
                      การด าเนินคดีข้อหาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล               
กรณี บริษัท โรงบรรจุแก๊ส กาญจนบุรี จำกัด 

   โดย นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ช านาญการพิเศษ 

          หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน ส านักคดีภาษีอากร 

          หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ ๖๑/๒๕๕๗ 
 คดีนี้ กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด าเนินคดี โดยกล่าวหาว่า เมื่อ

ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗  ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลากลางวันต่าง กรรมต่างวาระ บริษัท 
โรงบรรจุแก๊ส กาญจนบุรี จำกัดโดย นาย อ.(นามสมมุติ) ผู้ต้องหาที่ ๑  ประกอบกิจการจ าหน่ายแก๊สหุงต้ม 
และรับอัดบรรจุแก๊ส (ขายและบรรจุ) ในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๔๗ บริษัทฯ มี นาย ป. (นามสมมุติ)  
ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการในฐานะส่วนตัว โดยบริษัทฯ มีเจตนากระท าโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรือ
อุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนในท านองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตามมาตรา ๓๗ 
แห่งประมวลรัษฎากร การกระท าของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรในลักษณะเป็นการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากร โดยเป็นการกระท าความผิดอันมีลักษณะที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการ
บริหารของ บมจ.ปิคนิคฯ บริษัทฯ และกลุ่มนิติบุคคลโรงบรรจุแก๊ส ในการสืบสวนเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดอาญาฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีอากร  
  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ท าการสืบสวน
สอบสวนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และรับเป็น    
คดีพิเศษ  ที่  ๖๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งส านักคดีภาษีอากรได้มีค าสั่ง แต่งตั้งคณะท างาน
สอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวน มีนายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ช านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะท างานสอบสวนคดีพิเศษ 
  จากการสอบสวน พบว่า ผู้ต้องหาที่ ๑ มีก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก
แก๊สหุ งต้มและรับ อัดบรรจุแก๊ส  ในรอบระยะเวลาบัญชีปี  ๒๕๔๗ ตามผลการตรวจสอบ จ านวน 
๒,๑๐๗,๗๙๙.๔๖ บาท จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรสุทธิดังกล่าว ผู้ต้องหาที่ ๑ จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ประเภท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื่อประกอบกิจการในทางการค้า โดยมุ่งหวังผลก าไรจากการ
ประกอบกิจการ การกระท าของผู้ต้องหาที่ ๑ ซื้อน้ าแก๊สจาก บมจ. ป.(นามสมมุติ) ในราคาสูงผิดปกติกว่า
ลูกค้าทั่วไป ทั้งที่ได้รับเงื่อนไขเหมือนกัน ย่อมผิดวิสัยของผู้ประกอบการที่ประสงค์ต่อผลก าไรของกิจการ 
ที่ซื้อน้ าแก๊สในต้นทุนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ซื้อน้ าแก๊สในราคาที่แตกต่างกัน  

จากการตรวจสอบรายการในหนังสือรับรองการจดทะเบียน ของส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ของผู้ต้องหาที่ ๑ พบว่าผู้ต้องหาที่ ๑ มีนาย ป. (นามสมมุติ)  ผู้ต้องหาที่ 
๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ลงหุ้นด้วยเงิน จ านวน ๑๐๐.- บาท จ านวน ๑ หุ้น อีกทั้ง ผู้ต้องหาที่ ๑ บริษัท    
โรงบรรจุแก๊ส กาญจนบุรี จ ากัด  โดย นาย อ (นามสมมุติ) กรรมการผู้จัดการในฐานะนิติบุคคล ให้การว่า ได้
เข้าไปเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท โรงบรรจุแก๊ส กาญจนบุรี จ ากัด เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เนื่องจากขณะนั้น  เป็นพนักงานขับรถบรรทุกส่งถังแก๊สให้กับ บมจ. ป.(นามสมมุติ)  ได้รับการติดต่อจาก
พนักงานของบมจ. ป.(นามสมมุติ)  ซึ่ง ไม่รู้จักชื่อและจ าไม่ได้ว่าเป็นผู้ใด ติดต่อให้ เข้าเป็นกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามของบริษัทต่างๆ หลายบริษัท เช่น บริษัท โรงบรรจุแก๊ส ขลุง จ ากัด , บริษัท โรงบรรจุแก๊ส โพรงมะเดื่อ 
จ ากัด , บริษัท โรงบรรจุแก๊ส ยูนิเวอร์แซล จ ากัด , บริษัท ปทุมเกตน์   เทรดดิ้ง จ ากัดรวมถึงบริษัท โรงบรรจุ
แก๊ส นครปฐม จ ากัด ในคดีนี้ เป็นต้น โดยพนักงานของ บริษัท ปิคนิคฯ ที่มาติดต่อได้จัดเตรียมและน าเอกสาร  



