็นธรรมและมีผลให้โจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุน
พ.ศ. ๒๕๒๐
______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลภำษีอำกรกลำงพิพำกษำยกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีภำษีอำกรวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่ำ โจทก์เป็นนิติ
บุคคลประเภทบริษัทมหำชนจำกัด มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ๖ โครงกำร และทุกโครงกำรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้
บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่
๓๑ มกรำคม ๒๕๔๗ รอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๔๘ รอบ
ระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๔๙ รอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑
เมษำยน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๒ และรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ ถึงวันที่
๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓ โดยโจทก์แสดงผลกำไรสุทธิ จำกกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้ (BOI) และจำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ (NON-BOI) แต่คำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลเฉพำะกำไรสุทธิที่ต้อง
เสียภำษีจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพรำะกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล เจ้ำพนักงำนประเมินเห็นว่ำ โจทก์ได้ใช้สิทธิลดอัตรำรัษฎำกรตำมพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระรำชกฤษฎีก ำ ออกตำมควำมในประมวลรัษ ฎำกร ว่ ำ ด้ ว ยกำรลดอั ต รำรั ษ ฎำกร (ฉบั บ ที่ ๔๗๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑ โจทก์ต้องคำนวณรำยได้และรำยจ่ำยของทั้งกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้และกิจกำรที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้ เพื่อหำกำไรสุทธิของแต่ละกิจกำรและเมื่อคำนวณกำไรสุทธิของแต่ละกิจกำรได้แล้วต้องนำ
กำไรสุทธิ (ขำดทุนสุทธิ) ของทุกกิจกำรมำรวมเข้ำ ด้วยกันเพื่อคำนวณเสียภำษี จึงมีหนังสือแจ้งภำษีเงินได้
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นิติบุคคลของโจทก์ รวม ๕ ฉบับ เลขที่ ภงด.๗๓.๑-๐๔๑๓๐๐๑๐ - ๒๕๕๗๐๖๒๗ – ๐๐๒ -๐๐๐๐๕ และเลขที่
ภงด. ๗๓.๑ - ๐๔๑๓๐๐๑๐ - ๒๕๕๘๐๓๒๓-๐๐๒-๐๐๐๐๘ ถึง เลขที ่ ภงด.๗๓.๑ -๐๔๑๓๐๐๑๐ ๒ ๕ ๕ ๘ ๐ ๓ ๒ ๓ - ๐ ๐ ๒
๐ ๐ ๐ ๑ ๑
ให้โ จทก์ชำระภำษีเ งิน ได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม โจทก์ยื่นอุทธรณ์คัด ค้ำนกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ ต่อมำคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์คัดค้ำนกำรประเมิน ภำษี
ของโจทก์ ตำมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่ ภญ.(อธ.๒)/๒๗๒/๒๕๕๘ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ ภญ.(อธ.
๒)/๒๗๓-๒๗๖/๒๕๕๘
มีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ว่ำ กำรประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินและคำวินิ จฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เพียงใด เห็นว่ำพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำร
ลงทุ น พ.ศ. ๒๕๒๐ มำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห้ ย กเว้ น กำรเสี ย ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ
ผู้ ไ ด้ รั บกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น ส ำหรั บผลก ำไรที่ ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รั บกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
หำได้บัญญัติให้ยกเว้นรำยได้ที่รับจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยไม่ต้องนำรำยได้มำคำนวณกำไร
สุทธิเพื่อเสียภำษีไม่ ดังจะเห็นได้จำกมำตรำ ๒๐ (๒๐) แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ให้
อำนำจคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนกำหนดเงื่อนไขกำรใช้สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดย
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนกำหนดแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ได้รับ
กำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ต้ อ งระบุ มู ล ค่ ำ ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะขอใช้ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภำษี เ งิ น ได้
ในแต่ ละปี ดั งนั้ น กิ จกำรของโจทก์ ที่ ได้ รับส่ งเสริ มกำรลงทุ นจึ งยั งต้องมีกำรคำนวณหำก ำไรสุทธิเสียก่อน
แต่พ ระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่ไ ด้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ วิธีก ำรคำนวณกำไรสุทธิ
ของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนไว้โดยเฉพำะ และพระรำชบัญญัตินี้ก็ไม่ได้บัญญัติห้ำมนำวิธีกำรคำนวณ
กำไรสุทธิตำมประมวลรัษฎำกรมำใช้บังคับกับบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กำรคำนวณกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่โจทก์ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจึงต้องเป็นไปตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ
๖๕ ซึ่งบัญญัติว่ำ เงินได้ที่ต้องเสียภำษีคือกำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จำกรำยได้จำกกิจกำร หรือเนื่องจำกกิจกำรที่
กระทำในรอบระยะเวลำบัญชีหักด้วยรำยจ่ำยตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมำตรำ ๖๕ ทวิ และมำตรำ ๖๕ ตรี ตำม
หลักเกณฑ์ของมำตรำ ๖๘ ทวิ และมำตรำ ๖๙ แห่งประมวลรัษฎำกรเช่นเดียวกับกำรคำนวณกำไรสุทธิของกิจกำร
ที่โจทก์ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อได้กำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจำนวนเท่ำใด
แล้วก็นำมำคำนวณเป็นภำษีเงินได้นติ ิบุคคลในอัตรำร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิ ตำมบัญชีอัตรำภำษีเงินได้ (๒) (ก)
เพียงแต่โจทก์จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีตำมที่คำนวณได้เท่ำนั้น ที่โจทก์อ้ำงมำในอุทธรณ์ว่ำไม่ต้องนำกำไร
สุทธิที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมำคำนวณเพื่อกำรจัดเก็บภำษีตำมประมวลรัษฎำกรอีกจึงยังไม่ถูกต้อง
ตำมหลักกฎหมำยข้ำงต้น
นอกจำกนี้กำรที่โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหำชนจำกัด ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โจทก์จึงใช้สิทธิลดอัตรำภำษีเงินได้
นิติบุคคลตำมพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๓๘๗)
พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๔ ม ำ ต ร ำ ๓ ส ำ ห รั บ ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล ำ บั ญ ชี ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ๑ กุ ม ภ ำ พั น ธ์ ๒ ๕ ๔ ๖
ถึงวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๔๗ รอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม๒๕๔๘
และรอบระยะเวลำบั ญ ชี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๘ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ มี น ำคม ๒๕๔๙ และใช้ สิ ท ธิ
ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุ คคลตำมพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรลดอัตรำ
รัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๑ ถึง
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วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๒ และรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๓ ซึ่ง
พระรำชกฤษฎีกำทั้งสองฉบับนี้กำหนดให้นำกำไรสุทธิจำกกำรประกอบกิจกำรที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี
มำลดอัตรำภำษีเงินได้ตำม (ก) ของ (๒) สำหรับบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งบัญชีอัตรำภำษีเงินได้ท้ำย
หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎำกร ให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกอัตรำร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิทั้งหมดเป็นจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของกำไรสุทธิ
เฉพำะส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำท พระรำชกฤษฎีกำทั้งสองฉบับไม่ได้กำหนดให้นำเฉพำะกำไรสุทธิที่ได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนเท่ำนั้นมำลดอัตรำภำษีกำรกำหนดกำไรสุทธิตำมพระรำช
กฤษฎีกำทั้งสองฉบับจึงเป็นกำรกำหนดกำไรสุทธิทั้งหมดทั้งสิ้นของกิจกำรที่ปรำกฏตำมงบกำไรขำดทุน ซึ่งทุก
บริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดทำงบกำไรขำดทุนเพื่อแสดงผลประกอบกำรและ
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว งบกำไรขำดทุนย่อมรวมถึงกำไรสุทธิจำกกิจกำร
ที่โจทก์ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้วย เมื่อเป็นดังนี้กำไรสุทธิจำกกิ จกำรที่โจทก์ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนซึ่ง
ต้องจัดเก็บในอัตรำร้อยละ ๓๐ ตำมบัญชีอัตรำภำษีเงินได้ (๒) (ก) แต่ได้รับยกเว้นภำษีตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ก็ได้รับประโยชน์ตำมพระรำชกฤษฎีกำทั้งสองฉบับให้ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติ
บุคคลคงจัดเก็บในอัตรำร้อยละ ๒๕ สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำทด้วย เพียงแต่เมื่อคำนวณ
ตำมอัตรำภำษีที่ลดลงแล้วก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนนี้ ข้อที่โจทก์อ้ำงในอุทธรณ์ว่ำสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เหนือกว่ำสิทธิลดอัตรำภำษี ตำมพระรำช
กฤษฎีกำ (ฉบับที่ ๓๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระรำชกฤษฎีกำ (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงต้องน ำสิทธิ
ประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่เหนือกว่ำมำใช้บังคับก่อนจึงไม่สอดคล้องและไม่
ชอบด้วยเหตุผลข้ำงต้น กำรที่โจทก์ใช้สิทธิลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำม
ในประมวลรัษ ฎำกร ว่ำ ด้ว ยกำรลดอัต รำรัษ ฎำกร (ฉบับ ที่ ๓๘๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระรำชกฤษฎีกำ
ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ไม่ได้นำกำไรสุทธิที่
ได้รับจำกกิจกำรที่โจทก์ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนมำรวมคำนวณภำษีเงินได้ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำทั้งสองฉบับ
กำหนดไว้จึงยังไม่ถูกต้องครบถ้วนแก่กำรคิดคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลดังที่โจทก์พึงจะได้รับ ประโยชน์จำกทั้ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระรำชกฤษฎีกำสองฉบับดังกล่ำว เมื่อไม่ปรำกฏว่ำโจทก์
เคยได้รับกำรประเมิ นภำษีอำกรหรื อเคยถูกออกหมำยเรี ยกเพื่อตรวจสอบกำรแสดงแบบรำยกำรเสี ยภำษี
ตำมประมวลรั ษฎำกร มำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๑๙ มำก่ อนส ำหรั บรอบระยะเวลำบั ญชี ที่ พิ พำททั้ งหมด
เจ้ำพนักงำนประเมินย่อมมีอำนำจที่จะคิดคำนวณประเมินภำษีให้ถูกต้องตำมข้อมูลที่ ปรำกฏในแบบแสดง
รำยกำรเพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลได้ ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๑๘ กรณีมิใช่เจ้ำพนักงำนของจำเลยที่ ๑
เคยประเมินภำษีโจทก์มำแล้วกลับแจ้งกำรประเมินแก่โจทก์ในภำยหลังอีกดังที่โจทก์อ้ำงในอุทธรณ์
สำหรับวิธีกำรคิดคำนวณภำษีของเจ้ำพนักงำนประเมินซึ่งโจทก์เห็นว่ำไม่เป็นธรรมและมีผลให้โจทก์ไม่ได้
รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ อย่ำงแท้จริง ทั้งยังเป็นผลให้โจทก์
ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลมำกกว่ำที่โจทก์มีหน้ำที่ต้องเสียนั้น เห็นว่ำ พระรำชกฤษฎีกำ (ฉบับที่ ๓๘๗) พ.ศ.
