
                      การด าเนินคดีข้อหาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและ      
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร กรณ ีบริษัท โรงบรรจุแก๊ส แจ้งวัฒนะ ๒๓ 
จ ำกัด 

   โดย นำยพิสิฐชัย สว่ำงวัฒนำกร พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ ช ำนำญกำรพิเศษ 

          หัวหน้ำศูนย์สืบสวนสอบสวน ส ำนักคดีภำษีอำกร 

          หัวหน้ำคณะพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๑๖/๒๕๕๖ 

คดีนี้ กรมสรรพำกรได้ ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด ำเนินคดี โดยกล่ำวหำว่ำ เมื่อ
ระหว่ำงวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๔๘  เวลำกลำงวันต่ำง กรรมต่ำงวำระ       
บริษัท โรงบรรจุแก๊ส แจ้งวัฒนะ ๒๓ จ ำกัด โดย นำย ค.(นำมสมมุติ) ในฐำนะนิติบุคคล ผู้ต้องหำที่ ๑ ประกอบ
กิจกำรจ ำหน่ำยแก๊สหุงต้ม และรับอัดบรรจุแก๊ส (ขำยและบรรจุ) ในรอบระยะเวลำบัญชี ๒๕๔๗ บริษัทฯ มี 
นำย อ. (นำมสมมุติ)  เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะส่วนตัวผู้ต้องหำที่ ๒ นำย พ.(นำมสมมุติ)  เป็นกรรมกำร
ผู้จัดกำรในฐำนะส่วนตัว ผู้ต้องหำที่ ๓ และนำงสำว น.(นำมสมมุติ) เป็นกรรมกำรผู้จัดกำรในฐำนะส่วนตัว 
ผู้ต้องหำที่ ๔ ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคล (แบบ ภ.ง.ด.๕๐, ภ.ง.ด.๕๑) ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีดังกล่ำว แสดงรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร จ ำหน่ำยแก๊สหุงต้มและรับอัดบรรจุแก๊ส มีก ำไรสุทธิที่ต้อง
เสียภำษีเป็นเงินภำษี ๑,๔๒๔,๓๐๑.๖๒.- บำท และยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีมูลค่ำเพ่ิม (แบบภ.พ.๓๐) 
ส ำหรับ เดือนภำษีมกรำคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนภำษีธันวำคม ๒๕๔๗ แต่จำกกำรตรวจสอบกำรเสียภำษีอำกร
ดังกล่ำวของกรมสรรพำกรพบว่ำ บริษัทโรงบรรจุแก๊ส แจ้งวัฒนะ ๒๓ จ ำกัด แสดงก ำไรสุทธิที่ต้องเสียภำษีต่ ำ
ไปและเสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมคลำดเคลื่อนไป โดยควำมเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบำยหรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดท ำนอง
เดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกรตำมมำตรำ ๓๗ แห่งประมวลรัษฎำกร และน ำ
ใบก ำกับภำษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษีอันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๙๐/๔(๗) 
ประมวลรัษฎำกร และออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออกตำมมำตรำ ๘๖/๑๓ อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๙๐/
๔(๓) แห่งประมวลรัษฎำกร จ ำนวนทั้งสิ้น ๙๖ ฉบับ 
  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เห็นชอบเมื่อวันที่  ๓๐ มกรำคม ๒๕๕๖ ให้ท ำกำรสืบสวน
สอบสวนตำมมำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระรำชบัญญัติกำรสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และรับเป็นคดี
พิเศษที่ ๑๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งส ำนักคดีภำษีอำกรได้มีค ำสั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่  
๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ และค ำสั่งที่ ๒๔ /๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะท ำงำนสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือด ำเนินกำรสืบสวน
สอบสวน มีนำยพิสิฐชัย สว่ำงวัฒนำกร พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษช ำนำญกำรพิเศษ เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน
สอบสวนคดีพิเศษ 
  จำกกำรสอบสวน พบว่ำ 

