บัญชีรายละเอียดการตั้งขอ กลาวหาและอัตราโทษ
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗
แหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

สวนคดี สํานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต

สารบัญ
เรื่อง
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗

แผนที่
๑
๑๖
๑๗

สวนคดี สํานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต

บัญชีตั้งขอ กลาวหาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ฐานความผิด
(มาตรา)
๖ (๒)

๖ (๓)
๖ (๔)

๖ (๕)
๙

ขอกลาวหา
- ฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะ ชนิด และ
ลักษณะของภาชนะ การระบุขอความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ
แสดงปริมาณสินคาที่บรรจุในภาชนะ
- ไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะชนิดและ
ลักษณะของภาชนะ การระบุขอความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ
แสดงปริมาณสินคาที่บรรจุในภาชนะ
- ฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนยายสินคา
- ไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนยายสินคา
- ฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนยาย และการใช
วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา
- ไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนยาย และ
การใชวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา
- ฝาฝนระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการ
- ไมปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถาน
บริการ
- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีในการใหแปลเอกสารภายในเวลาที่
กําหนด

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๒ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๔ วรรคสอง

๑๕ วรรคหนึ่ง

ขอกลาวหา
- ไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตาม
หนาที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผูประกอบอุตสาหกรรม
- ไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตาม
หนาที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของเจาของคลังสินคาทัณฑ
บน
- ไมแจงวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของโรง
อุตสาหกรรมใหอธิบดีทราบเปนหนังสือกอนวันเริ่มผลิตสินคา
- ไมแจงวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของสถาน
ประกอบการใหอธิบดีทราบเปนหนังสือกอนวันเริ่มนําเขาสินคา
- ไมแจงวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลาหยุดทําการของสถาน
บริการใหอธิบดีทราบเปนหนังสือกอนวันเริ่มใหบริการ
- ไมแจงการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลา
หยุดทําการของโรงอุตสาหกรรม ใหอธิบดีทราบลวงหนาอยางนอยสามวัน
กอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
- ไมแจงการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลา
หยุดทําการของสถานประกอบการ ใหอธิบดีทราบลวงหนาอยางนอยสาม
วันกอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
- ไมแจงการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเวลาทําการตามปกติ และวันเวลา
หยุดทําการของสถานบริการ ใหอธิบดีทราบลวงหนาอยางนอยสามวัน
กอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๓ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๕ วรรคสอง

๑๘ วรรคหนึ่ง
๑๘ วรรคสอง

๑๙ วรรคหนึ่ง

ขอกลาวหา
- ไมแจงใหทราบถึงการเพิ่มเวลาทําการโดยเรงดวนของโรงอุตสาหกรรม
- ไมแจงใหทราบถึงการเพิ่มเวลาทําการโดยเรงดวนของสถาน
ประกอบการ
- ไมแจงใหทราบถึงการเพิ่มเวลาทําการโดยเรงดวนของสถานบริการ
- ไมแจงใหทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจําเปนของโรงอุตสาหกรรม
- ไมแจงใหทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจําเปนของสถานประกอบการ
- ไมแจงใหทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจําเปนของสถานบริการ
- ไมแจงราคาขายปลีกแนะนําและโครงสรางราคาขายปลีกแนะนําตอ
อธิบดี
- ไมแจงเปลีย่ นแปลงราคาขายปลีกแนะนําและโครงสรางราคาขายปลีก
แนะนําตออธิบดี
- ไมแจงราคาคาบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการตออธิบดี

๑๙ วรรคสอง

- ไมแจงเปลี่ยนแปลงราคาคาบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการตอ
อธิบดี

๒๗

- ไมยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินคาที่มีอยูในโรง
อุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ ตามแบบที่อธิบดีกําหนด

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๔ฐานความผิด
(มาตรา)
๓๒ วรรคหนึ่ง