๒๕๔๔ และพระรำชกฤษฎีกำ (ฉบับที่ ๔๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งให้ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลโดยจัดเก็บใน
อัตรำร้อยละ ๒๕ สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำท นั้น ไม่ได้กำหนดวิธีกำรคำนวณภำษีสำหรับ
นิติบุคคลที่มีกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
และยังมีกำไรสุทธิจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลอีกทำงหนึ่งด้วย ว่ำจะต้องคำนวณจำกกำไร
สุทธิในส่วนของกิจกำรชนิดใดก่อนหลังหรือไม่ อย่ำงไร เห็นได้ว่ำกำรใช้วิธีกำรเฉลี่ยกำไรสุทธิตำมสัด ส่วน
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ระหว่ำงกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และกิจกำร
ที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล เป็นกำรคิ ดคำนวณทำงคณิตศำสตร์ที่ไม่ได้ทำให้ผู้เสียภำษีหรือรัฐได้เปรี ยบ
เสียเปรียบไปกว่ำกันแต่อย่ำงใด กำรที่เจ้ำพนักงำนประเมินได้นำวิธีกำรเฉลี่ยกำไรสุทธิตำมที่อธิบดีกรมสรรพำกร
เห็นชอบนี้มำใช้แก่โจทก์และยังใช้กับผู้เสียภำษีทุกรำย ไม่ได้ทำกำรประเมินภำษีโดยใช้วิธีกำรนำเฉพำะกำไรสุทธิ
ส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้ำนบำท จำกกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนมำคิดคำนวณกำรลดอัตรำภำษีเพื่อจัดเก็บ
ภำษีให้เป็นประโยชน์แก่รัฐได้มำกที่สุด ย่อมเป็นธรรม แก่ทุกฝ่ำยอย่ำงที่สุดแล้ว หำใช่ไม่เป็นธรรมและมีผลให้
โจทก์ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ อย่ำงแท้จริงดังที่โจทก์เข้ำใจ
ไม่ และแม้กำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเฉลี่ย กำไรสุทธิตำมสัดส่วนของกำไรในแต่ละกิจกำรเกิดจำกมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำปัญหำภำษีอำกรและข้อหำรือภำษีอำกร ไม่ได้มีสถำนะเป็นกฎหมำยดังที่โจทก์อ้ำง แต่ก็
เป็นวิธีปฏิบัติของจำเลยที่ ๑ ในกำรจัดเก็บภำษีภำยใต้บทบัญญัติของประมวลรัษฎำกรและไม่ได้ขัดหรือแย้ง
ต่อพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่ประกำรใด นับว่ำเป็นวิธีกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นธรรม
แล้ว ไม่ใช่กรณีไม่มีกฎหมำยบัญญัติและมีข้อสงสัยว่ำจะตีควำมไปทำงใด ให้ตีควำมไปในทำงที่เป็นคุณแก่โจทก์
ลูกหนี้ ผู้เป็นฝ่ำยเสียเปรียบตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๑ ดังที่โจทก์ยกขึ้นอ้ำงในอุทธรณ์
อีกทั้งที่โจทก์อ้ำงอิงคำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง คดีหมำยเลขแดงที่ ๑๗๗/๒๕๕๘ ว่ำมีข้อเท็จจริงทำนอง
เดียวกันกับคดีนี้แต่กลับมีผลคำพิพำกษำที่แตกต่ำงกัน คดีดังกล่ำวก็ไม่ปรำกฏว่ำคู่ควำมมิได้อุทธรณ์เป็นผลให้
คดีถึงที่สุดไปแล้วแต่อย่ำงใด กำรประเมินของเจ้ำพนักงำนประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมำยดังที่วินิจฉัยมำข้ำงต้น ที่ศำลภำษีอำกรกลำงพิพำกษำมำนั้นศำลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อล้วนฟังไม่ขึ้น
พิพำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
(ผจงธรณ์ วรินทรเวช – อรรณพ วิทรู ำกร – วชิระ เศษแสงศรี)
ภูวภัทร สุวรรณำลัย - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป – ตรวจ

คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๖๒/๒๕๖๐ บริษัทสายจารัสปูนขาว จากัด
เทศบาลตาบลสีมามงคล

โจทก์
จำเลย
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พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๘, ๑๓, ๑๘
การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจะต้องกาหนดค่ารายปีแห่งทรั พย์สินและค่าภาษีที่จะต้องเสียตามที่ พ.ร.บ. ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๘ และ ๑๘ บัญญัติไว้ กล่าวคือ กรณีที่ทรัพย์สินให้เช่า ให้ถือว่า
ค่าเช่าคือค่ารายปี โดยให้ค่ารายปีของปี ทลี่ ว่ งแล้วเป็นหลักสาหรับการคานวณค่าภาษี ซึ่งจะต้องเสียในปี
ต่อมา มิได้บัญญัติบังคับให้นาค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้ว มาเป็นค่ารายปีของปีต่อมาโดยตรง เพียงแต่ให้
นามาเป็นหลักในการคานวณเท่านั้น เนื่องจากค่ารายปีย่อมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่พฤติการณ์
และความเป็นจริง แต่ถ้าเป็นกรณี ที่มีเ หตุอัน สมควรที่ทาให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่เห็น ว่า ค่าเช่านั้น มิใช่
จานวนเงิน อัน สมควรที่จ ะให้เ ช่ า ได้หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดาเนิน
กิจการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมิน ค่ารายปีได้โดยคานึ ง ถึ ง
ลั ก ษณะของทรัพย์สิ นขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ เมื่อ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์โต้แย้งเรื่องการกาหนดค่ารายปีและาภาษีของปีภาษี ๒๕๕๘ โดยโจทก์ได้ฟ้อง
คดีต่อศาลภาษีอากรกลางและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ค่ารายปีของปีภาษี ๒๕๕๘
จึง ยัง ไม่ใ ช่ค่า รายปีข องปีที่ล่ว งแล้ว ที่ยุติแ น่น อนอัน อาจนามาเป็น หลัก สาหรับ การคานวณค่าภาษีซึ่ง
จะต้องเสียในปีภาษีพิพาทนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยคิดคานวณค่าเช่าเพียง ๘
เดือน ซึ่งเป็นเดือนที่โจทก์ได้รับค่าเช่าอันเป็นการคิดคานวณตามการดาเนินกิจการจริง คือตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตามค่าเช่าที่เห็นว่าเป็นจานวนอันสมควร โดยโจทก์ไม่ได้นาสืบให้ปรากฏว่าไม่ใช่
ค่าเช่าอันสมควร ทั้งทรัพย์สินที่ให้เช่ารายการเตาเผาปูนขาวพร้อมอุปกรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยก็
ได้ลดค่าเช่าที่เหมาะสมลงตามการใช้งานที่ลดลงแล้ว และยังได้มีการคานวณหัก ค่า รายปี และค่า ภาษี
สาหรับโรงร่อนปูนขาว โรงบดปูนขาว โรงบรรจุปูนถุง และอาคารเครื่องชั่งปูนดิบ ซึ่งเป็นโรงเรือนติดตั้ง
ส่วนควบที่สาคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสาม ของค่ารายปีของทรัพย์สิน
ดังกล่าวรวมทั้งส่วนควบตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ด้ว ย
นับ ได้ว่า วิธี ก ารประเมิน ภาษีอ ากรของพนัก งานเจ้า หน้า ที่ข องจาเลยด้ว ยการกาหนดค่า รายปีต าม
ประโยชน์การใช้สอยทรัพย์สิ นที่ล ดลงจากปีภาษีที่ล่วงแล้วมีความชอบธรรมและเป็นไปตามขั้ นตอน
โดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
______________________
โจทก์ฟ้อ งและแก้ไ ขคาฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินตามใบแจ้ง รายการ
ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด. ๘ เลขที่ ๒๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และคาชี้ขาด ของจาเลย
ตามใบแจ้งคาชี้ขาด ภ.ร.ด. ๑๑ เล่ม ที่ ๑ เลขที่ ๒ ลงวัน ที่ ๒๐ สิง หาคม ๒๕๕๙ และให้จาเลยชาระ
ค่า ภาษี ที่เก็บเกินไป ๓๑๑,๙๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจานวนดังกล่าว
นับถัดจากวันครบกาหนดสามเดือนนับแต่มีคาพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ แก่โจทก์
จาเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษี อ ากรกลางพิ พ ากษายกฟ้ อ ง ให้ โ จทก์ ใ ช้ ค่ า ฤชาธรรมเนี ย มแทนจ าเลย โดยก าหนด
ค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท
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โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีภ าษีอ ากรวินิจ ฉัย ว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็น
เจ้าของโรงงานปูนขาวซึ่งประกอบไปด้วยอาคารเตาเผาปูน ขาวพร้อ มอุป กรณ์ โรงร่อ นปูน ขาว โรงบดปูน
ขาว โรงบรรจุปูนถุง อาคารชั่งปูนดิบ โรงพักปูนสุก ลานเก็บหินปูน โรงเก็บปูนขาว และโรงเก็บถ่านหิน
ได้ให้บริษัททองพล จากัด เช่าโรงงานเพื่อ ประกอบกิจการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่ง
โจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) สาหรับโรงงานดังกล่าวตลอดมา
โดยโจทก์ได้ลดค่าเช่า ลงจากปี ๒๕๕๗ ยอดรวมเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเช่ากันในราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และลดค่าเช่าเหลือเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในการยื่น แบบประจาปีภาษี ๒๕๕๙ ซึ่งพิพาทในคดีนี้โจทก์
ได้รับใบแจ้งรายการประเมินภาษี (ภ.ร.ด. ๘) กาหนดค่ารายปีและค่าภาษีที่พึงชาระสาหรับทรัพย์สินของ
โจทก์รวมกันทั้งหมดเป็นค่ารายปี ๓,๓๐๖,๖๖๗ บาท ค่าภาษี ๔๑๓,๓๓๓ บาท โจทก์พอใจค่ารายปี ๘๑๑,๐๐๐
บาท และค่าภาษี ๑๐๑,๓๗๕ บาท ได้มีห นังสือโต้แย้งคัดค้านการประเมิน ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
ต่อมานายกเทศมนตรีตาบลสีมามงคลชี้ขาดให้ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จาเลยได้แจ้งประเมินไป ก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจานวน ๔๑๓,๓๓๓ บาท ตาม