(๑) ควำมผิดฐำน โดยควำมเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบำย หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดท ำนองเดียวกัน 
หลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกร  
  แต่ทำงคดีมีพยำนหลักฐำนรับฟังได้ว่ำตำมวันเวลำที่เกิดเหตุ นิติบุคคลผู้ต้องหำที่ ๑ 
กระท ำควำมผิด กรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนต้องรับผิด จึงเป็นกำรกระท ำร่วมกับผู้ต้องหำที่ ๒ 
ผู้ต้องหำที่ ๓ และผู้ต้องหำที่ ๔ ในฐำนะส่วนตัว ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแต่เพียงผู้เดียว
ของผู้ต้องหำที่  ๑ ในแต่ละช่วงเวลำที่ เกิดเหตุ   เป็นกำรกระท ำควำมผิดฐำนดังกล่ำวจริง เป็นเหตุให้
กรมสรรพำกรได้รับควำมเสียหำย อันเป็นควำมผิดฐำน ร่วมกันควำมผิดฐำน โดยควำมเท็จ โดยฉ้อโกงหรือ
อุบำย หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดท ำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกร  ตำมมำตรำ 
๓๗ (๒) แห่งประมวลรัษฎำกร ประกอบมำตรำ ๘๓ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  



 

                                                      -๒- 

 (๒) ควำมผิดฐำน ออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออก   
                    ตำมวันเวลำที่เกิดเหตุบริษัทฯผู้ต้องหำที่ ๑ ได้ออกใบก ำกับภำษีค่ำเช่ำถังแก๊ส จ ำนวน 
๙๖ ฉบับ จำกพยำนหลักฐำนยืนยันได้ว่ำไม่ได้มีกำรให้เช่ำถังกันจริง จึงถือเป็นกำรออกใบก ำกับภำษีขำยโดยไม่
มีสิทธิที่ จะออก ตำมมำตรำ ๘๖/๑๓  แห่งประมวลรัษฎำกร ต้องรับผิดในภำษียมูลค่ำเพ่ิมตำมจ ำนวนที่
ปรำกฏในใบก ำกับภำษีขำยที่บริษัทฯ ออก โดยมีมูลค่ำรวม ๑๓,๐๐๓,๑๖๑.๐๗.-บำท ภำษีขำยจ ำนวน 
๙๑๐,๒๒๑.๒๗.- บำท  กำรกระท ำของนิติบุคคลผู้ต้องหำที่ ๑ ร่วมกับผู้ต้องหำที่ ๓ และผู้ต้องหำที่ ๔ ในฐำนะ
ส่วนตัว ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแต่เพียงผู้เดียวของผู้ต้องหำที่ ๑ ในแต่ละช่วงเวลำที่เกิด
เหตุ เป็นกำรกระท ำในควำมผิดฐำน ร่วมกันออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออก ตำมมำตรำ ๙๐/๔ (๓) แห่ง
ประมวลรัษฎำกร และมำตรำ ๘๓ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำและเป็นกำรกระท ำผิดต่ำงกรรมต่ำงวำระกัน 
รวม ๙๖ กรรม 
 ๓. ควำมผิดฐำน น ำใบก ำกับภำษีท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษี  
  ตำมวันเวลำที่เกิดเหตุ นิติบุคคลผู้ต้องหำที่ ๑ กระท ำผิดร่วมกับผู้ต้องหำที่ ๓ และ
ผู้ต้องหำที่ ๔ ในฐำนะส่วนตัว ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแต่เพียงผู้เดียวของผู้ต้องหำที่ ๑ 
ในแต่ละช่วงเวลำที่เกิดเหตุ  น ำใบก ำกับภำษีค่ำเช่ำถังแก๊สระหว่ำงบริษัทฯ กับ บมจ.ป.(นำมสมมุติ) จ ำนวน ๘ 
ฉบับ ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษี ท ำให้กรมสรรพำกรได้รับควำมเสียหำย  มำตรำ 
๙๐/๔ (๗) มำตรำ ๙๐/๕ แห่งประมวลรัษฎำกร และมำตรำ ๘๓ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำโดย ผู้ต้องหำที่ 
๑ ได้กระท ำผิดในข้อหำดังกล่ำวเมื่อระหว่ำงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภำคม  ๒๕๔๘  
ใบก ำกับภำษี  จ ำนวน ๘ ฉบับ (ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๔๗)   รวม ๓ ฉบับ, ฉบับลงวันที่ ๑ และ๒๕ 
กันยำยน ๒๕๔๗ รวม ๒ ฉบับ ฉบับลงวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๔๗ ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗ และ
ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๗) 