๓๔
๓๕ วรรคหนึ่ง

๓๖
๓๗

ขอกลาวหา
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่กฎหมายใชบังคับ
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันกอนวันเริ่มผลิตสินคา
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันกอนวันเริ่มนําเขาสินคา
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันกอนวันเริ่มบริการ
- ไมแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไวในที่เปดเผย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต
วันที่สูญหาย
- ไมแจงยายโรงอุตสาหกรรมกอนวันยายไมนอยกวาสิบหาวัน
- ไมแจงยายสถานประกอบการกอนวันยายไมนอยกวาสิบหาวัน
- ไมแจงยายสถานบริการกอนวันยายไมนอยกวาสิบหาวัน
- ไมแจงเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนดกอนวันเลิกกิจการไมนอย
กวาสิบหาวัน
- ไมแจงโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีกําหนดกอนวันโอนกิจการไมนอย
กวาสิบหาวัน
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแตวันรับโอน
กิจการ

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๕ฐานความผิด
(มาตรา)
๓๘ วรรคหนึ่ง

๔๐
๔๒
๔๓ วรรคหนึ่ง

๔๕

๔๖

ขอกลาวหา
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผู
ประกอบอุตสาหกรรมตาย
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูนําเขา
ตาย
- ไมยื่นคําขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผู
ประกอบกิจการสถานบริการตาย
- ตั้งคลังสินคาทัณฑบนโดยไมไดรับอนุญาต
- ไมแสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนไวในที่เปดเผย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินคาทัณฑบนสูญหาย
- ใชคลังสินคาทัณฑบนเปนที่เก็บสินคาอื่นนอกจากสินคาที่ยังไมไดเสีย
ภาษีของผูประกอบอุตสาหกรรม
- ฝาฝนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับการรับ
การจาย การเก็บรักษาสินคาและการทําบัญชีคุมสินคา
- ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดเกี่ยวกับ
การรับ การจาย การเก็บรักษาสินคาและการทําบัญชีคุมสินคา
- เปดคลังสินคาทัณฑบนโดยมิไดรับอนุญาต

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมายเหตุ

-๖ฐานความผิด
(มาตรา)
๔๗

๖๔ วรรคสอง
๗๙ วรรคสอง

๗๓ (๑)

๗๓ (๒)

๗๓ (๓)

ขอกลาวหา
- เขาไปในคลังสินคาทัณฑบนโดยไมมีหนาที่เกี่ยวของ
- เขาไปในคลังสินคาทัณฑบนโดยไมไดเขาไปตอหนาเจาพนักงาน
สรรพสามิตซึ่งอยูประจําคลังสินคาทัณฑบน
- เขาไปในคลังสินคาทัณฑบนโดยไมไดเขาไปตอหนาพนักงานเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากอธิบดี
- ไมปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใชแสตมป
สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อใหปรากฏวาไดเสียภาษี
แลว
- ฝาฝนวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ฝาฝนวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ไมดําเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใตการ
ควบคุมของเจาพนักงานสรรพสามิต
- ไมแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเวลาทําการของ
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ไมแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาทํา
การของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ไมแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบจํานวนเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๗ฐานความผิด
(มาตรา)
๗๓ (๔)
๗๔

ขอกลาวหา
- ไมทําบัญชีประจําวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจําหนาย
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
แบบที่อธิบดีกําหนด
- แกไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีใหผิดไป
จากที่ไดรับอนุญาต
- ใชโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต
- แกไข เปลี่ยนแปลง สวนหนึ่งสวนใดของโรงงานใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาต
- ใชสวนหนึ่งสวนใดของโรงงานใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต

บทลงโทษ
อัตราที่กําหนดใหปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท

๗๕

- ทําสิ่งอื่นใดซึ่งมิใชเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไมไดรับอนุญาต
- รับจางทําสิ่งอื่นใดซึ่งมิใชเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไมไดรับอนุญาต

๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๘๐ วรรคสอง

- ไมเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไว ณ สถานที่
เก็บที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดี
- ไมทําบัญชีประจําวันแสดงรายการเกี่ยวกับการใชและการเก็บรักษา
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
แบบที่อธิบดีกําหนด
- ไมยอมตอบคําถามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอันเปนสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ

๑๘๗ ปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท

๙๖ วรรคหนึ่ง

๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๘ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๑๘ วรรคหนึ่ง

