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ฎีกาตัดสินเกีย่ วกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1222/2553
ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรค สอง, 225
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4, 10, 20
การทีจ่ าํ เลยนําซากรถยนต์ไปแปรรูปและประกอบขึน้ ใหม่เป็ นรถยนต์ทม่ี สี ภาพลักษณะการใช้งานแตก
ต่างจากสภาพเดิม เปลีย่ นรุน่ และเปลีย่ นลักษณะของตัวรถจึงอยูใ่ นความหมายของการผลิตในโรงอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึง่ หากการผลิตสําเร็จและนํารถยนต์ออกจากโรง
อุตสาหกรรมจําเลยมีหน้าทีต่ อ้ งยืน่ แบบแสดงรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าเมือ่ ได้ความว่าขณะทีเ่ จ้า
พนักงานตํารวจยึดรถยนต์ของกลาง รถยนต์มสี ภาพโครงสร้างภายนอกสมบูรณ์สามารถขับแล่นไปได้ และมี
การนํารถยนต์ออกมาบนถนนหลวง จอดปะปนกับรถยนต์อ่นื ๆ อันเป็ นสภาพการใช้งานรถยนต์ตามปกติ จึงถือ
ว่าการผลิตสําเร็จและมีการนํารถยนต์ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ความรับผิดและภาระในการเสียภาษี
สรรพสามิตจึงเกิดขึน้ เมือ่ จําเลยมิได้ชาํ ระภาษีสรรพสามิต การกระทําของจําเลยจึงเป็ นความผิด
ทีศ่ าลอุทธรณ์ลงโทษปรับจําเลย โดยกําหนดว่าหากจําเลยไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตาม ป.อ. มาตรา
29, 30 แต่มไิ ด้ระบุให้กกั ขังเกินกําหนด 1 ปี หรือไม่มกี าํ หนดเท่าใด เช่นนี้ จะกักขังแทนค่าปรับเกินกําหนด 1
ปี ไม่ได้ ปญั หาดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอาํ นาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225
___________________________
โจทก์ฟ้องว่า เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2543 เวลากลางวัน จําเลยมีรถยนต์ยห่ี อ้ อีซซู ุ รุน่ มู หมายเลข
ทะเบียน ม-2096 ตาก ซึง่ ผูม้ ชี อ่ื ได้ผลิตขึน้ ใหม่ดว้ ยการนํารถยนต์ซง่ึ ได้เสียภาษีดดั แปลงแล้วมาตัดต่อแชสซีให้
สัน้ ลงแล้วนําเครือ่ งยนต์โตโยต้าประกอบบนแชสซี และนําตัวถังรถยนต์ยห่ี อ้ อีซซู ุ รุน่ มู ประกอบครอบด้านบน
และเชือ่ มติดยึด อันเป็ นสินค้าทีจ่ ะต้องเสียภาษีสรรพสามิตจํานวน 86,510 บาท ไว้ในครอบครอง โดยรูว้ า่ รถ
ยนต์คนั ดังกล่าวเป็ นสินค้าทีม่ ไิ ด้เสียภาษีและมิได้รบั การยกเว้นใดๆ อันเป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมาย เหตุเกิดที่
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันเจ้าพนักงานยึดรถยนต์คนั ดังกล่าวพร้อมกุญแจ
ประจํารถ 2 ดอก เป็ นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 4, 161
พระราชบัญญัตพิ กิ ดั อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 3
จําเลยให้การปฏิเสธ
ศาลชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับเป็ นว่า จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
มาตรา 161 (1) ลงโทษปรับสองเท่าของค่าภาษีเป็ นเงิน 173,020 บาท ไม่ชาํ ระค่าปรับจัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
จําเลยฎีกา
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ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นรับฟงั ได้วา่ เดิมรถยนต์ยห่ี อ้ อีซซู ุ รุน่ มู หมายเลขทะเบียน ม
-2096 ตาก เป็ นรถยนต์นงั ่ 2 ตอน 2 แถว ต่อมารถยนต์คนั ดังกล่าวประสบอุบตั เิ หตุเสียหายทัง้ คัน จําเลยซือ้
ซากรถยนต์คนั ดังกล่าวจากนายเกรียงศักดิ ์ ตระกูลแห แล้วซ่อมแซมด้วยการตัดแชสซีให้สนั ้ ลง เปลีย่ นเครือ่ ง
รถยนต์ใหม่แล้วประกอบรถยนต์ขน้ึ ใหม่เป็ นรถยนต์นงั ่ 2 ตอน ซึง่ จะต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตพิ กิ ดั