 ทำงคดีมีพยำนหลักฐำน รับ ฟั งเป็ นที่ ยุ ติ ว่ ำตำมวัน เวลำเกิด เหตุ  กำรกระท ำของ             
บริษัท โรงบรรจุแก๊ส แจ้งวัฒนะ ๒๓ จ ำกัด ผู้ต้องหำที่ ๑ ในฐำนะนิติบุคคล นำย อ (นำมสมมุติ) ผู้ต้องหำที่ ๒ 
นำย พ.(นำมสมมุติ)  ผู้ต้องหำที่ ๓ และนำงสำว น. (นำมสมมุติ) ผู้ต้องหำที่ ๔ เป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษี
อำกร อันเข้ำลักษณะควำมผิด “ร่วมกันกระท ำโดยควำมเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบำย หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด
ท ำนองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกร   และกำรกระท ำของบริษัท โรงบรรจุแก๊ส 
แจ้งวัฒนะ ๒๓ จ ำกัด ผู้ต้องหำที่ ๑ ในฐำนะนิติบุคคล นำย พ. ผู้ต้องหำที่ ๓ และนำงสำว น.(นำมสมมุติ) 
ผู้ต้องหำที่ ๔ ออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออกมำตรำ ๘๖/๑๓ และน ำใบก ำกับภำษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษี” ตำมมำตรำ ๓๗(๒) มำตรำ ๙๐/๔ (๓) มำตรำ ๙๐/๔ (๗) มำตรำ ๙๐/๕ 
แห่งประมวลรัษฎำกร และมำตรำ ๘๓ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ทำงคดีมีพยำนหลักฐำนพอฟ้อง เห็นควร
สั่งฟ้อง ในฐำนควำมผิดและบทกฎหมำยดังกล่ำว และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนำย อ.(นำมสมมุติ)  ผู้ต้องหำที่ ๒ 
ฐำนออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออกมำตรำ ๘๖/๑๓ และน ำใบก ำกับภำษีท่ีออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ไปใช้ในกำรเครดิตภำษี” ตำมมำตรำ ๙๐/๔ (๓) มำตรำ ๙๐/๔ (๗) มำตรำ ๙๐/๕ แห่งประมวลรัษฎำกร และ
มำตรำ ๘๓ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ 

 



 

                                                                      -๓- 
  คดีนี้ พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีพิเศษ ๔ มีควำมเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหำที่ 
๑ และ ๔ มีควำมผิดตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๓๗ (๑) (๒) ,  ๘๖/๑๓, ๙๐/๔(๓)(๗),๙๐/๕ ประกอบประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๘๓ และศำลอำญำมีค ำพิพำกษำ  
  ๑. ศำลอำญำมีค ำพิพำกษำ คดีหมำยเลขด ำที่ อ.๒๗๒๔/๒๕๕๗ คดีหมำยเลขแดงที่ อ.
๔๙๙๗/๒๕๕๗ พิพำกษำว่ำบริษัท โรงบรรจุแก๊ส แจ้งวัฒนะ ๒๓ จ ำกัด (ผู้ต้องหำที่ ๑)มีควำมผิดตำมประมวล
รัษฎำกร มำตรำ ๓๗ (๑) (๒) ,  ๘๖/๑๓, ๙๐/๔(๓)(๗),๙๐/๕ ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๘๓ 
พิพำกษำ  

๑.๑. ฐำนร่วมกันออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออก ลงโทษปรับกระทงละ ๒๐๐,๐๐๐ 
บำท รวม ๕ กระทงเป็นปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