๑๑๘ วรรคสอง

ขอกลาวหา
- ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ
- ไมทําบัญชีประจําวันและงบเดือนของโรงอุตสาหกรรมตามแบบที่อธิบดี
กําหนด
- ไมทําบัญชีประจําวันและงบเดือนของสถานบริการตามแบบที่อธิบดี
กําหนด
- ไมทําบัญชีรับจายสินคาที่นําเขามาในราชอาณาจักรตามแบบที่อธิบดี
กําหนด

บทลงโทษ
มาตรา
อัตราโทษ
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๑๘ วรรคสาม

- ไมทําบัญชีประจําวันใหแลวเสร็จภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุที่
จะตองลงรายการนั้นเกิดขึ้น

๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๑๘ วรรคสี่

- ไมยื่นงบเดือนของโรงอุตสาหกรรมตอเจาพนักงานสรรพสามิตภายใน
วันที่สิบหาของเดือนถัดไป
- ไมยื่นงบเดือนของสถานบริการตอเจาพนักงานสรรพสามิตภายในวันที่
สิบหาของเดือนถัดไป
- ไมยื่นบัญชีรับจายสินคาที่นําเขามาในราชอาณาจักรตอเจาพนักงาน
สรรพสามิตภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
- ไมเก็บรักษาบัญชีประจําวันไวที่โรงอุตสาหกรรม
- ไมเก็บรักษาบัญชีประจําวันไวที่สถานบริการ

๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๑๘ วรรคหา

อัตราที่กําหนดใหปรับ
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๙ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๒๐ วรรคสอง

๑๒๐ วรรคสาม

๑๒๓ (๓)

ขอกลาวหา
- ไมเก็บรักษาบัญชีประจําวันไวในสถานที่ซึ่งเจาพนักงานสรรพสามิต
เรียกมาตรวจสอบได
- ไมรักษาอุปกรณหรือเครื่องมือที่พนักงานเจาหนาที่ไดติดตั้งไวในโรง
อุตสาหกรรมเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี
- ไมรักษาอุปกรณหรือเครื่องมือที่พนักงานเจาหนาที่ไดติดตั้งไวในสถาน
บริการเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี
- ไมแจงเจาพนักงานสรรพสามิตเมื่ออุปกรณเครื่องมือไดติดตั้งไวในโรง
อุตสาหกรรม เกิดสูญหาย บุบสลายหรือชํารุด
- ไมแจงเจาพนักงานสรรพสามิตเมื่ออุปกรณเครื่องมือไดติดตั้งไวใน
สถานบริการ เกิดสูญหาย บุบสลายหรือชํารุด
- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ที่มีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่
จําเปนมาประกอบพิจารณา

๑๒๔ วรรคหนึ่ง

- ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ในการใหเปดหีบหอ หรือ
ภาชนะบรรจุสินคาเพื่อตรวจสินคา

๑๓๓

- ไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ
- ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคาง

๑๔๘ วรรคหนึ่ง

บทลงโทษ
มาตรา
อัตราโทษ
หรือทั้งจําทั้งปรับ

อัตราที่กําหนดใหปรับ

กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๑๐ฐานความผิด
(มาตรา)

ขอกลาวหา

บทลงโทษ
มาตรา
อัตราโทษ
หรือทั้งจําทั้งปรับ

อัตราที่กําหนดใหปรับ

๑๕๕ วรรคหนึ่ง

- ขายสุราโดยไมไดรับอนุญาต

กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๙๔ ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๓
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๕๗

- เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการคา

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๕๘

- เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการคา

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๖๐ วรรคหนึ่ง

- เพาะปลูกตนยาสูบโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

๑๖๑ วรรคหนึ่ง

- ซื้อใบยาแหงโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๕๓ วรรคหนึ่ง

๑๖๒

- ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการผลิตสุรา

- ไมแจงชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุยาสูบ ใบยา ยาสูบ ตามที่เจา
พนักงานสั่งใหแจง
- ไมแจงรายละเอียดในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกตนยาสูบ
ตามที่เจาพนักงานสั่งใหแจง