อัตราภาษีสรรพสามิตประเภทรถยนต์นงั ่ 05.11 ปญั หาทีต่ อ้ งวินิจฉัยมีวา่ จําเลยมีความผิดตามคําพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 10 ระบุให้ความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีกรณีสนิ ค้าทีผ่ ลิตในราชอาณาจักร โดยถ้าสินค้าอยูใ่ นโรงอุตสาหกรรมให้ถอื ว่าความรับผิดในอัน
จะต้องเสียภาษีเกิดขึน้ ในเวลาทีน่ ําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม จึงมีขอ้ ทีจ่ ะต้องวินิจฉัยในเบือ้ งแรกว่า การที่
จําเลยนําซากรถยนต์อซี ูซุ แบบ 2 ตอน 2 แถวไปดัดแปลงตัดแชสซี เปลีย่ นเครือ่ งยนต์ และประกอบขึน้ ใหม่
เป็ นรถยนต์นงั ่ 2 ตอนเป็ นการผลิตรถยนต์ในโรงอุตสาหกรรมหรือไม่ ซึง่ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
มาตรา 4 ให้ความหมายคําว่าผลิต หมายความว่า ทํา ประกอบ ปรับปรุง แปรรูปหรือแปรสภาพสินค้าหรือทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่งให้มขี น้ึ ซึง่ สินค้าไม่วา่ ด้วยวิธใี ดๆ และคําว่าโรงอุตสาหกรรม หมายความว่า สถานทีท่ ใ่ี ช้
ในการผลิตสินค้า ดังนัน้ การทีจ่ าํ เลยนําซากรถยนต์ไปแปรรูปและประกอบขึน้ ใหม่เป็ นรถยนต์ทม่ี สี ภาพ
ลักษณะการใช้งานแตกต่างจากสภาพเดิม เปลีย่ นรุน่ และเปลีย่ นลักษณะของตัวรถจึงอยูใ่ นความหมายของการ
ผลิตในโรงอุตสาหกรรม ซึง่ หากการผลิตสําเร็จและนํารถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมจําเลยจะต้องมีหน้าทีย่ น่ื
แบบแสดงรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าตามแบบทีอ่ ธิบดีกาํ หนดต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อน
หรือพร้อมกับยืน่ แบบรายการภาษีครัง้ แรกตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต ได้ความว่าขณะ
ทีเ่ จ้าพนักงานตํารวจยึดรถยนต์ของกลาง รถยนต์มสี ภาพโครงสร้างภายนอกสมบูรณ์เมือ่ ถูกยึด รถยนต์
สามารถขับแล่นไปได้ แม้จาํ เลยจะเบิกความว่ารถยนต์มสี ภาพไม่เรียบร้อย ขาดอุปกรณ์บางอย่าง ยังไม่ได้
ประกอบคอนโซล เบาะรถยนต์มเี ฉพาะคูห่ น้ายึดนอตไว้เพียง 2 ตัว จาก 4 ตัวก็ตาม แต่สภาพโดยรวมของรถ
ยนต์สามารถแล่นได้เมือ่ มีการนํารถยนต์ออกมาบนถนนหลวง แล้วจอดปะปนกับรถยนต์อ่นื อันเป็ นสภาพการใช้
งานรถยนต์ตามปกติ หาใช่การจอดเพือ่ รับการประกอบซ่อมแซมเพิม่ เติมจึงถือว่าการผลิตสําเร็จและมีการนํารถ
ยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรมแล้ว ความรับผิดและภาระในการเสียภาษีสรรพสามิตจึงเกิดขึน้ แล้ว เมือ่ จําเลยมิ
ได้ชาํ ระภาษีสรรพสามิต การกระทําของจําเลยจึงเป็ นความผิดตามทีศ่ าลอุทธรณ์วนิ ิจฉัย ฎีกาของจําเลยฟงั ไม่
ขึน้
อนึ่ง ศาลอุทธรณ์ลงโทษปรับจําเลย โดยกําหนดว่าหากจําเลยไม่ชาํ ระค่าปรับให้จดั การตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 แต่มไิ ด้ระบุให้กกั ขังเกินกําหนด 1 ปี หรือไม่ มีกาํ หนดเท่าใด เช่นนี้ จะกักขัง
แทนค่าปรับเกินกําหนด 1 ปี ไม่ได้ ปญั หาดังกล่าวเป็ นข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามี
อํานาจแก้ไขให้ถกู ต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา
225"
พิพากษาแก้เป็ นว่า หากจําเลยไม่ชาํ ระค่าปรับให้กกั ขังแทนได้ไม่เกิน 1 ปี นอกจากทีแ่ ก้ให้เป็ นไปตาม
คําพิพากษาศาลอุทธรณ์
(นพพร โพธิรงั สิยากร-ชินวิทย์ จินดา แต้มแก้ว-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์)
(ไม่มขี อ้ มูล)
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แหล่งทีม่ า
แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชัน้ ต้น
หมายเหตุ
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สํานักวิชาการ
(ไม่มขี อ้ มูล)
(ไม่มขี อ้ มูล)
(ไม่มขี อ้ มูล)
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