๑.๒. ฐำนเป็นผู้ประกอบกำรร่วมกันน ำใบก ำกับภำษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมำยไปใช้ใน
กำรเครดิตภำษลีงโทษปรับกระทงละ ๒๐๐,๐๐๐ บำท รวม ๕ กระทงเป็นปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท 

๑.๓. ฐำนหลีกเลี่ยงหรือพยำนยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกร  ลงโทษปรับ  ๒๐๐,๐๐๐ บำท  
รวม ๑๑ กระทงปรับ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บำท จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๗๘ คงปรับ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ ๗๘ คงปรับ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บำท  

ศำลอำญำอ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ตำมคดีหมำยแดงที่ 
๒๐๖๑๙/๒๕๕๘ พิพำกษำแก้ว่ำ ฐำนร่วมกันออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออก ลงโทษปรับกระทงละ 
๒๐,๐๐๐ บำท รวม ๙๖ กระทงเป็นปรับ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บำท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ ๗๘ คงปรับ ๙๖๐,๐๐๐ บำท เมื่อรวมโทษในคดีอ่ืนแล้ว รวมปรับ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บำท นอกจำกที่แก้ไข
ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น คดีถึงที่สุดเนื่องจำกไม่มีกำรฎีกำ 

๒. ศำลอำญำมีค ำพิพำกษำ คดีหมำยเลขด ำที่ อ.๒๗๘๓/๒๕๕๗  คดีหมำยเลขแดงที่         
อ.๕๕๑๙/๒๕๕๗ พิพำกษำว่ำนำงสำว น.(นำมสมมุติ)  จ ำเลย มีควำมผิดตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๓๗ (๑) (๒) 
,  ๘๖/๑๓, ๙๐/๔(๓)(๗),๙๐/๕ ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๘๓  

๒.๑. ฐำนร่วมกันออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออก ลงโทษ ๕ กระทง 
๒.๒. ฐำนเป็นผู้ประกอบกำรร่วมกันน ำใบก ำกับภำษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมำยไปใช้ใน

กำรเครดิตภำษลีงโทษ  ๕ กระทง 
๒.๓. ฐำนหลีกเลี่ยงหรือพยำนยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกร   
เป็นกำรกระท ำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมำยหลำยบท แต่ละบทมีอัตรำโทษเท่ำกันจึงให้

ลงโทษฐำนร่วมกันน ำใบก ำกับภำษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมำยไปใช้ในกำรเครดิตภำษีแต่กระทงเดียว ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๙๐  จ ำคุกจ ำเลย ๕ กระทงๆละ ๒ ปี รวมจ ำคุก ๑๐ ปี จ ำเลยให้กำรรับ
สำรภำพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๗๘ คงจ ำคุก ๕ ปี  

โจทก์อุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลอำญำ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำ คดีหมำยเลขด ำที่ ๒๗๑๙/๒๕๕๘ 
คดีหมำยเลขแดงที่ ๒๐๖๒๐/๒๕๕๘ พิพำกษำแก้เป็นว่ำเป็นกำรกระท ำผิดหลำยกรรมต่ำงกันให้ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงควำมผิดไป ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๙๑ 

ฐำนร่วมกันออกใบก ำกับภำษีโดยไม่มีสิทธิจะออก จ ำคุกกระทงละ ๓ เดือน รวม ๔๘ กระทง
จ ำคุก ๑๔๔ เดือน 



 
 
                                    -๔- 
ฐำนเป็นผู้ประกอบกำรร่วมกันน ำใบก ำกับภำษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมำยไปใช้ในกำร

เครดิตภำษีจ ำคุกกระทงละ ๖ เดือน รวม ๓ กระทงจ ำคุก ๑ ปี ๖ เดือน 
ฐำนหลีกเลี่ยงหรือพยำนยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกร จ ำคุก ๒ ปี 
รวมจ ำคุก ๓ ปี ๑๕๐ เดือนจ ำเลยให้กำรรับสำรภำพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำย

อำญำ มำตรำ ๗๘ คงจ ำคุก ๑ ปี ๘๑ เดือน  นอกจำกที่แก้ไขให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น คดีถึง
ที่สุดเนื่องจำกไม่มีกำรฎีกำ 

 
 
 

  