คาชี้ขาดให้แก่จาเลยแล้ว
คดีมีปัญ หาจะต้อ งวินิจ ฉัย ตามอุท ธรณ์ข องโจทก์ว่า มีเ หตุใ ห้เ พิก ถอนการประเมิน ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจาเลยและคาชี้ขาดของนายกเทศมนตรีตาบลสีมามงคลหรือไม่ เห็นว่า การประเมิน ค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจะต้องกาหนด
ค่ารายปีแห่งทรัพย์สินและค่าภาษีที่จะต้องเสียตามที่พระราชบัญญัติภาษี โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
มาตรา ๘ และ ๑๘ บัญญัติไว้ กล่าวคือ กรณีที่ทรัพย์สินให้เช่า ให้ถือว่า ค่าเช่าคือค่ารายปี โดยให้ค่ารายปี
ของปีท่ลี ่วงแล้วเป็นหลักสาหรับการคานวณค่าภาษีซงึ่ จะต้องเสีย ในปีต่อมา มิได้บัญญัติบังคับให้นาค่ารายปี
ของปีที่ล่วงแล้วมาเป็นค่ารายปีของปีต่อมาโดยตรง เพียงแต่ให้นามาเป็นหลักในการคานวณเท่านั้น เนื่องจาก
ค่ารายปีย่อมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่พฤติการณ์และความเป็นจริง แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควร
ที่ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่า
ไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดาเนินกิจการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ประเมินค่ารายปีได้โดยคานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาดพื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สิน
นั้นได้รับประโยชน์ แสดงว่าค่ารายปีที่จะใช้ในการคานวณภาษี พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอานาจที่จะแก้ไขกาหนดใหม่
ในแต่ละปีที่จะต้องชาระภาษีได้เมื่อมีเหตุอันสมควรที่จาเลยนาสืบ ถึง วิธีก ารประเมิน ค่า รายปีว่า สภาพ
ทรัพ ย์สิน ของโจทก์มิไ ด้แ ตกต่า งจากปีก่อ น ๆ การลดค่าเช่าลงของโจทก์เป็นการผิดวิสัยของการให้เช่า
ทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ลดลงไม่ใช่จานวนอันสมควรที่จะให้เช่า จึงเป็นอานาจในการให้ความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น เป็นผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินค่ารายปีใหม่ได้
โจทก์เพียงแต่อ้างถึงความจาเป็นทางเศรษฐกิจ ที่ผู้เช่าต้องประสบภาวะของการขาดทุน ไม่ได้นาสืบให้ได้ความ
ว่า ลักษณะทรัพย์สินเช่นของโจทก์ที่ให้เช่านั้น ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหรือทาเลที่คล้ายคลึงกัน มีการให้
เช่าตามราคาค่าเช่าที่โจทก์ลดให้แก่ผู้เช่าอันจะถือเป็นจานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้หรือไม่ การเก็บ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินมิได้ขึ้นอยู่กับค่าเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินและผู้เช่าจะตกลงกันเองเพียงประการเดียว
ในแต่ละปีภาษี โดยไม่ได้คานึงถึงราคาอันสมควรแก่การให้เช่าของทรัพย์สิน นั้น ๆ ทางนาสืบของโจทก์จึงยัง
รับฟังไม่ได้ว่าค่าเช่าที่ตกลงกันใหม่ให้ต่างจากราคาที่เคยเช่ากันแต่เดิม เป็น ราคาอัน สมควรพอแก่ก ารที่จะ
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นามาคิด คานวณเป็น ค่า รายปีไ ด้ แต่ก ารที่ พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ข องจาเลยนาค่า เช่า ที่ส มควรให้เช่าเป็น
เงิน เดือ นละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาใช้ สาหรับ การคานวณค่าภาษี ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ประกอบการพิจารณา กาหนดประเภทของทรัพย์สิน ค่ารายปี และค่าภาษี
ที่ต้องเสียของปีภาษี ๒๕๕๙ โดยคิดคานวณจากค่าเช่าที่โจทก์สมควรได้รับเพียง ๘ เดือน คือเดือนมกราคมถึง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตามระยะเวลาที่โจทก์ ได้ใ ห้ บ ริษัท ทองพล จากัด เช่า ดาเนิน กิจ การโรงงานผลิต
ปูน ขาวจริง และคานวณหั ก ลดค่า รายปีและค่า ภาษีสาหรับ โรงเรือ นที่ติด ตั้ง ส่วนควบที่สาคัญ มีลักษณะ
เครื่องจักรกลไกตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ อันเป็นการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์โต้แย้งเรื่องการกาหนดค่ารายปีและค่าภาษี
ของปีภาษี ๒๕๕๘ โดยโจทก์ได้ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ฎีกา ค่ารายปีของปีภาษี ๒๕๕๘ จึงยังไม่ใช่ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วที่ยุติแน่นอนอันอาจนามาเป็น หลัก
สาหรับ การคานวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียในปีภาษีพิพาทนี้ ได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ของ
จาเลยคิดคานวณค่าเช่าเพียง ๘ เดือน ซึ่งเป็นเดือนที่โจทก์ได้รับค่าเช่าอันเป็นการคิดคานวณตามการดาเนินกิจการ
จริง คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตามค่าเช่าที่เห็นว่าเป็นจานวนอันสมควร โดยโจทก์ ไม่ได้
นาสืบให้ปรากฏว่าไม่ใช่ค่าเช่าอันสมควร ทั้งทรัพย์สินที่ให้เช่ารายการเตาเผาปูนขาว พร้อมอุปกรณ์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจาเลยก็ได้ลดค่าเช่าที่เหมาะสมลงตามการใช้งานที่ลดลงแล้ว และยังได้มีการคานวณหักค่ารายปี
และค่า ภาษีสาหรับ โรงร่อ นปูน ขาว โรงบดปูน ขาว โรงบรรจุปูน ถุง และอาคารเครื่อ งชั่ง ปูน ดิบ ซึ่ง เป็น
โรงเรือนติดตั้งส่วนควบที่สาคัญมีลักษณะเป็นเครื่ องจักรกลไก ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่าราย
ปีข องทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่า วรวมทั ้ง ส่ว นควบตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญญัติ ภาษี โรงเรื อนและที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้วด้วย นับได้ว่าวิธีการประเมินภาษีอากรองพนัก งานเจ้า หน้า ที่ข องจาเลยด้ว ยการกาหนด
ค่า รายปีต ามประโยชน์ก ารใช้ส อยทรัพ ย์สิน ที่ล ดลงจากปีภ าษีที่ล่ว งแล้ว มีค วามชอบธรรมและเป็น ไป
ตามขั้น ตอนโดยชอบด้ว ยบทบัญ ญัต ิแ ห่ง พระราชบัญ ญัต ิ ภ าษีโ รงเรือ นและที่ด ิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว
ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
(ผจงธรณ์ วรินทรเวช - กีรติ ตั้งธรรม - ณัฐพร ณ กาฬสินธุ)์
วรวรรณ พงศ์ตระกูลนนท์ - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป – ตรวจ

คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2443/2560 นางจุฑารัตน์ เทพสุธาหรือเกียรติเลิศพงศำ โจทก์
กรมสรรพำกร
จำเลย
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ป.วิ.พ. มำตรำ ๒๒๕
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๔
จาเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังจากศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวมีคาพิพากษาให้การสมรสระหว่างโจทก์กับ ธ. เป็นโมฆะเป็นเวลากว่า ๖ ปี เพื่อให้การสมรส
ระหว่างโจทก์กับ ธ. ยังคงมีผลตามกฎหมายในปีภาษีที่ถูกประเมินเพื่อให้โจทก์พ้นจากความรับผิดในหนี้ภาษี
อากร ทาให้จาเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่ทราบข้อเท็จจริงได้รับความเสียหายไม่อาจเรียกเก็บภาษีได้
อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนั้น จาเลยไม่เคยยกข้อเท็จจริงตามคาอุทธรณ์ของจาเลยดังกล่าวขึ้นต่อสู้ไว้
ในคาให้การ อุทธรณ์ของจาเลยจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น เป็นอุทธรณ์ ที่ไม่
ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี
อากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๔ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย
_______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากร เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ ภงด.๑๒-๐๑๐๐๖๓๘๐-๒๕๔๙๐๒๒๘-๐๐๑๒๕ (ที่ถูก ภงด.๑๒-๐๑๐๐๖๓๘๐๒๕๔๙๐๒๒๘-๐๐๑-๐๐๑๒๕) ลงวั นที่ ๒๘ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๔๙ และเพิ กถอนค าวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ์ ของ
คณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ์ เลขที่ สภ.๑ (อธ.๒)/๑/๒๕๕๒ ลงวั นที่ ๓๐ มี นาคม ๒๕๔๙ (ที่ ถู ก ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) หรือพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มแก่โจทก์
จาเลยให้การว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้กระทาโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมาย มิใช่เป็นกรณีฟ้องเรียกสินสมรสส่วนของตนคืนจากนายธนากร เงินค่าเสียหายที่โจทก์
ได้รับจากนายสุรชัย จึงไม่ถือเป็นสินสมรสและเป็นคนละส่วนกับเงินได้จากการโอนขายที่ดินของนายธนากร การ
ประเมิ นของเจ้ าพนั กงานประเมิ นและคาวิ นิจฉัยอุ ทธรณ์ของคณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ์ จึ งชอบด้วย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว การที่โจทก์กล่าวอ้างว่า โจทก์ยังเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายธนา
กรขัดแย้งกับคาพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว โจทก์จึงมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง
ศาลภาษีอากรพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
เลขที่ ภงด.๑๒-๐๑๐๐๖๓๘๐-๒๕๔๙๐๒๒๘-๐๐๑-๐๐๑๒๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และเพิกถอน
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ สภ.๑ (อธ.๒)/๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๔๙ (ที่ถูก ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษแผนกคดีภาษีวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตามที่คู่ความ
มิได้โต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายธนากรหรือธวัช เจ้าพนักงานประเมิน
ประเมินและเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับปีภาษี ๒๕๓๙ ไปยังนายธนากร เนื่องจากโจทก์ฟ้องนาย
ธนากรกับพวกรวม ๕ คน ขอให้เพิกถอนการโอนและจานองที่ดินสินสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากรที่กระ
ทาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ต่อมาโจทก์ กับจาเลยที่ ๔ ตกลงกันได้ โดย
โจทก์ยอมรับเงิน ๑๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และถอนฟ้องคดีดังกล่าว ซึ่งเงินจานวนดังกล่าวเจ้าพนักงานประเมิน
เห็นว่า เป็นเงินได้พึงประเมินของโจทก์ตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร จึงถือเป็นเงินได้ของนาย
ธนากรซึ่งเป็นสามีโจทก์ แต่นายธนากรมิได้นาเงินจานวนดังกล่าวไปรวมคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย
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ธนากรยื่นอุทธรณ์การประเมินและฟ้องโจทก์ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขอให้
พิพากษาว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากรเป็นโมฆะ ศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
พิพากษาว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากรเป็นโมฆะ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการ
ประเมินชอบแล้ว นายธนากรฟ้องขอเพิกถอนการประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษา
ยกฟ้อง นายธนากรอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อการสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากร
เป็นโมฆะ เงินได้ของโจทก์จึงไม่ถือเป็นเงินได้ของนายธนากร นายธนากรย่อมไม่มีหน้าที่และความรับผิดในการ
ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินจานวนดังกล่าว พิพากษากลับให้เพิกถอนการประเมินของ
เจ้าพนักงานประเมินและคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมิน
และเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มไปยังโจทก์รวมเป็นเงิน ๑๒,๔๕๓,๒๐๐ บาท โจทก์อุทธรณ์การ
ประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินชอบแล้ว แต่ลดเบี้ยปรับคงเรียกเก็บเพียงร้อยละ ๕๐ ในระหว่างการพิจารณาของศาลภาษี
อากรกลาง โจทก์ยื่นคาร้องขอพิจารณาคดีใหม่ต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เนื่องจาก
โจทก์ไม่ทราบว่าถูกนายธนากรฟ้องขอให้พิพากษาว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากรเป็นโมฆะ จึงไม่ได้
ยื่นคาให้การ ศาลภาษีอากรกลางจาหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลในคดีดังกล่าว ต่อมาศาลฎีกาอนุญาตให้
พิจารณาคดีใหม่ และศาลฎีกามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากรชอบด้วยกฎหมาย
ไม่ตกเป็นโมฆะ
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจาเลยมีว่า การขอพิจารณาคดีใหม่ของโจทก์ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต หรือไม่ โดยจาเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ขอพิจารณาคดีใหม่
หลังจากศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคาพิพากษาให้การสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากร
เป็นโมฆะเป็นเวลากว่า ๖ ปี เพื่อให้การสมรสระหว่างโจทก์กับนายธนากรยังคงมีผลตามกฎหมายในปีภาษีที่ถูก
ประเมินเพื่อให้โจทก์พ้นจากความรับผิดในหนีภ้ าษีอากร โดยใช้ข้ออ้างจากการพิพาทกันในเรื่องความเป็นสามีภริยา
ระหว่างโจทก์กับนายธนากร ทาให้จาเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่ทราบข้อเท็จจริงได้รับความเสียหายไม่อาจ
เรียกเก็บภาษีได้ อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดี
ภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า การอุทธรณ์คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลภาษีอากรให้อุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษโดยให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม และประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้น คู่ความจะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งจะต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วย แต่ปรากฏว่าจาเลยไม่เคยยก
ข้อเท็จจริงตามคาอุทธรณ์ของจาเลยดังกล่าวขึ้นต่อสู้ไว้ในคาให้การ ดังนั้น อุทธรณ์ของจาเลยจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึน้
ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย
พิพากษายกอุทธรณ์ คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์แก่จาเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ.
(ณัฐพร ณ กาฬสินธุ์ – กีรติ ตั้งธรรม – ผจงธรณ์ วรินทรเวช)
สุวติ ำ ช่วยพิทกั ษ์ - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป – ตรวจ
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นำงอโนมำ มะหะหมัด
กรมสรรพำกร

โจทก์
จำเลย

ป.รัษฎำกร มำตรำ 18, 19, 22, 27, 40 (2) (8), 42ทวิ
พ.ร.ฎ. ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรกำหนดค่ำใช้จำ่ ยที่ยอมให้หัก จำกเงินได้พึงประเมิน
(ฉบับที่ ๑๑)พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ 8 ทวิ
กำรที่เจ้ำพนักงำนประเมินแจ้งกำรประเมินภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำแก่โจทก์ในครัง้ แรกเป็นกำรแจ้งโดย
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๘ แห่ง ป.รัษฎำกร ซึ่งต่อมำเจ้ำพนักงำนประเมินมีควำมเห็นว่ำกำรแสดงรำยกำรตำม
แบบทีโ่ จทก์ยื่นเสียภำษีอำกรยังไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม่บริบรู ณ์ จะใช้อำนำจกำรประเมินตำมมำตรำ
๑๘ แห่ง ป. รัษฎำกร โดยไม่ต้องมีหมำยเรียกโจทก์มำไต่สวนก่อนมิได้ ต้องออกหมำยเรียกตรวจสอบโดยอำศัย
อำนำจตำมมำตรำ ๑๙ แห่ง ป. รัษฎำกร เป็นกำรกระทำเพื่อแก้ไขควำมผิดพลำดเกีย่ วกับขัน้ ตอนในกำรประเมิน
ภำษีอำกรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดใน ป. รัษฎำกรที่ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนประเมินกระทำ
กำรแก้ไขกำรประเมินที่ผิดพลำดให้ถูกต้องเสียได้เมื่อเจ้ำพนักงำนประเมินขอออกหมำยเรียกโจทก์มำไต่สวน
ไม่ เ กิ น ๕ ปี นั บ แต่ วั น ที่ โ จทก์ ยื่ น แบบแสดงรำยกำรตำมมำตรำ ๑๙ แห่ ง ป. รั ษ ฎำกร ทั้ งแม้ กำรแก้ ไ ข
ควำมผิ ด พลำดโดยยกเลิ กค ำสั่ งกำรประเมิ นจะได้กระท ำขึ้ นภำยหลั งจำกโจทก์ อุ ทธ รณ์ กำรประเมิ น นั้น
ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์แล้วและอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ คำอุทธรณ์ของโจทก์ก็ตำม จึงเป็น
กำรยกเลิกกำรประเมินโดยชอบและถือเสมือนว่ำไม่มีคำสั่งของเจ้ำพนักงำนประเมินที่จะให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์วินิจฉัยต่อไป กำรที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์จำหน่ำยคำอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นไป
โดยชอบเช่นกัน
เงินได้พงึ ประเมินตำม ป. รัษฎำกรมำตรำ ๔๐ (๘) ได้แก่ เงินได้จำกกำรธุรกิจกำรพำณิชย์ กำรเกษตร
กำรอุตสำหกรรม กำรขนส่ง หรือกำรอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ใน (๑) ถึง(๗) ส่วนเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) เป็น
เงินได้เนือ่ งจำกหน้ำทีห่ รือตำแหน่งงำนที่ทำหรือจำกกำรรับทำงำนให้ ดังนัน้ กำรก่อให้เกิดเงินได้พงึ ประเมินไม่
ว่ำจะเป็นกำรประกอบธุรกิจตำมมำตรำ ๔๐ (๘) หรือเพียงกำรรับทำงำนให้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) ก็อำจเกิดจำก
กำรตกลงทำสัญญำจ้ำงทำของเช่นที่โจทก์กระทำกันได้ แต่เนือ่ งจำก ป.รัษฎำกรบัญญัติเรื่องกำรหักค่ำใช้จ่ำย
ของเงิน ได้ แ ต่ล ะประเภทให้มีค วำมแตกต่ำ งกั น ดั ง นั้ น ประกำรส ำคั ญ ที่จ ะจั ด ให้ที่ ม ำของเงิ น ได้ต่ ำ ง ๆ
อยู่ในประเภทใดในมำตรำ ๔๐ คือ พิจำรณำจำกลักษณะของงำนนั้น ๆ ว่ำมีค่ำใช้จ่ำยมำกน้อยเพียงใดเงินได้
ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) แห่ง ป. รัษ ฎำกร เนื่อ งจำกหน้ำที่หรือตำแหน่งงำนที่ทำหรือจำกกำรรับทำงำนให้
