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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 11286/2555
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4
จําเลยดัดแปลงรถยนต์คนั พิพาทด้วยการตัดต่อคัสซี่ ตัดต่อห้องโดยสารด้านหลัง เปลีย่ นเครือ่ งยนต์
และระบบรองรับนํ้าหนักด้านหลัง ไม่เป็ นการซ่อมรถยนต์เพือ่ นําไปใช้ตามปกติ แต่เป็ นการแปรสภาพสินค้า
หรือทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้าไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ๆ ถือว่าเป็ นการผลิตสินค้าตามความหมายแห่ง
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4
___________________________
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคําฟ้องขอให้ลงโทษจําเลยตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา
4, 161 และพระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 3
จําเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชัน้ ต้นพิพากษาว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 161
(1) ลงโทษปรับ 270,000 บาท คําเบิกความของจําเลยเป็ นประโยชน์แก่การพิจารณาอยูบ่ า้ ง มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจํานวน 180,000 บาท ไม่ชาํ ระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้กกั ขังแทนค่าปรับไม่เกิน 2 ปี
จําเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับ ให้ยกฟ้อง
โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟงั ยุตติ ามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยโจทก์และจําเลยมิได้ฎกี าโต้แย้ง
ว่า เดิมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7 ฌ - 5012 กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ ทีจดี ี 21 - ซี 19691 หมาย
เลขเครือ่ งยนต์ บีดี 25 - ที 035781 เป็ นรถยนต์กระบะบรรทุกลักษณะ 2 ตอน 3 แถว เป็ นของบริษทั บางกอก
มอเตอร์เวอคส์ จํากัด ต่อมาได้ดดั แปลงเป็ นรถยนต์นงชนิ
ั ่ ดแวนหรือตรวจการณ์และได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว
เป็ นเงิน 283,000 บาท ต่อมารถยนต์คนั ดังกล่าวประสบอุบตั เิ หตุ บริษทั บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํากัด ได้ขาย
ซากรถคันดังกล่าวให้แก่หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด อู่ชยั ยนต์บางนา ซึง่ มีจาํ เลยเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ในราคา 16,500
บาท หลังจากนัน้ จําเลยได้ประกอบรถยนต์คนั ดังกล่าวขึน้ ใหม่เป็ นรถยนต์ของกลาง โดยตัดต่อแซสซีสส์ ว่ นหลัง
ออกแล้วนําแซสซีสร์ ถยนต์คนั อื่นเชือ่ มต่อเข้าแทน ตัดต่อบริเวณห้องโดยสารด้านหลัง เปลีย่ นเครือ่ งยนต์และ
ระบบรองรับนํ้าหนักด้านหลัง
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ปญั หาวินิจฉัยชัน้ ฎีกามีวา่ จําเลยกระทําความผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟงั ยุตไิ ปแล้วว่า เดิมรถ
ยนต์หมายเลขทะเบียน 7 ฌ - 5012 กรุงเทพมหานคร ถูกดัดแปลงเป็ นรถยนต์นงชนิ
ั ่ ดแวนหรือตรวจการณ์และ
เสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็ นเงิน 283,000 บาท ต่อมารถยนต์คนั ดังกล่าวประสบอุบตั เิ หตุ บริษทั บางกอก
มอเตอร์เวอคส์ จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้าของได้ขายซากรถยนต์คนั ดังกล่าวให้แก่หา้ งหุน้ ส่วนจํากัด อู่ชยั ยนตร์บางนา
ซึง่ มีจาํ เลยเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ในราคา 16,500 บาท แล้วจําเลยจึงประกอบรถยนต์คนั ดังกล่าวขึน้ ใหม่เป็ นรถ
ยนต์ของกลาง โดยตัดต่อแซสซีสส์ ว่ นหลังออกแล้วนําแซสซีสส์ ว่ นหลังของรถยนต์คนั อื่นเชือ่ มต่อเข้าแทน และ
ตัดต่อบริเวณห้องโดยสารด้านหลังกับระบบรองรับนํ้าหนักด้านหลังรวมทัง้ เปลีย่ นเครือ่ งยนต์ ปญั หาทีต่ อ้ ง
วินิจฉัยก่อนจึงมีวา่ การซ่อมแซมและดัดแปลงซากรถยนต์เป็ นรถยนต์ของกลางเป็ นการผลิตขึน้ ใหม่หรือไม่
เห็นว่า จําเลยซือ้ ซากรถยนต์มาในราคาเพียง 16,500 บาท ในขณะทีก่ ่อนรถยนต์คนั ดังกล่าวข้างต้นจะประสบ
อุบตั เิ หตุจนเหลือเป็ นซากมีราคาหลายแสนบาท เมือ่ รวมกับภาษีสรรพสามิตแสดงให้เห็นว่า หลังเกิดเหตุรถ
ยนต์จะต้องเสียหายเป็ นอย่างมาก แต่คงไม่สดุ วิสยั ถึงขนาดทีจ่ ะซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
ไม่ได้ มิฉะนัน้ จําเลยซึง่ ประกอบกิจการซ่อมรถคงไม่ซอ้ื ซากรถยนต์คนั ดังกล่าวมา ดังปรากฏจากคําเบิกความ
ของจําเลยทีว่ า่ รถยนต์คนั ดังกล่าวมีอายุใช้งานกว่า 10 ปี ชิน้ ส่วนอะไหล่ในการซ่อมบางชิน้ ไม่มกี ารซ่อมจึงต้อง
ดัดแปลงสภาพรถบางส่วน ซึง่ คําเบิกความของจําเลยสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทีฟ่ งั ยุตวิ า่ การตัดต่อดัดแปลงน่า
จะกระทําเท่าทีจ่ าํ เป็ นเฉพาะด้านหลังเท่านัน้ โดยแซสซีสแ์ ละตัวถังรถตอนกลางและตอนหน้ายังคงเป็ นของเดิม
การกระทําของจําเลยจึงเป็ นการซ่อมแซมส่วนทีเ่ สียหายให้กลับสูส่ ภาพเดิม มิใช่ทาํ สิง่ ทีไ่ ม่มหี รือไม่เคยมีให้ม ี
ขึน้ การทีจ่ าํ เลยซ่อมแซมและดัดแปลงซากรถยนต์คนั ทีเ่ คยเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็ นรถยนต์ของกลางจึงมิ
ใช่การผลิตตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4 จําเลยไม่มหี น้าทีท่ จ่ี ะต้อง
เสียภาษีสรรพสามิต จําเลยจึงไม่มคี วามผิดฐานมีรถยนต์ของกลางไว้ในครอบครองโดยรูว้ า่ เป็ นสินค้าทีม่ ไิ ด้เสีย
ภาษีสรรพสามิต คําพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟงั ไม่ขน้ึ
พิพากษายืน
(วีระพล ตัง้ สุวรรณ-อุบลรัตน์ ลุยวิกกัย-สุนทร ทรงฤกษ์)
ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายประภัทรพงษ์ ฉายสิว
ศาลอุทธรณ์ - นายปกรณ์ วงศาโรจน์
แหล่งทีม่ า

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก

(ไม่มขี อ้ มูล)

หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น
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