หมายเหตุ

-๑๑ฐานความผิด
(มาตรา)

ขอกลาวหา

- ไมแจงรายละเอียดในการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตยาสูบ ตามที่เจา
พนักงานสั่งใหแจง
๑๖๓ วรรคหนึ่ง - ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เกี่ยวกับการผลิตยาสูบ

มาตรา

บทลงโทษ
อัตราโทษ

อัตราที่กําหนดใหปรับ

หมายเหตุ

๑๖๗ วรรคหนึ่ง

- ขายยาสูบโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๔ ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กระทําผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท
กระทําผิดครั้งที่ ๓
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๖๙

- แบงขายยาสูบโดยไมขายตามขนาดซองที่ไดเสียภาษี

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๗๖ วรรคหนึ่ง

- ขายไพโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๖ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๙๑

- ขายสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝาฝนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง
- มีไวเพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝาฝนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง

๑๙๑ ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑. ของกลางต่ํากวา ไมแยกประเภทสุรา
หนึ่งลิตร ปรับ
ของกลาง
๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ของกลางตั้งแต
หนึ่งลิตรแตต่ํากวาสิบ
ลิตรปรับ ๒๐,๐๐๐
บาท
๓. ของกลางตั้งแตสิบ

-๑๒ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๙๒

๑๙๗
๒๐๓

ขอกลาวหา

- ซื้อสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝาฝนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง
- มีไวในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝาฝนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง

- ขายสุราไมตรงตามประเภทใบอนุญาต
- ขายยาสูบไมตรงตามประเภทใบอนุญาต
- ขายไพไมตรงตามประเภทใบอนุญาต
- มีไวในครอบครองซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี
- มีไวในครอบครองซึ่งสินคาที่เสียภาษีไมครบถวน
- มีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับ
ยกเวนภาษี
- มีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับ
คืนภาษี

มาตรา
๑๙๒

๑๙๗
๑๙๗
๑๙๗
๒๐๓

บทลงโทษ
อัตราโทษ

อัตราที่กําหนดใหปรับ

หมายเหตุ

ลิตรขึ้นไป ปรับ
๕๐,๐๐๐ บาท
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑. ของกลางต่ํากวา ไมแยกประเภทสุรา
แตถาสุรามีปริมาณต่ํากวา หนึ่งลิตร ปรับ ๑,๐๐๐ ของกลาง
หนึ่งลิตร
บาท
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
๒. ของกลางตั้งแต
หนึ่งลิตรแตต่ํากวาสิบ
ลิตรปรับ ๕,๐๐๐ บาท
๓. ของกลางตั้งแตสิบ
ลิตรขึ้นไป ปรับ
๑๐,๐๐๐ บาท
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
ปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
ปรับ ๒ - ๑๐ เทา ของคา
๑. กรณียาสูบ และ
ภาษีที่ตองเสีย
สุรา ปรับ ๑๐ เทา
แตตองไมต่ํา ๔๐๐ บาท
๒. ความผิดสินคา
อื่น
๒.๑ กระทําผิดครั้ง
ที่ ๑ ปรับ ๒ เทา เวน
น้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน ปรับ ๕ เทา

-๑๓ฐานความผิด
(มาตรา)

๒๐๔

๒๐๕

ขอกลาวหา

- ขายสินคาที่มิไดเสียภาษี
- ขายสินคาที่เสียภาษีไมครบถวน
- ขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับยกเวนภาษี
- ขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับคืนภาษี
- มีไวเพื่อขายซึ่งสินคาที่มิไดเสียภาษี
- มีไวเพื่อขายซึ่งสินคาที่เสียภาษีไมครบถวน
- มีไวเพื่อขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับยกเวน
ภาษี
- มีไวเพื่อขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งสินคาที่ไดรับคืนภาษี

- ใชใบอนุญาตผลิตสุราไมตรงกับสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
- ใชใบอนุญาตผลิตยาสูบไมตรงกับสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

มาตรา

บทลงโทษ
อัตราโทษ

๒๐๔ จําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับ ๕ - ๑๕ เทา ของคา
ภาษีที่ตองเสีย
แตตองไมต่ํา ๘๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๐๕ ปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท

อัตราที่กําหนดใหปรับ
๒.๒ กระทําผิดครั้ง
ที่ ๒ ปรับ ๕ เทา เวน
น้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน ปรับ ๑๐ เทา
๒.๓ กระทําผิด
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๑๐ เทา
๑. กรณียาสูบ และ
สุรา ปรับ ๑๕ เทา
๒. ความผิดสินคา
อื่น
๒.๑ กระทําผิด
ครั้งที่ ๑ ปรับ ๕ เทา
เวนน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน ปรับ ๗ เทา
๒.๒ กระทําผิด
ครั้งที่ ๒ ปรับ ๑๐ เทา
เวนน้ํามันและผลิตภัณฑ
น้ํามัน ปรับ ๑๕ เทา
๒.๓ กระทําผิด
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๑๕ เทา
ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๑๔ฐานความผิด
(มาตรา)

ขอกลาวหา
- ใชใบอนุญาตผลิตไพไมตรงกับสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
- ใชใบอนุญาตขายสุราไมตรงกับสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
- ใชใบอนุญาตขายยาสูบไมตรงกับสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
- ใชใบอนุญาตขายไพไมตรงกับสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
- ไมแสดงใบอนุญาตผลิตสุราไวในที่เปดเผย
- ไมแสดงใบอนุญาตผลิตยาสูบไวในที่เปดเผย
- ไมแสดงใบอนุญาตผลิตไพไวในที่เปดเผย
- ไมแสดงใบอนุญาตขายสุราไวในที่เปดเผย
- ไมแสดงใบอนุญาตขายยาสูบไวในที่เปดเผย
- ไมแสดงใบอนุญาตขายไพไวในที่เปดเผย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตสุราจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตยาสูบจากผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตไพจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายสุราจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายยาสูบจากผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายไพจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สูญหาย

มาตรา

บทลงโทษ
อัตราโทษ

อัตราที่กําหนดใหปรับ

หมายเหตุ

-๑๕ฐานความผิด
(มาตรา)

ขอกลาวหา
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตสุราจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตยาสูบจากผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตไพจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายสุราจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายยาสูบจากผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ
- ไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายไพจากผูมีอํานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดในสาระสําคัญ

มาตรา

บทลงโทษ
อัตราโทษ

อัตราที่กําหนดใหปรับ

หมายเหตุ

-๑๖-

บัญชีตั้งขอ กลาวหาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๕๓ วรรคหนึ่ง

๑๕๔ วรรคหนึ่ง

ขอกลาวหา
-

ผลิตสุราโดยไมไดรับอนุญาต
มีเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราโดยไมไดรับอนุญาต
ผลิตยาสูบโดยไมไดรับอนุญาต
ผลิตไพโดยไมไดรับอนุญาต
นําสุราเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

มาตรา
๑๙๓

๑๙๕

๑๖๖ วรรคหนึ่ง

- นําใบยา ยาอัด หรือยาสูบเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต
- สงใบยา ยาอัด หรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๕

๑๗๕ วรรคหนึ่ง

- นําไพเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๕

๒๐๐

- ไมยื่นแบบรายการภาษีที่ตองยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
- ไมย่นื แบบรายการภาษีที่ตองยื่นเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

๒๐๐

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

-๑๗-

บัญชีตั้งขอ กลาวหาตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗
ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๒ วรรคหนึ่ง

๑๔ วรรคหนึ่ง

๒๖

ขอกลาวหา
- ขัดขวางเจาพนักงานสรรพสามิตซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีที่จะตองเสีย
- ขัดขวางเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู
ประกอบอุตสาหกรรม
- ขัดขวางเจาพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของเจาของ
คลังสินคาทัณฑบน
- นําสินคาที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองและครบถวนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม
- นําสินคาที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองและครบถวนออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน

มาตรา
๑๘๕

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๘๕

จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๘๖

จําคุกไมเกิน ๗ ป หรือ
ปรับ ๕ - ๒๐ เทา
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๗๐ วรรคหนึ่ง

- ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนโดยไมไดรับอนุญาต

๑๘๙

๗๖

- นําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
- นําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

๑๘๙

-๑๘ฐานความผิด
(มาตรา)
๗๗

ขอกลาวหา
- นําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเขามาในราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาต

มาตรา
๑๘๙

๗๘

- ซื้อหรือรับไวซึ่งแสตมปสรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช
กรมสรรพสามิตหรือผูที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย

๑๘๙

๗๙ วรรคหนึ่ง

- ซื้อหรือรับไวซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจากบุคคลที่มิใชผูไดรับอนุญาตใหผลิตหรือให
นําเขา

๑๘๙

๘๐ วรรคหนึ่ง

- นําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไมมีใบ
ขนตามแบบที่อธิบดีกําหนดกํากับไป

๑๘๙

๘๑
๘๒

๘๓

- ขายหรือจําหนายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ยังไมไดใช
- มีไวในครอบครองซึ่งแสตมปสรรพสามิตปลอมหรือแสตมปสรรพสามิตที่ใชแลวเพื่อขายหรือจําหนาย โดยรู
วาเปนแสตมปสรรพสามิตปลอม หรือแสตมปสรรพสามิตที่ใชแลว
- มีไวในครอบครองซึ่งแสตมปสรรพสามิตปลอมหรือแสตมปสรรพสามิตที่ใชแลวเพื่อนําออกใช โดยรูวาเปน
แสตมปสรรพสามิตปลอม หรือแสตมปสรรพสามิตที่ใชแลว
- นําแสตมปสรรพสามิตที่ใชในการเสียภาษีแลวมาใชอีกเพื่อแสดงวาไดเสียภาษีแลว
- นําเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใชในการเสียภาษีแลวมาใชอีกเพื่อแสดงวาไดเสียภาษีแลว

๑๘๙
๑๘๙

๑๘๙

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

-๑๙ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๒๐ วรรคหนึ่ง

ขอกลาวหา
- ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ในการติดตั้งอุปกรณหรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อประโยชน
ในการจัดเก็บภาษี

มาตรา
๑๘๕

๑๒๓ (๑)

- ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

๑๘๕

๑๒๓ (๒)

- ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ในการคนสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือมีสินคาที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซอนอยู

๑๘๕

๑๒๓ (๔)

- ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ในการนําสินคาในโรงอุตสาหกรรม ไปเปนตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบ
- ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ในการนําสินคาในสถานประกอบการไปเปนตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบ
- ทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่นซึ่งทรัพยสินที่ถูกอธิบดีมีคําสั่งยึดหรืออายัดเพื่อ
บังคับชําระภาษีคาง

๑๘๕

๑๔๖

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๙๐

จําคุกไมเกิน ๓ ป และ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
จําคุกตั้งแต ๑-๗ ป และ ปรับตั้งแต
๒๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับ ๔ เทาราคาไพ แตไมต่ํากวา
๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๗๒ วรรคหนึ่ง

- มีไวในครอบครองซึ่งแมพิมพสําหรับพิมพไพโดยไมไดรับอนุญาต

๑๙๘

๑๗๔

- ทําการดัดแปลงแกไขหรือกระทําดวยประการอื่นใดแกไพซึ่งกรมสรรพสามิตทําขึ้น เพื่อขายอยางไพ

๑๙๙

-๒๐ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๘๖ (๒)

ขอกลาวหา
- นําสินคาที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองและครบถวนเขามาในราชอาณาจักร

มาตรา
๑๘๖

๒๐๑

- เปนพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน เปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของผูมีหนาที่เสียภาษีที่
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว ซึ่งตนไดมาหรือลวงรูจากการปฏิบัติการตามกฎหมาย

๒๐๑

๒๐๒

- แจงขอความอันเปนเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ นําพยานหลักฐานเท็จหรือยื่นบัญชีอันเปนเท็จ
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

๒๐๒

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จําคุกไมเกิน ๗ ป หรือ
ปรับ ๕ - ๒๐ เทา
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๗ ป และ
ปรับไมเกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