ลักษณะงำนที่ทำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเป็น จำนวนเงินไม่มำก ป. รัษฎำกรจึงกำหนดให้หักค่ำใช้จ่ำยได้น้อย
และหักเท่ำกันเป็นกำรเหมำไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท ส่วนเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๘) เป็นเงินได้จำกกำรธุรกิจ
กำรพำณิชย์ เป็นงำนที่ไม่อำจกระทำโดยบุคคลคนเดียวให้สำเร็จได้ ต้องลงทุนในกำรจ้ำงพนักงำนหลำยด้ำน
ทำให้มีคำ่ ใช้จำ่ ยสูง ป. รัษฎำกร จึงกำหนดให้หักค่ำใช้จำ่ ยได้มำกกว่ำเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) โดยยอมให้มี
กำรหักค่ำใช้จ่ำยตำมที่ พระรำชกฤษฎีกำกำหนด คือให้หัก ตำมควำมจำเป็นและสมควร จำกทำงนำสืบของ
โจทก์และจำเลยรับกันฟังได้วำ่ โจทก์มีเงินได้จำกบริษทั ท. จำกัด เพียงรำยเดียว เป็นค่ำบริกำรให้คำปรึกษำ
และติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรทีบ่ ริษทั ได้รบั เหมำงำนก่อสร้ำงงำนโครงกำร และยังประสำนงำน
เกี่ยวกับงำนโครงกำรก่อสร้ำงของทำงรำชกำรในอนำคต ทำงำนแบบไม่ประจำไม่มีลกู จ้ำง สถำนประกอบกำร
เป็นเพียงที่พกั อำศัย นั่งทำงำนอยูท่ บี่ ำ้ นมิได้มลี กั ษณะเป็นสำนักงำนประสำนงำนทำงโทรศัพท์ และออกไปพบ
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ผู้ใหญ่ในหน่วยงำนรำชกำรเป็นครัง้ ครำว รวมทั้งให้คำแนะนำในกำรทำหนังสือติดต่อหน่วยงำนรำชกำร ถือได้
ว่ำโจทก์ไม่ได้มีค่ำใช้จ่ ำยสูง ในลักษณะทำนองเดียวกับ กำรดำเนินธุรกิจตำมควำมหมำยของ ป. รัษฎำกร
มำตรำ ๔๐ (๘)กำรประกอบกำรของโจทก์จำกกำรรับทำงำนให้จึงเข้ำลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตำม
มำตรำ ๔๐ (๒) แห่ง ป. รัษฎำกร มิใช่เงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๘)
กำรที่ เ จ้ ำ พนั ก งำนประเมิ น มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ยกเลิ ก ใบแจ้ ง ภำษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดำครั้ ง ก่ อ น
ไปยังโจทก์ แล้วอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๙ แห่ง ป. รัษฎำกร ดำเนินกำรตรวจสอบภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ
ของโจทก์สำหรับปีภำษี ๒๕๕๒ และปีภำษี ๒๕๕๓ เจ้ำพนักงำนประเมินย่อมมีอำนำจที่จะประเมินภำษีโดย
กำหนดเบี้ยปรับหนึ่งเท่ำของจำนวนภำษีที่จะต้องชำระอีกได้ตำมมำตรำ ๒๒ แห่ง ป. รัษฎำกร และยังให้
ชำระเงินเพิ่มได้ตำมมำตรำ ๒๗ แห่ง ป. รัษฎำกรด้วยทำงพิจำรณำได้ควำมว่ำโจทก์ให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบภำษีประกอบกับพฤติกำรณ์ของโจทก์ที่แสดงออกมำตลอดว่ำกำรประกอบอำชีพของโจทก์เป็นกำร
ทำธุรกิจ โจทก์มีอิสระในกำรทำงำนมิได้อยู่ใต้บังคับบัญชำของผู้ว่ำจ้ำง รับติดต่อให้บุคคลทั่วไป มีเงินได้จำก
กำรธุรกิจซึง่ ไม่ใช่งำนรำชกำร จึงได้ยนื่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ (ภ.ง.ด.๙๐) ระบุวำ่ มีเงินได้
จำกกำรให้บริกำรตำมมำตรำ ๔๐ (๘) เห็นสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์ลงคงเรียกเก็บเพียงร้อยละ ๕๐
ของเบี้ยปรับตำมกฎหมำย ส่วนเงินเพิ่มที่โจทก์ของดหรือลดด้วยนั้น ยังไม่มีเหตุสมควรให้งดหรือลดได้
_______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ยกเลิกกำรประเมินและยกเลิกคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้
งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์
จำเลยให้กำรและแก้ไขคำให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลภำษีอำกรกลำงพิพำกษำยกฟ้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช ำนั ญ พิ เ ศษแผนกคดี ภ ำษี อ ำกรวิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ ข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น รั บ ฟั ง ได้ ว่ ำ
ในปี ภ ำษี ๒๕๕๒ และปี ภ ำษี ๒๕๕๓ โจทก์ ไ ด้ ยื่ น แบบแสดงรำยกำรภำษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดำ
(ภ.ง.ด.๙๐) ระบุ ว่ ำมี เงิ นได้ ตำมมำตรำ ๔๐ (๘) แห่ งประมวลรั ษฎำกรจำกกำรให้ บริ กำร โดยกำรติ ดต่ อ
ประสำนงำนให้บริษัทไทคอน จำกัด จนสำเร็จ เป็นเงิน ๖๒๓,๗๗๑.๓๓ บำท และ ๕๑๐,๓๐๙.๒๗ บำทตำมลำดับ
เจ้ำพนั กงำนประเมินพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรประกอบกำรของโจทก์เข้ำลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตำม
มำตรำ ๔๐ (๒) แห่งประมวลรัษฎำกร มีผลทำให้จำนวนภำษีที่ยื่นไม่ถูกต้องครบถ้วนจึงได้แจ้งกำรประเมินภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำให้โจทก์ชำระค่ำภำษีพร้อมเงินเพิ่ม โจทก์ไม่พอใจกำรประเมินได้ยื่นอุทธรณ์กำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๕๗ในระหว่ำงพิจำรณำอุทธรณ์ของโจทก์ เจ้ำพนักงำน
ประเมินมีหนังสือแจ้งยกเลิกใบแจ้งภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำดังกล่ำวแล้วอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๙ แห่ง
ประมวลรัษฎำกรดำเนินกำรตรวจสอบภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำปีภำษี ๒๕๕๒ และปีภำษี ๒๕๕๓ ของโจทก์ และ
แจ้งกำรประเมินภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มสำหรับปีภำษี ๒๕๕๒ และ ปีภำษี ๒๕๕๓
ไปยังโจทก์ตำมหนังสือแจ้งภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเลขที่ ภ.ง.ด.๑๒–๐๒๐๑๒๓๔๐–๒๕๕๘๐๗๑๓–๐๐๑๐๐๐๐๓ ถึง๐๐๐๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘ โจทก์ไม่พอใจกำรประเมิน ได้ยื่นอุทธรณ์กำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ต่อมำคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์และให้
จำหน่ำยอุทธรณ์ในส่วนคำอุทธรณ์ของโจทก์ที่คัดค้ำนกำรประเมินตำมหนังสือแจ้งประเมินภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำในครั้งแรก
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มีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ประกำรแรกว่ำ กำรยกเลิกกำรประเมินในครั้งแรกและกำร
จำหน่ำยคำอุทธรณ์ของโจทก์เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ เห็นว่ำ กำรที่เจ้ำพนักงำนประเมินแจ้งกำร
ประเมินภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแก่โจทก์ในครั้งแรกเป็นกำรแจ้งโดยอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๘ แห่งประมวล
รัษฎำกร ซึ่งต่อมำเจ้ำพนักงำนประเมินมีควำมเห็นว่ำกำรแสดงรำยกำรตำมแบบที่โจทก์ยื่นเสียภำษีอำกรยังไม่
ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ จะใช้อำนำจกำรประเมินตำมมำตรำ ๑๘ แห่งประมวลรัษฎำกร โดยไม่
ต้องมีหมำยเรียกโจทก์มำไต่สวนก่อนมิได้ ต้องออกหมำยเรียกตรวจสอบโดยอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๙ แห่ง
ประมวลรัษฎำกร เป็นกำรกระทำเพื่อแก้ไขควำมผิดพลำดเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรประเมินภำษีอำกรให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใด ในประมวลรัษฎำกรที่ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนประเมินกระทำกำรแก้ไขกำร
ประเมินที่ผิดพลำดให้ถูกต้องเสียได้เมื่อเจ้ำพนักงำนประเมินขอออกหมำยเรียกโจทก์มำไต่สวนไม่เกิน ๕ ปี นับแต่
วันที่โจทก์ยื่นแบบแสดงรำยกำรตำมมำตรำ ๑๙ แห่งประมวลรัษฎำกร ทั้งแม้กำรแก้ไขควำมผิดพลำดโดยยกเลิก
คำสั่งกำรประเมินจะได้กระทำขึ้นภำยหลังจำกโจทก์อุทธรณ์กำรประเมินนั้นต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
แล้วและอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคำอุทธรณ์ของโจทก์ก็ตำม จึงเป็นกำรยกเลิกกำรประเมินโดยชอบและถือ
เสมื อนว่ ำไม่ มี ค ำสั่ งของเจ้ ำพนั กงำนประเมิ นที่ จะให้ คณะกรรมกำรพิ จำรณำอุ ทธรณ์ วิ นิ จฉั ยต่ อไปกำรที่
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ จ ำหน่ ำ ยค ำอุ ท ธรณ์ ข องโจทก์ จึ ง เป็ น ไปโดยชอบเช่ น กั น อุ ท ธรณ์
ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
มี ปั ญ หำที่ ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย ตำมอุ ท ธรณ์ ข องโจทก์ ป ระกำรต่ อ มำว่ ำ เงิ น ได้ จ ำกกำรประกอบกำร
ของโจทก์ เ ข้ ำ ลั ก ษณะเป็ น เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ตำมมำตรำ ๔๐ (๘) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎำกรหรื อ ไม่
เห็นว่ำ เงินได้พึงประเมินตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๔๐ (๘) ได้แก่ เงินได้จำกกำรธุรกิจ กำรพำณิชย์กำรเกษตร
กำรอุตสำหกรรม กำรขนส่ง หรือกำรอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ใน (๑) ถึง (๗) ส่วนเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) เป็นเงิน
ได้เนื่องจำกหน้ำที่หรือตำแหน่งงำนที่ทำ หรือจำกกำรรับทำงำนให้ ดังนั้นกำรก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินไม่ว่ำจะ
เป็นกำรประกอบธุรกิจตำมมำตรำ ๔๐ (๘) หรือเพียงกำรรับทำงำนให้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) ก็อำจเกิดจำกกำรตกลง