 

                                   -๒- 

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ มาให้ ลงลายมือชื่อเพ่ือเข้าเป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันบริษัท เมื่อมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมประมาณ 
๒,๐๐๐ บาท ต่อเนื่องอยู่ประมาณ ๔ – ๕ เดือน โดยไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการหรือรู้เรื่องในการด าเนินกิจการ
ใดๆ ของบริษัท โรงบรรจุแก๊ส กาญจนบุรี จ ากัด แต่อย่างใด ส าหรับเอกสารอ่ืนๆ เช่น การขอต่อใบอนุญาต
ของโรงบรรจุแก๊ส เอกสารเกี่ยวกับทางบัญชี หรือเอกสารอ่ืนๆ ก็จะมีพนักงานส่งเอกสารน าเอกสารที่ได้
จัดเตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาให้ ลงลายมื่อชื่อในเอกสารนั้นๆ ภายหลัง ได้ออกจากบมจ. ป.(นามสมมุติ)  
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากได้งานใหม่ และก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่ม บมจ. ป.(นามสมมุติ) 
อีกแต่อย่างใด  

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ต้องหาที่ ๑ และ บมจ. ป.  
(นามสมมุติ)  และการกระท าของผู้ต้องหาที่ ๑ ย่อมอยู่ภายใต้การครอบง าของ บมจ. ป.(นามสมมุติ)  การ
กระท าของผู้ต้องหาที่ ๑ โดยซื้อน้ าแก๊สจาก บมจ. ป.(นามสมมุติ)   ในราคาที่สูงกว่าลูกค้าทั่วไป ทั้งที่ได้รับ
เงื่อนไขเหมือนกัน เพ่ือให้ผู้ต้องหาที่ ๑ มีต้นทุนขายสูงเกินจริง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นรายจ่าย
ต้องห้าม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๕) แห่งประมวลรัษฎากร รวมทั้งมีค่าซื้อน้ าแก๊สจากบริษัทในเครือที่ไม่มีเอกสาร
พิสูจน์การจ่ายช าระเงิน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่มีเอกสารหลักฐานน ามาพิสูจน์จึง เป็น
รายจ่ายซึ่งผู ้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๘) แห่งประมวลรัษฎากร มีผลให้
ผู้ต้องหาที่ ๑ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ  

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ต้องหาที่ ๑ ย่อมรู้ว่าการกระท าข้างต้นมีผลให้ผู้ต้องหาที่ ๑ มีการ
เสียภาษีที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเสียภาษีลดลง เมื่อเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากการเสีย
ภาษีไว้ไม่ถูกต้อง ผู้ต้องหาที่ ๑ ยอมรับผลการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินฯ เพ่ือหวังผลในการขอลด
เบี้ยปรับตามกฎหมาย โดยไม่มีเจตนาช าระภาษีแต่อย่างใด การกระท าดังกล่าว ล้วนเป็นแผนการที่ได้วางขึ้น
เป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร กรณีถือได้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีเจตนากระท าความผิดแล้ว      

การที่ผู้ต้องหาที่ ๑ โดยผู้ต้องหาที่ ๒ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๔๗ (ภ.ง.ด.๕๐) เป็นขาดทุนสุทธิ จึงเป็นการกระท า
โดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จหรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร อันเป็นการกระท าภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของผู้ต้องหาที่ ๑ 
ท าให้ผู้ต้องหาที่ ๑ ได้รับประโยชน์ในรูปของเงินค่าภาษีอากรที่ไม่ต้องช าระในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมสรรพากรและผู ้อื ่นแล้ว การกระท าของผู้ต้องหาทั้งสองจึงครบ
องค์ประกอบความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตามมาตรา ๓๗ (๒)แห่งประมวลรัษฎากร  

ทางคดีมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า การกระท าของผู้ต้องหาที่ ๑ และที่ ๒ เป็นความผิดฐาน
ร่วมกันกระท าความผิดฐาน โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน หลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตามมาตรา ๓๗ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๘๓ คดีมีหลักฐานพอฟ้องผู้ต้องหา คณะท างานสอบสวนคดีพิเศษมีมติเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง 

 
 
 



 
 
                                   -๓- 
 

  คดีนี้ พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔ มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา    
ที่  ๒ ความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และ ศาลอาญามีค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ อ.๑๓๓๒/
๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่  อ.๑๖๐๖/๒๕๕๘ พิพากษาว่านาย ป. (นามสมมุติ)  ผู้ต้องหาที่ ๒ มีความผิดตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗  ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓  พิพากษา ให้ลงโทษจ าคุก ๓ ปี 
จ าเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจ าคุก ๑ ปี ๖ เดือน ไม่
รอการลงโทษ คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์ 
 
  
 


