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คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล            คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี  ๒๘/๒๕๕๘ 
 
                วันท่ี  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒     

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
 
  ศาลปกครองกลาง 
ระหวาง 
  ศาลภาษีอากรกลาง 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 

ศาลปกครองกลางโดยสํานักงานศาลปกครองสงเรื ่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซ่ึงเปนกรณีคูความฝายที่ถูกฟองคดีโตแยงเขตอํานาจศาลที่รับ   
ฟองคดีและศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีนั้น 
 
ขอเท็จจริงในคดี 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวกรชนก  พันธุฟก ผูฟองคดี ยื่นฟองสรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี ๑ ที่ ๑ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ ๒ ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๓๒๓/๒๕๕๗  
ความวา  ผูฟองคดีไดเขารวมโครงการรถยนตคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่อนุมัติ
ในหลักการและแนวทางการคืนเงินแกผูซ้ือรถยนตใหมคันแรกใหผูซ้ือรถยนตตั้งแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ผูฟองคดีไดจองรถยนตใหมคันแรกเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ และไดรับมอบ
รถยนตคันดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ซ่ึงเปนวันที่ผูฟองคดีมีอายุ ๒๑ ปบริบูรณ เมื่อผูฟองคดีไดยื่น
คําขอใชสิทธิรับคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี ๑ ที่ กค ๐๖๐๔.๐๓๐๐/๖๙๑๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ แจงวาขณะผูฟองคดีจองรถยนตมีอายุ ๒๐ ป    
๙ เดือน จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวและไมไดรับสิทธิคืนภาษีสําหรับ
รถยนตใหมคันแรกตามนโยบายของรัฐบาล  ผูฟองคดีเห็นวา ผูฟองคดีไดปฏิบัติตามคําแนะนําขั้นตอนการยื่นคําขอ
ใชสิทธิรถยนตใหมคันแรกตามที่ปรากฏในเว็บไซตของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว       
ก็ระบุชัดเจนวาผูซ้ือตองอายุ ๒๑ ปบริบูรณขึ้นไป คําวาผูซ้ือกับผูจองจึงมีความหมายแตกตางกัน คําสั่งของ               
 



 ๒ 
 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมใหผูฟองคดีไดรับสิทธิคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรกจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอให    
ศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมใหผูฟองคดีไดรับสิทธิคืนภาษีสําหรับรถยนต
ใหมคันแรกตามหนังสือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๑ ที่ กค ๐๖๐๔.๐๓๐๐/๖๙๑๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๖   

ผูถูกฟองคดีทั้งสองใหการวา  มติคณะรัฐมนตรีไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะขอใชสิทธิ            
รับคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรกตามนโยบายรัฐบาลไดตองมีอายุ ๒๑ ปบริบูรณ ไมวาจะเปนการจองหรือ   
ซ้ือรถยนต ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการกอตั้งสิทธิในการขอใชสิทธิรับคืนภาษี ผูฟองคดีจองรถยนตในขณะที่มีอายุ
เพียง ๒๐ ป ๙ เดือน ถือวาไมมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว จึงไมมี
สิทธิที่จะไดรับเงินคืน การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสองเปนการปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบแลว ขอใหยกฟอง      

ผูถูกฟองคดีทั้งสองยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา  คดีนี้เปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
เรียกรองของรัฐในหนี ้คาภาษีอากรและขอพิพาทเกี ่ยวกับการขอคืนคาภาษีอากร อันอยู ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางซึ่งเปนศาลยุติธรรม    

ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา  การกระทําอันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้สืบเนื่องมาจาก
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักการและแนวทางการจายเงินแกผูซ้ือรถยนตคันแรกตามมาตรการรถยนตคันแรกที่กระทรวงการคลัง
เสนอ รวมทั้งอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท สําหรับ
จายเงินใหแกผูซ้ือรถยนตคันแรก โดยมาตรการดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ซ้ือหรือจองรถยนต คุณลักษณะของรถยนต จํานวนเงินที่จายถือตามคาภาษีสรรพสามิตที่จายจริงแตไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท/คัน คุณสมบัติของผูขอใชสิทธิ หลักเกณฑและเงื่อนไขการครอบครองรถยนต วิธีการและ
ระยะเวลาในการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน และการจายเงิน ซ่ึงการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เปนผูรับคําขอและตรวจสอบ       
เอกสารหลักฐาน สวนอธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผูที่อธิบดีมอบหมายเปนผูอนุมัติเบิกจายเงินใหกับผูซ้ือ                      
โดยประสานงานในรายละเอียดกับกรมสรรพสามิต  มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการกําหนด
หลักเกณฑการจายเงินใหแกผูขอใชสิทธิตามมาตรการรถยนตคันแรกซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่มีผลบังคับ
เปนการทั่วไป อันมีลักษณะเปนกฎ ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงตอมา กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติงานในการจายเงินใหแกผูซ้ือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีขางตน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับกรมสรรพสามิตและกรมบัญชีกลางซึ่งเปน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนผูรับคําขอใชสิทธิจึงมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
คําขอและเอกสารประกอบคําขอเพื่อใหกรมบัญชีกลางดําเนินการเบิกจายเงินแกผูมีสิทธิใหเปนไปตาม              
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เมื่อคดีนี้เปนการฟองวา  ผูถูกฟองคดีทั้งสองมีอํานาจหนาที่ตามมติคณะรัฐมนตรี           
ที่กําหนดใหดําเนินการจายเงินแกผูซ้ือรถยนตใหมคันแรกตามมาตรการรถยนตคันแรก โดยผูฟองคดีไดซ้ือ
รถยนตใหมตามมาตรการรถยนตคันแรกและไดยื่นคําขอใชสิทธิ รับเงินตามมาตรการดังกลาวตอ                         
 



 ๓
 

ผูถูกฟองคดีที่ ๑ แลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาคําขอและเอกสารประกอบคําขอใชสิทธิของผูฟองคดีแลว 
และมีหนังสือที่ กค ๐๖๐๔.๐๓๐๐/๖๙๑๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูฟองคดี            
เปนผูไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรการดังกลาว เนื่องจากคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด และไมไดสงขอมูลใหกรมบัญชีกลางเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูฟองคดีตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงฟองคดีตอศาลปกครองโดยประสงคจะไดรับสิทธิตามมาตรการ
ดังกลาว  คดีนี้จึงมีลักษณะเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สวนขอที่         
ผูถูกฟองคดีทั้งสองโตแยงวา การขอใชสิทธิตามมาตรการรถยนตคันแรกซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาล             
เปนเรื่องการขอใหคืนภาษีสรรพสามิตทางออม  ขอพิพาทดังกลาวระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีทั้งสอง   
จึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองของรัฐในหนี้ภาษีอากร  และขอพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากร อันอยู
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร นั้น เห็นวา เงินที่รัฐนํามาจายใหแกผูมีสิทธิตามมาตรการรถยนต
คันแรกเปนเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินและใหกระทรวงการคลังเสนอขอตั้งงบประมาณ                   
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามขั้นตอนที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เงินที่
รัฐจายใหแกผูยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรการดังกลาวจึงมิใชภาษีอากรที่ไดเรียกเก็บจากผูชําระภาษี การจายเงิน
ตามมาตรการดังกลาวจึงมิใชการคืนภาษีตามที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอาง อีกทั้งผูยื่นคําขอใชสิทธิซ่ึงเปน      
ผูซ้ือรถยนตมิไดเปนผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต           
พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น คดีนี้จึงมิใชคดีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากร ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘  ซ่ึงเขา
ขอยกเวนไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตอยางใด คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง 