ทำสัญญำจ้ำงทำของเช่นที่โจทก์กระทำกันได้แต่เนื่องจำกประมวลรัษฎำกรบัญญัติเรื่องกำรหักค่ำใช้จ่ำยของเงิน
ได้แต่ละประเภทให้มีควำมแตกต่ำงกันกล่ำวคือ มำตรำ ๔๒ ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกรบัญญัติให้ผู้มีเงินได้ตำม
มำตรำ ๔๐ (๑) และ (๒) ยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยเป็นกำรเหมำได้ร้อยละ ๔๐ แต่รวมกันต้องไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท
ส่วนผู้มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๘) ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๔๖ บัญญัติให้มีสิทธิหักค่ำใช้จ่ำยได้ตำมที่จะได้
กำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งมีพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรกำหนด
ค่ำใช้จ่ำยที่ยอมให้หักจำกเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ ๘ ทวิ กำหนดให้หักค่ำใช้จ่ำยตำม
ควำมจ ำเป็ น และสมควร ดั ง นั้ น ประกำรส ำคั ญ ที่ จ ะจั ด ให้ ที่ ม ำของเงิ น ได้ ต่ ำ ง ๆ อยู่ ใ นประเภทใด
ในมำตรำ ๔๐ คือ พิจำรณำจำกลักษณะของงำนนั้น ๆ ว่ำมีค่ำใช้จ่ำยมำกน้อยเพียงใดเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒)
แห่ งประมวลรัษฎำกร เนื่ องจำกหน้ ำที่หรือตำแหน่งงำนที่ทำ หรือจำกกำรรับทำงำนให้ลักษณะงำนที่ทำมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่มำก ประมวลรัษฎำกรจึงกำหนดให้หักค่ำใช้จ่ำยได้น้อยและหักเท่ำกัน
เป็นกำรเหมำ ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท ส่วนเงินได้ตำมมำตรำ๔๐ (๘) เป็นเงินได้จำกกำรธุรกิจ กำรพำณิชย์
เป็นงำนที่ไม่อำจกระทำโดยบุคคลคนเดียวให้สำเร็จได้ ต้องลงทุนในกำรจ้ำงพนักงำนหลำยด้ำน ทำให้มีค่ำใช้จ่ำย
สูง ประมวลรัษฎำกรจึงกำหนดให้หักค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๒) โดยยอมให้มีกำรหักค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำกำหนด คือให้หักตำมควำมจำเป็นและสมควร จำกทำง นำสืบของโจทก์และจำเลยรับกัน
ฟังได้ว่ำ โจทก์มีเงินได้จำกบริษัทไทคอน จำกัด เพียงรำยเดียว เป็นค่ำบริกำรให้คำปรึกษำและติดต่อประสำนงำน
กับหน่วยงำนรำชกำรที่บริษัทได้รับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนโครงกำร และยังประสำนงำนเกี่ยวกับงำนโครงกำร
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ก่ อ สร้ ำ งของทำงรำชกำรในอนำคต ท ำงำนแบบไม่ ป ระจ ำ ไม่ มี ลู ก จ้ ำ ง สถำนประกอบกำรเป็ น เพี ย ง
ที่พักอำศัย นั่งทำงำนอยู่ที่บ้ำนมิได้มีลักษณะเป็นสำนักงำน ประสำนงำนทำงโทรศัพท์ และออกไปพบผู้ใหญ่ใน
หน่วยงำนรำชกำรเป็นครั้งครำว รวมทั้งให้คำแนะนำในกำรทำหนังสือติดต่อหน่วยงำนรำชกำรถือได้ว่ำโจทก์ไม่ได้
มีค่ำใช้จ่ำยสูงในลักษณะทำนองเดียวกับกำรดำเนินธุรกิจตำมควำมหมำยของประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๔๐ (๘)
กำรประกอบกำรของโจทก์จำกกำรรับทำงำนให้จึงเข้ำลักษณะเป็นเงินได้พึง ประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๒) แห่ง
ประมวลรัษฎำกร มิใช่เงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๘) ที่ศำลภำษีอำกรกลำงวินิจฉัยมำนั้น ศำลอุทธรณ์คดี
ชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น
มีปัญหำที่ต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์ประกำรสุดท้ำยว่ำ มีเหตุให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ให้ แ ก่ โ จทก์ ห รื อ ไม่ เพี ย งใด เห็ น ว่ ำ กำรที่ เ จ้ ำ พนั ก งำนประเมิ นมี หนั ง สื อ แจ้ ง ยกเลิ ก ใบแจ้ ง ภำษี เงิ น ได้
บุคคลธรรมดำครั้งก่อนไปยังโจทก์ แล้วอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๙ แห่งประมวลรัษฎำกรดำเนินกำรตรวจสอบ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของโจทก์สำหรับปีภำษี ๒๕๕๒และปีภำษี ๒๕๕๓เจ้ำพนักงำนประเมินย่อมมีอำนำจ
ที่จะประเมินภำษีโดยกำหนดเบี้ยปรับหนึ่งเท่ำของจำนวนภำษีที่จะต้องชำระอีกได้ตำมมำตรำ ๒๒ แห่งประมวล
รัษฎำกรและยังให้ชำระเงินเพิ่มได้ตำมมำตรำ ๒๗ แห่งประมวลรัษฎำกรด้วย ทำงพิจำรณำได้ควำมว่ำโจทก์ให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบภำษีประกอบกับพฤติกำรณ์ของโจทก์ที่แสดงออกมำตลอดว่ำกำรประกอบอำชีพ
ของโจทก์เป็นกำรทำธุรกิจ โจทก์มีอิสระในกำรทำงำนมิได้อยู่ใต้บังคับบัญชำของผู้ว่ำจ้ำง รับติดต่อให้บุคคลทั่วไป
มีเงินได้จำกกำรธุรกิจซึ่งไม่ใช่งำนรำชกำร จึงได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.๙๐) ระบุ
ว่ ำมี เงิ นได้ จำกกำรให้ บริ กำรตำมมำตรำ ๔๐ (๘) เห็ นสมควรลดเบี้ ยปรั บให้ แก่ โจทก์ ลงคงเรี ยกเก็ บเพี ยง
ร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับตำมกฎหมำย ส่วนเงินเพิ่มที่โจทก์ของดหรือลดด้วยนั้น ยังไม่มีเหตุสมควรให้งดหรือลด
ได้ อุ ท ธรณ์ ข องโจทก์ ฟั งขึ้ น บำงส่ ว น ที่ ศ ำลภำษี อ ำกรกลำงวิ นิ จ ฉั ย มำนั้ น ศำลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช ำนั ญ พิ เศษ
เห็นพ้องด้วยเพียงบำงส่วน
พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้แก้ไขกำรประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์โดย
ให้ลดเบี้ยปรับลงคงเรียกเก็บร้อยละ ๕๐ ของเบี้ยปรับตำมกฎหมำยนอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำล
ภำษีอำกรกลำง ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.
(ผจงธรณ์ วรินทรเวช – กีรติ ตัง้ ธรรม – ณัฐพร ณ กำฬสินธุ)์
อดิศกั ดิ์ ศรีวพิ ฒ
ั น์ - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป – ตรวจ
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บริษัทวงศ์บัณฑิต ชุมพร เอ็น
อำร์ จำกัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ทรัพย์อนันต์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ. ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มำตรำ 8 วรรคสำม
สถานประกอบการของโจทก์เป็นสวนยางและไม่มีทางเข้าออก ทางเข้าออกตัง้ อยู่ติดกับถนนเพชร
เกษมและทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ภายในบริเวณรั้วเดียวกัน สภาพทรัพย์สินของโจทก์เป็นอาคารสานักงาน
อาคารเก็บวัสดุ อาคารผลิตยางพารา ซึ่งเป็นโรงเรือนที่สาคัญในการประกอบการของโจทก์และยังมีพื้นที่
ใช้สอยต่อเนื่องกับโรงเรือนหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นสาคัญ และมีประตูทางเข้าออกอยู่บริเวณ
ด้านหน้าติดถนนเพชรเกษม ทรัพย์สินทั้งหมดมีถนนคอนกรีตในพื้นที่เชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษม แสดง
ให้เ ห็น ถึง เจตนาของโจทก์ที ่จ ะใช้ป ระโยชน์จ ากโรงเรือ นและสิ่ง ปลูก สร้า ง ส าหรั บผลิต สินค้า จาก
ยางพาราโดยอาศั ยความสะดวกจากถนนเพชรเกษม เพื่ อ ได้รับ ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และบริก าร
สาธารณะในท้องถิ่นนั้น กรณีไม่อาจแยกพิจารณาได้ว่าทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึง ๕ ที่ ๘ ถึง ๑๒ และที่
๑๔ ถึง ๑๕ ที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวถนนเพชรเกษมตลอดแนวเกินระยะ ๒๐๐ เมตร ต้องจัดอยู่ในทาเลที่ ๓
ดังที่โจทก์อ้าง เนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดตั้งอยู่ในสถานประกอบการเดียวกัน มีบริเวณต่อเนื่องกันไป และ
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากความสะดวกสบายและความปลอดภั ย จากบริ ก ารสาธารณะที่ ท้ อ งถิ่ น จั ด ไว้ ใ ห้
เหมือนกันจึงเห็นสมควรกาหนดค่ารายปีทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึง ๕ ที่ ๘ ถึง ๑๒ และที่ ๑๔ ถึง ๑๕
เท่ากับราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางของพื้นที่ทาเลที่ ๑
บัญชีการแบ่งทาเลเพื่อกาหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเป็นเพียงหลักเกณฑ์ที่ จาเลยกาหนด
ขึ้นมา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีเท่านั้น มิได้เป็นการบังคับ
โดยเด็ดขาดว่าหากโรงเรือนใดมิได้มีทาเลที่ตั้งอยู่ในบัญชีดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจประเมิน
ค่ารายปีโดยคานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น
ได้รับประโยชน์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์อนันต์ชขี้ าด
ว่า โรงเรือนพิพาทอยู่ในทาเลที่ ๑ โดยพิจารณาจากทาเลที่ตั้งของโรงเรือนที่ใช้เป็นหลักในการประกอบ
กิจการของโจทก์เป็นสาคัญ และกาหนดค่ารายปีตามประเภททรัพย์สินที่อยู่ในทาเลที่ ๑ และกาหนดค่า
รายปีทรัพย์สินอื่น ๆ เท่ากับราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางของทรัพย์สินที่อยู่ในทาเลที่ ๑ ตามประกาศ
กาหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางที่จาเลยกาหนดขึ้น จึงเป็นการประเมินค่ารายปีโดยคานึงถึงลักษณะ
ของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์ สินนั้นได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๘
วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว
______________________________
โจทก์ฟ้องขอให้ขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภำษี 2559 ของจำเลย
และให้จำเลยคืนเงินภำษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับปีภำษี 2559 เป็นเงิน 295,479.09 บำท และดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 294,029.09 บำท นับถัดจำกวันฟ้องจนกว่ำจะจำเลยจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์
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จำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลภำษีอำกรกลำง พิพำกษำยกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดี ภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางพาราแผ่นและยางพาราแท่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๖ ถนนเพชรเกษม ตาบลทรัพย์อนันต์
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินประจาปีภาษี ๒๕๕๙ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลย พนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยได้
ออกตรวจสอบสภาพและลักษณะการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนของโจทก์ ปรากฏว่าโจทก์มีโรงเรือนทั้งหมด
๑๖ รายการ จึงมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินสาหรับโรงเรือนของโจทก์คิดเป็นค่ารายปี
๕,๓๓๔,๐๖๙.๖๑ บาท ค่าภาษี ๖๖๖,๗๕๘.๗๐ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน จึง ยื่น คาร้อง
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์อนันต์มีคาชี้ขาดยืนตามการประเมิน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคาชี้ขาด ก่อนฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โจทก์ชาระค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินจานวน ๖๖๖,๗๕๘.๗๐ บาท แล้ว
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์วา่ การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยและคาชี้
ขาดของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์อนันต์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีป้ายชื่อบริษัท
โจทก์และมีช่องทางเข้าและทางออกทางด้านหน้าเพียงด้านเดียวซึ่งติดกับถนนเพชรเกษมและมีทรัพย์สินอยู่
ด้านใน ได้แก่ อาคาร บ่อบาบัดน้าเสีย บ่อดิน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทรัพย์สินทั้งหมดมีลักษณะการทางาน
เชื่อมโยงกันและโจทก์สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม และมีถนนสาธารณะของจาเลยคู่ขนาน
ตลอดแนวถนนคอนกรีตของโจทก์ โจทก์ใช้ถนนคอนกรีตและถนนสาธารณะของจาเลยเป็นเส้นทางในการ
ติ ด ต่ อ ขายสิ น ค้ า กั บ ลู ก ค้ า และขนส่ ง สิ น ค้ า ของโจทก์ อ อกไปสู่ ถ นนเพชรเกษม ส่ ว นด้ า นหลั ง ของสถาน
ประกอบการของโจทก์เป็น สวนยางและไม่ มีท างเข้ าออก ทางเข้ าออกตั้ง อยู่ ติด กับถนนเพชรเกษมและ
ทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ภายในบริเวณรั้วเดียวกัน สภาพทรัพย์สินของโจทก์ เป็นอาคารสานักงาน อาคารเก็บวัสดุ
อาคารผลิตยางพารา ซึ่งเป็นโรงเรือนที่สาคัญในการประกอบการของโจทก์และยังมีพื้นที่ใช้สอยต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหลักที่ใช้ในการประกอบกิจ การเป็นสาคัญ และมีป ระตูท างเข้า ออกอยู่บริเวณด้า นหน้าติด ถนน
เพชรเกษม ทรัพย์สินทั้งหมดมีถนนคอนกรีตในพื้นที่เชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษม แสดงให้เห็นถึงเจตนาของ
โจทก์ที่จะใช้ประโยชน์จากโรงเรื อนและสิ่งปลูกสร้าง สาหรับผลิตสินค้าจากยางพาราโดยอาศัยความสะดวก
จากถนนเพชรเกษม เพื่อได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและบริการสาธารณะในท้องถิ่นนั้น กรณีไม่อาจแยก
พิจารณาได้ว่าทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึง ๕ ที่ ๘ ถึง ๑๒ และที่ ๑๔ ถึง ๑๕ ที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวถนนเพชร
เกษมตลอดแนวเกินระยะ ๒๐๐ เมตร ต้องจัด อยู่ในทาเลที่ ๓ ดังที่โจทก์อ้าง เนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมด
ตั้งอยู่ในสถานประกอบการเดียวกัน มีบริเวณต่อเนื่องกันไป และได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยจากบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นจัดไว้ให้เหมือนกัน จึงเห็นสมควรกาหนดค่ารายปีทรัพย์สิน
รายการที่ ๑ ถึง ๕ ที่ ๘ ถึง ๑๒ และที่ ๑๔ ถึง ๑๕ เท่ากับราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางของพื้นที่ทาเลที่ ๑
นอกจากนี้บัญชีการแบ่งทาเลเพื่อกาหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเป็นเพี ยงหลักเกณฑ์ที่จาเลย
กาหนดขึ้นมา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีเท่านั้น มิได้เป็นการ
บังคับโดยเด็ดขาดว่าหากโรงเรือนใดมิได้มีทาเลที่ตั้งอยู่ในบัญชีดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ไม่อาจ
ประเมินค่ารายปีโดยคานึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สิน
นั้นได้รับประโยชน์ดังที่โจทก์อุทธรณ์ได้ ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจาเลยและนายกองค์การบริหาร
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ส่วนตาบลทรัพย์อนันต์ชี้ขาดว่า โรงเรือนพิพาทอยู่ในทาเลที่ ๑ โดยพิจารณาจากทาเลที่ตั้งของโรงเรือนที่ใช้
เป็นหลักในการประกอบกิจการของโจทก์เป็นสาคัญ และกาหนดค่ารายปีตามประเภททรัพย์สินที่อยู่ในทาเลที่
๑ และกาหนดค่ารายปีทรัพย์สินอื่น ๆ เท่ากับราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางของทรัพย์สินที่อยู่ในทาเลที่ ๑ ตาม
ประกาศกาหนดราคาค่าเช่า มาตรฐานกลางที่จาเลยกาหนดขึ้น จึงเป็นการประเมินค่ารายปีโดยคานึงถึง
ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ทาเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ตามมาตรา
๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว จาเลย
ไม่จาต้องคืนเงินภาษีพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาคดีมา ศาลอุทธรณ์คดีชานัญ
พิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ.
(ตรีวุฒิ สาขากร - กีรติ ตัง้ ธรรม - ผจงธรณ์ วรินทรเวช)
ณลินี วงค์นุกูล - ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป - ตรวจ
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คำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๑๔/๒๕๖๐

บริษัทศิลำมำศ ทรำนสปอร์ต จำกัด
กรมสรรพำกร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มำตรำ 5
ป.รัษฎำกร มำตรำ ๗๙/๒ (๑)
คดีนี ้โ จทก์ฟ ้อ งว่ำ ใบบัญ ชีร ำคำสิน ค้ำ ฉบับ ที ่พ นัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที ่ก รมศุล กำกรตรวจยึด ได้
ไม่ใ ช่เ อกสำรที่แ ท้จ ริง แต่เ ป็น เพีย งเอกสำรที่โ จทก์ทำขึ้น เพื่อ ประโยชน์ใ นกำรกู้เ งิน จำกสถำบัน กำรเงิน
เพื่อ ให้ส ถำบัน กำรเงิน เชื่อ ว่ำ รำคำสิน ค้ำ ที่โ จทก์นำเข้ำ มีร ำคำตำมเอกสำรดัง กล่ำ ว แต่ส ถำบัน กำรเงิน
ไม่เ ห็น ชอบด้ว ยและไม่อ นุม ัต ิต ำมเอกสำรดัง กล่ำ ว รำคำสิน ค้ำ ที ่ร ะบุไ ว้ ใ นเอกสำรดัง กล่ำ วจึง ไม่ใ ช่
รำคำซื้อขำยที่แ ท้จริงที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่ม โจทก์จึงชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มถูกต้องแล้ว ซึ่งหำก
เอกสำรดัง กล่ำ วเป็น เท็จ ดัง ที ่โ จทก์อ ้ำ ง กำรที ่โ จทก์น ำคดีม ำฟ้อ งก็ไ ม่ใ ช่เ ป็น กำรฟ้อ งร้อ งเพื ่อ ให้มี
กำรบัง คับ ตำมใบบัญ ชีร ำคำสิน ค้ำ ที่เ ป็น เท็จ แก่คู่ส ัญ ญำอีก ฝ่ำ ยหนึ่ง แต่เ ป็น กรณีที่โ จทก์น ำคดีม ำฟ้อ ง
เพื ่อ ขอให้เ พิก ถอนกำรประเมิน และค ำวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์เ กี ่ย วกับ ภำษีม ูล ค่ำ เพิ ่ม เบี ย้ ปรับ เงิน เพิ ่ม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ให้คืนเงินภำษีอำกรและให้ศำลวินิจฉัยว่ำรำคำสินค้ำหน้ำโรงงำน (Ex–Works) ของสินค้ำที่
โจทก์น ำเข้ำ คือ รำคำ ๒๙๒,๕๐๐ ยูโ ร หรือ ๘๐๙,๙๕๐ ยูโ ร เพื ่อ ที ่น ำไปรวมกับ ค่ำ ขนส่ง และ
เบีย้ ประกันภัยเพื่อหำรำคำ ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐำนในกำรคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่มกรณี
กำรน ำเข้ำ สิน ค้ำ ตำม ป.รัษ ฎำกร มำตรำ ๗๙/๒ (๑) กำรที ่โ จทก์น ำคดีม ำฟ้อ งจึง ไม่ใ ช่เ ป็น กำร
ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๕
_______________________________
โจทก์ ฟ้ องว่ ำ โจทก์ ไ ด้ รั บแบบแจ้ งกำรประเมิ น/เรี ยกเก็ บอำกรขำเข้ ำ /ขำออก ภำษี สรรพสำมิ ต
ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอื่น ๆ (กรณีอื่น ๆ) พร้อมแบบแสดงรำยกำรภำษีสรรพสำมิตและภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมใบ
ขนสินค้ำขำเข้ำให้โจทก์ชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวม ๖,๔๑๒,๖๗๗ บำท โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย
จึงได้อุทธรณ์กำรประเมินภำษีอำกรต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ต่อมำคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ได้
มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม โจทก์ทรำบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และได้นำเงิน
จำนวนดังกล่ำวไปชำระแล้ว โจทก์นำคดีมำฟ้องต่อศำลเนื่องจำกกำรนำเข้ำสินค้ำตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำดังกล่ำว
โจทก์ได้ชำระภำษีถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรมำตรวจค้นที่ทำกำรของโจทก์
และพบใบกำกับภำษีเลขที่ ๘๐๓๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๑ ฉบับที่ระบุว่ำสินค้ำตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ
เลขที่ A๐๑๑๐๕๑๐๘๑๐๐๒๔ ที่พนั กงำนเจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรตรวจสอบและได้ใช้เป็นหลักฐำนในกำร
ประเมินรำคำว่ำมีรำคำ EX-Works ๘๐๙,๙๕๐ ยูโรนั้น เอกสำรดังกล่ำวไม่ใช่เอกสำรที่แท้จริง แต่เป็นเพียง
เอกสำรที่โจทก์จัดทำขึ้นเพื่ อใช้เป็นประโยชน์ในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เห็นว่ำรำคำสินค้ำที่โจทก์
นำเข้ำดังกล่ำวมีรำคำตำมเอกสำรที่โจทก์จัดทำขึ้นใหม่ดังกล่ำวเท่ำนั้น ดังนั้น กำรที่เจ้ำพนักงำนได้ประเมินภำษี
โดยอำศัยเอกสำรที่โจทก์จัดทำขึ้นดังกล่ำวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมำย ขอให้เพิกถอนแบบแจ้งกำรประเมิน/เรียก
เก็บอำกรขำเข้ำ/ขำออก ภำษีสรรพสำมิต ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอื่น ๆ และขอให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์
๖,๔๑๒,๖๗๗ บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจำกวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่ำจำเลยจะ
ชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น
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จำเลยให้กำรขอให้ยกฟ้อง
ศำลภำษีอำกรกลำงพิจำรณำแล้ว พิพำกษำยกฟ้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์
ศำลอุ ท ธรณ์ ค ดี ช ำนั ญ พิ เ ศษแผนกคดี ภ ำษี อ ำกรวิ นิ จ ฉั ย ว่ ำ ข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น รั บ ฟั ง เป็ น ยุ ติ ว่ ำ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๑ โจทก์น ำเข้ำสินค้ำ Heavy Duty Trailer Combination Series THP/SL ๒๔
With Accessories จ ำนวน ๔ หน่ ว ย จำกสหพั น ธ์ ส ำธำรณรั ฐ เยอรมนี โดยยื่ น ใบขนสิ น ค้ ำ ขำเข้ ำ เลขที่
A๐๑๑๐๕๑๐๘๑๐๐๒๔ สำแดงรำคำสินค้ำ ๒๙๒,๕๐๐ ยูโร คำนวณเป็นเงิน ๑๗,๐๔๘,๘๖๒.๒๘ บำท พิกัด
๘๗๑๖๓๙๙๐ อัตรำอำกรร้อยละ ๑๐ และชำระอำกรขำเข้ำ ๑,๗๐๔,๘๘๖ บำท ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ๑,๓๑๒,๗๖๓
บำท ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๑ โจทก์ขอเพิ่มรำคำสินค้ำเนื่องจำกโจทก์ยังไม่ได้รวมค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขนส่ งอี ก ๓๑๙,๖๐๗.๗๑ บำท ในรำคำสิ นค้ ำ จึ งขอเพิ่ มรำคำสิ นค้ำเป็ น ๑๗,๓๖๘,๔๗๐.๐๙ บำท และ
ชำระอำกรขำเข้ำเพิ่มอีกรวมอำกรขำเข้ำ ๑,๗๓๖,๘๔๗ บำท และภำษีมูลค่ำเพิ่มเพิ่มอีก รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
๑,๓๓๗,๓๗๓ บำท หลังจำกนั้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกร แจ้งกำรประเมิน
ให้ โ จทก์ ช ำระอำกรขำเข้ ำ เงิ น เพิ่ ม อำกรขำเข้ ำ ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม เบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม
รวมเป็นเงิน ๑๑,๕๔๘,๓๖๙ บำท ซึ่งในส่วนของภำษีมูลค่ำเพิ่มเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภำษีมูลค่ำเพิ่มรวมเป็นเงิน
๖,๔๑๒,๖๗๗ บำท โจทก์อุทธรณ์ตำมคำอุทธรณ์และคัดค้ำน กำรประเมินภำษีอำกร คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ตำมประมวลรัษฎำกรวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ที่คัดค้ำนกำรประเมินในส่วนของภำษีมู ลค่ำเพิ่ม เบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มภำษีมูลค่ำเพิ่ม โจทก์ได้นำเงินไปชำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวม ๖,๔๑๒,๖๗๗ บำท
แล้ว
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมอุทธรณ์ของโจทก์มีว่ำ กำรที่โจทก์นำคดีมำฟ้องขอให้เพิกถอนกำรประเมินและ
คำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับภำษีมูลค่ำเพิ่มและขอคืนเงินภำษีอำกรที่ชำระไปดังกล่ำวเป็นกำรใช้สิทธิโดยสุจริต
และมีอำนำจฟ้องหรือไม่ เห็นว่ำ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๕ ที่บัญญัติว่ำ ในกำรใช้สิทธิแห่ง
ตนก็ดี ในกำรชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริตนั้น เป็นบทบัญญัติทั่วไป ที่นำไปปรับใช้ในกำร
ตีควำมเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิหรือกำรปฏิบัติกำรชำระหนี้ตำมที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
และกฎหมำยอื่น ซึ่งหำกมีกำรใช้สิทธิหรือกำรปฏิบัติกำรชำระหนี้ ที่ไม่เป็นไปโดยสุจริตก็จะถือว่ำผู้นั้นเป็นฝ่ำย
ผิดและต้องถูกจำกัดหรือระงับกำรใช้สิทธิหรือถือว่ำ กำรชำระหนี้ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย แต่คดีนี้โจทก์นำคดี
มำฟ้ องขอให้ เพิ กถอนกำรประเมิน และค ำวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ที่ วินิจฉัยว่ ำโจทก์ช ำระภำษี มูลค่ ำเพิ่ มจำกกำร
นำเข้ำสินค้ำ Heavy Duty Trailer Combination Series THP/SL ๒๔ With Accessories จำนวน ๔ หน่วย
ที่น ำเข้ำจำกสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำเลขที่ A๐๑๑๐๕๑๐๘๑๐๐๒๔ ไม่ถูกต้อง
เนื่ อ งจำกพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รมศุ ล กำกรเห็ น ว่ ำ ใบบั ญ ชี ร ำคำสิ น ค้ ำ (Invoice) ที่ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
กรมศุลกำกรตรวจยึดได้จำกบริษัทศิลำมำศ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโจทก์ระบุว่ำสินค้ำ
ที่โจทก์น ำเข้ำตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำดังกล่ำวมีรำคำหน้ำโรงงำน (Ex–Works) ๘๐๙,๙๕๐ ยูโร ไม่ใช่รำคำ
๒๙๒,๕๐๐ ยูโร ตำมที่โจทก์สำแดงเมื่อนำเข้ำสินค้ำ โดยโจทก์กล่ำวในฟ้องว่ำใบบัญชีรำคำสินค้ำฉบับที่พนักงำน
เจ้ำหน้ ำที่กรมศุลกำกรตรวจยึดได้ไม่ใช่เอกสำรที่แท้จริงแต่เป็นเพียงเอกสำรที่โจทก์ท ำขึ้นเพื่อประโยชน์
ในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้สถำบันกำรเงินเชื่อว่ำรำคำสินค้ำที่โจทก์นำเข้ำมีรำคำตำมเอกสำร
ดังกล่ำว แต่สถำบันกำรเงินไม่เห็นชอบด้วยและไม่อนุมัติตำมเอกสำรดังกล่ำว รำคำสินค้ำที่ระบุไว้ในเอกสำร
ดังกล่ำวจึงไม่ใช่รำคำซื้อขำยที่แท้จริงที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีมูลค่ำเพิ่ม โจทก์จึงชำระภำษีมูลค่ำเพิ่มถูกต้องแล้ว
ซึ่งหำกเอกสำรดังกล่ำวเป็นเท็จดังที่โจทก์อ้ำง กำรที่โจทก์นำคดีมำฟ้องก็ไม่ใช่เป็นกำรฟ้ องร้องเพื่อให้มีกำร
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บังคับตำมใบบัญชีรำคำสินค้ำที่เป็นเท็จแก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง แต่เป็นกรณีที่โจทก์นำคดีมำฟ้องเพื่อขอให้
เพิ ก ถอนกำรประเมิ น และค ำวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เ กี่ ย วกั บ ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม
ให้คืนเงินภำษีอำกรและให้ศำลวินิจฉัยว่ำ รำคำสินค้ำหน้ำโรงงำน (Ex–Works) ของสินค้ำที่โจทก์นำเข้ำคือรำคำ
๒๙๒,๕๐๐ ยูโร หรือ ๘๐๙,๙๕๐ ยูโร เพื่อที่นำไปรวมกับค่ำขนส่งและเบี้ยประกันภัยเพื่อหำรำคำ ซี.ไอ.เอฟ.
ของสินค้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐำนในกำรคำนวณภำษีมู ลค่ำเพิ่มกรณีกำรนำเข้ำสินค้ำตำมประมวลรัษฎำกร
มำตรำ ๗๙/๒ (๑) กำรที่โจทก์นำคดีมำฟ้องจึงไม่ใช่เป็นกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๕ ที่ศำลภำษีอำกรกลำงวินิจฉัยว่ำ กำรที่โจทก์นำคดีมำฟ้องเป็นกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและ
โจทก์ไม่มีอำนำจฟ้อง โดยไม่ได้วินิจฉัยประเด็นแห่งคดีจึงไม่ชอบ ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น
พิพำกษำยกคำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง ให้ศำลภำษีอำกรกลำงพิจำรณำพิพำกษำใหม่ตำมรูปคดี
ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลให้ศำลภำษีอำกรกลำงรวมสั่งเมื่อมีคำพิพำกษำใหม่
(สรำยุทธ์ วุฒยำภรณ์ - บุญเขตร์ พุม่ ทิพย์ - ขวัญชนก สุขโข)
อังศุมำลิน อุน่ วิเชียร – ย่อ
อัครพงศ์ ชิณประทีป – ตรวจ
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