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแลวเห็นวา  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
ซ่ึงอนุมัติหลักการและแนวทางการคืนเงินแกผู ซ้ือรถยนตคันแรกตามมาตรการรถยนตคันแรกที่
กระทรวงการคลังเสนอ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงอนุมัติหลักการและแนว
ปฏิบัติเพิ่มเติมมาตรการรถยนตคันแรก และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่อนุมัติ
ขยายระยะเวลาการรับและสงมอบรถยนตรวมถึงเอกสารหลักฐานบางรายการในโครงการรถยนตใหม    
คันแรกนั้น เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบมาตรการรถยนตคันแรกเพื่อดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการ ซ่ึงมีการกําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผูที่จะขอใชสิทธิตามมาตรการดังกลาว รวมทั้งแนวทางการ
ดําเนินการและหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยผูประสงคจะใชสิทธิขอคืนเงินตามมาตรการดังกลาวจะตองมี
คุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวและเมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงเปนหนวยงาน     
ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบความถูกตอง ตรวจสอบแลวปรากฏวาผูใชสิทธิมีคุณสมบัติและปฏิบัติ 
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ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขก็จะเสนอใหกรมบัญชีกลางดําเนินการจายเงินตอไป  ดังนั้น                
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมในทางแพง เพราะ
คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มิไดใชอํานาจทางปกครองซึ่งจะทําใหมีสถานะ
เหนือกวาประชาชนผูใชสิทธิรวมทั้งผูฟองคดี หากแตอยูในสถานะที่เทาเทียมกัน ประกอบกับมาตรการ
รถยนตคันแรกไมมีผลบังคับเปนการทั่วไปที่จะเขาลักษณะเปนกฎตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ เพราะผูที่มีคุณสมบัติมิไดถูกบังคับวาจะตองใชสิทธิ หากแตอยูที่  
ความสมัครใจ เมื่อผูฟองคดียื่นคําขอใชสิทธิตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการตรวจสอบวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไม อันเปนการกระทําในฐานะคูสัญญาในทางแพง มิใชเปนการใชอํานาจตาม
กฎหมายที่จะเขาลักษณะเปนคําสั่งทางปกครอง คดีนี้จึงเปนกรณีพิพาทตามสัญญาทางแพงที่อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม อยางไรก็ตาม ผูฟองคดีมิไดเปนผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๗ และเงินที่คืนใหแกผูซ้ือรถยนตคันแรกก็มิใชเงิน
ภาษีสรรพาสามิต แตเปนเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหจายจากเงินงบประมาณประจําป โดยจายใหตาม
จํานวนภาษีสรรพสามิตที่จายจริง แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงมิใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนคาภาษี
อากรที่จะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๗ (๓) แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอื่น 
คดีจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา   คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ           
ศาลปกครอง 
  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  คดีนี้ผูฟองคดีเปนเอกชนยื่นฟองผูถูกฟองคดีทั้งสอง
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ ขอเท็จจริงตามคําฟองและคําใหการสรุปไดวา  ผูฟองคดีไดเขารวมโครงการ
รถยนตคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่อนุมัติในหลักการและแนวทางการ
คืนเงินแกผูซ้ือรถยนตใหมคันแรก ผูฟองคดีไดจองรถยนตใหมคันแรกและไดรับมอบรถยนตแลว เมื่อ       
ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใชสิทธิรับคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรก ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือแจงวา
คุณสมบัติของผูฟองคดีไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวและไมไดรับ
สิทธิคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรกตามนโยบายของรัฐบาล  ทั้งที่คุณสมบัติของผูฟองคดีถูกตอง   
คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ                  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ไมใหผูฟองคดีไดรับสิทธิคืนภาษีสําหรับรถยนตใหมคันแรก   สวนผูถูกฟองคดีทั้งสอง   
ใหการวา  ผูฟองคดีจองรถยนตในขณะที่อายุไมครบ ๒๑ ปบริบูรณ ถือวาขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว จึงไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืน การดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสอง
เปนการปฏิบัติหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแลว ขอใหยกฟอง  เห็นวา  โครงการรถยนต 
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ใหมคันแรกเปนนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพ
ใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค ดวยการใหมีมาตรการภาษี เพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปน                       
ในชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไป โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลังดําเนินการ ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรี  
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อนุมัติ
หลักการและแนวทางการจายเงินแกผูซ้ือรถยนตคันแรกตามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอ รวมทั้งอนุมัติ
กรอบวงเงินงบประมาณเพื่อจายเงินใหแกผูซ้ือรถยนตคันแรก โดยมาตรการดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการซื้อหรือจองรถยนต คุณลักษณะของรถยนต จํานวนเงินที่จายถือตามคาภาษี
สรรพสามิตที่จายจริงแตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คัน คุณสมบัติของผูขอใชสิทธิ หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ครอบครองรถยนต วิธีการและระยะเวลาในการยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน และการจายเงิน โดยให               
กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เปนผู รับคําขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ
กรมบัญชีกลางเปนผูอนุมัติเบิกจายเงินใหกับผูซ้ือ  อันจะเห็นไดวามาตรการรถยนตคันแรกมิไดออกโดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แตเปนมาตรการที่ออกตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึง
หลักเกณฑการขอคืนเงินตามมาตรการดังกลาวแยกตางหากจากการคืนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต   
พ.ศ. ๒๕๒๗  นอกจากนี้มาตรการรถยนตคันแรกยังกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูมีอํานาจอนุมัติ       
ใหคืนเงิน สวนกรมสรรพสามิตคงมีหนาที่รับคําขอคืนและประสานภายในกับกรมบัญชีกลาง สวนทางดาน     
ผูขอคืนนั้น กําหนดใหคืนแกผูซ้ือโดยตรง มิใชคืนใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๗ อีกทั้งเปนกรณีที่ไมไดโตแยงเกี่ยวกับ
จํานวนคาภาษีที่จะตองเสีย แตเปนกรณีที่ไดมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผูประกอบอุตสาหกรรมไปแลว  
จึงมาสูปญหาวาจะตองคืนเงินแกผูซ้ือรถยนตหรือไม โดยเฉพาะมาตรการรถยนตคันแรกกําหนดดวยวา          
ใหจายเงินตามสิทธิโดยถือตามจํานวนภาษีสรรพสามิตที่จายจริง ซ่ึงเปนขอบงชี้วาเงินที่จายเปนเงินอื่นที่ไมใช
ภาษี เพียงแตใชจํานวนภาษีสรรพสามิตที่รัฐจัดเก็บมากําหนดกรอบการจายเงินเทานั้น ทั้งหากจะถือเปนเงิน
ภาษีก็ไมนาจะมีขอจํากัดไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คัน อันจะเปนการขัดตอหลักความเสมอภาคทางภาษี  
นอกจากนี้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ก็กําหนดใหเงินไดที่ไดรับจากรัฐอันเนื่องมาจากการไดมา
ซ่ึงรถยนตคันแรกของผูมีเงินไดตามมาตรการรถยนตคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๔ เปนเงินไดพึงประเมินที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใชกฎกระทรวงดังกลาววา รัฐบาลมีนโยบายในการชวยเหลือใหประชาชนมีรถยนตเปนของตนเอง   
โดยกําหนดใหมีมาตรการรถยนตคันแรกขึ้นดวยวิธีการใหเงินชวยเหลือเปนจํานวนเทากับภาษีสรรพสามิตของ
รถยนตที่ซ้ือ  ดังนั้น เงินที่รัฐใหคืนแกผูซ้ือรถยนตใหมคันแรกในจํานวนเทากับภาษีสรรพสามิตของรถยนตที่
ซ้ือตามโครงการดังกลาวจึงเปนเงินชวยเหลือเพื่อเปนการลดภาระการลงทุน หรือคาใชจายในการไดมาซึ่ง
รถยนตใหมคันแรกของประชาชนตามที่ไดแถลงไวในนโยบายของรัฐบาล  เงินดังกลาวไมมีลักษณะเปนเงิน
ภาษีสรรพสามิตของรถยนตใหมคันแรกที่รัฐเรียกเก็บจากผูประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษี
สรรพสามิตโดยตรงตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ขอพิพาทในคดีนี้จึง 
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ไมใชขอพิพาทเกี่ยวกับการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระหวางผูประกอบอุตสาหกรรมกับรัฐอัน
เปนคดีภาษีอากรตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซ่ึงอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร   เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดียื่นใชสิทธิขอรับเงินชวยเหลือ
ตามนโยบายรัฐบาลในโครงการรถยนตใหมคันแรกตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบเพื่อดําเนินการเบิกจายใหแกผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางการตรวจสอบการ
จายเงินตามมาตรการรถยนตคันแรกของกระทรวงการคลัง แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีหนังสือแจงวาผูฟองคดีขาด
คุณสมบัติและไมมีสิทธิรับเงินตามมาตรการดังกลาว ขอใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดังกลาว  จึงเปน
คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา  คดีระหวางนางสาวกรชนก  พันธุฟก ผูฟองคดี สรรพสามิตพื้นที่ 
ปทุมธานี ๑ ที่ ๑ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ ๒ ผูถูกฟองคดี อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 
  (ลงชื่อ)  ดิเรก  อิงคนินันท       (ลงชื่อ)  จิรนิติ  หะวานนท 

        (นายดิเรก  อิงคนินันท)             (นายจิรนิติ  หะวานนท) 
             ประธานศาลฎีกา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
            (ลงชื่อ)   ปยะ  ปะตังทา                   (ลงชื่อ)   จรัญ  หัตถกรรม 
                  (นายปยะ  ปะตังทา)               (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
  รองประธานศาลปกครองสงูสุดคนที่หนึ่ง   กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานศาลปกครองสูงสุด 
 
(ลงชื่อ) พลเรือโท  ปรีชาญ  จามเจริญ         (ลงชื่อ) พลตรี  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 
                            (ปรีชาญ  จามเจริญ)          (พัฒนพงษ  เกิดอุดม) 
                        หัวหนาสํานักตุลาการทหาร        กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลทหาร 
 
              (ลงชื่อ)  จิระ  บุญพจนสุนทร 

   (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

          ธนกร  คัด/ทาน 
 

 
 

สําเนาถูกตอง 
 

(นายธนกร  หมานบุตร) 
นิติกรชํานาญการ 


