




 
 

 

บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ 

 

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) 

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) 

ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทยีบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ 

แหง 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 

สวนคดี สํานักกฎหมาย 

กรมสรรพสามิต 

๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐ 



 

สารบัญ 

 
 เรื่อง แผนที ่

 

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) ๑ 

ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) ๑๖ 

ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ ๑๘ 

 

 

 

 



บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ 
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑) 

 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๖ (๒) - ฝ่าฝืนระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะ ชนดิ และ
ลักษณะของภาชนะ การระบขุ้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ
แสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ 
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะชนิดและ
ลักษณะของภาชนะ การระบขุ้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ
แสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท  

๖ (๓) - ฝ่าฝืนระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนย้ายสนิค้า 
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการเกบ็และขนย้ายสินค้า 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท  

๖ (๔) - ฝ่าฝืนระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนย้าย และการใช้
วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการเกบ็ การขนย้าย และ
การใช้วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติสินค้า 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท  

๖ (๕) - ฝ่าฝืนระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการ 
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถาน
บริการ 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท  

๙ - ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีในการให้แปลเอกสารภายในเวลาที่
ก าหนด 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒  
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

 



-๒- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๔ วรรคสอง - ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏบิตัิการตาม
หน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตัิของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
- ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏบิตัิการตาม
หน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตัิของเจ้าของคลังสินค้าทณัฑ์
บน 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๕ วรรคหนึ่ง - ไม่แจ้งวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลาหยุดท าการของโรง
อุตสาหกรรมให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสนิค้า 
- ไม่แจ้งวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลาหยุดท าการของสถาน
ประกอบการใหอ้ธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มน าเข้าสินค้า 
- ไม่แจ้งวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลาหยุดท าการของสถาน
บริการให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริม่ให้บริการ 
- ไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงก าหนดวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลา
หยุดท าการของโรงอุตสาหกรรม ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อยสามวัน
ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
- ไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงก าหนดวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลา
หยุดท าการของสถานประกอบการ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสาม
วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
- ไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงก าหนดวันเวลาท าการตามปกติ และวันเวลา
หยุดท าการของสถานบริการ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อยสามวัน
ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  



-๓- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๕ วรรคสอง - ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาท าการโดยเร่งด่วนของโรงอตุสาหกรรม 
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาท าการโดยเร่งด่วนของสถาน
ประกอบการ 
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาท าการโดยเร่งด่วนของสถานบริการ 
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจ าเป็นของโรงอตุสาหกรรม 
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจ าเป็นของสถานประกอบการ 
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจ าเป็นของสถานบริการ 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๑๘ วรรคหนึง่ - ไม่แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าต่อ
อธิบดี 
 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๘ วรรคสอง - ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าต่ออธิบดี 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๙ วรรคหนึง่ - ไม่แจ้งราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการต่ออธิบดี 
 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๙ วรรคสอง - ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาค่าบรกิารที่เรียกเกบ็ในการประกอบกิจการต่อ
อธิบดี 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๒๗ - ไม่ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในโรง
อุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคบั ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  



-๔- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๓๒ วรรคหนึง่ - ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคบั 
- ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายใน
สามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า 
- ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายใน
สามสิบวันก่อนวันเริ่มน าเข้าสินค้า 
- ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายใน
สามสิบวันก่อนวันเริ่มบริการ 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๓๔ - ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามติไวใ้นที่เปิดเผย ๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
๓๕ วรรคหน่ึง - ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่สูญหาย 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๓๖ - ไม่แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรมกอ่นวันย้ายไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวัน 
- ไม่แจ้งย้ายสถานประกอบการก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
- ไม่แจ้งย้ายสถานบริการก่อนวนัย้ายไม่น้อยกว่าสิบหา้วัน 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๓๗ - ไม่แจ้งเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีก าหนดก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน 
- ไม่แจ้งโอนกิจการตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดก่อนวันโอนกิจการไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน 
- ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอน
กิจการ 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  



-๕- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๓๘ วรรคหนึง่ - ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้
ประกอบอุตสาหกรรมตาย 
- ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้น าเข้า
ตาย 
- ไม่ยื่นค าขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้
ประกอบกิจการสถานบริการตาย 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๔๐ - ตั้งคลังสินค้าทณัฑ์บนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๔๒ - ไม่แสดงใบอนญุาตตั้งคลังสนิค้าทัณฑ์บนไว้ในที่เปิดเผย ๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
๔๓ วรรคหน่ึง - ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคา้ทัณฑ์บนภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนช ารุดในสาระส าคัญ 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินคา้ทัณฑ์บนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหาย 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๔๕ - ใช้คลังสินค้าทณัฑ์บนเป็นท่ีเก็บสินค้าอื่นนอกจากสินคา้ที่ยังไม่ได้เสีย
ภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
- ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีก าหนดเกี่ยวกับการรับ 
การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการท าบัญชีคุมสินค้า 
- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดเกี่ยวกบั
การรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการท าบัญชีคุมสินค้า 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

๔๖ - เปิดคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิได้รับอนุญาต ๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท  



-๖- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๔๗ - เข้าไปในคลังสนิค้าทัณฑ์บนโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
- เข้าไปในคลังสนิค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้เข้าไปต่อหน้าเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตซึ่งอยู่ประจ าคลังสินค้าทัณฑ์บน 
- เข้าไปในคลังสนิค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้เข้าไปต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิบด ี

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๖๔ วรรคสอง - ไม่ปฏิบัติตามวธิีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้แสตมป์
สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษี
แล้ว 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๗๙ วรรคสอง - ฝ่าฝืนวิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนดเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
- ฝ่าฝืนวิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๗๓ (๑) - ไม่ด าเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การ
ควบคุมของเจา้พนักงานสรรพสามิต 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

๗๓ (๒) - ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาท าการของ
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
- ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาท า
การของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๗๓ (๓) - ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจ านวนเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  



-๗- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๗๓ (๔) - ไม่ท าบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจ าหน่าย
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบที่อธิบดีก าหนด 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๗๔ - แก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้ผิดไป
จากที่ได้รับอนญุาต 
- ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีผิดไปจากที่ได้รบัอนุญาต 
- แก้ไข เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึง่ส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับ
อนุญาต 
- ใช้ส่วนหนึง่ส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

๗๕ - ท าสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไม่ได้รับอนุญาต 
- รับจ้างท าสิ่งอืน่ใดซึ่งมิใช่เครือ่งหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๘๐ วรรคสอง - ไม่เก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไว้ ณ สถานที่
เก็บที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
- ไม่ท าบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
แบบที่อธิบดีก าหนด 

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

๙๖ วรรคหน่ึง - ไม่ยอมตอบค าถามคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์อันเป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการพจิารณาอุทธรณ์ 
- ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 



-๘- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๑๘ วรรคหน่ึง - ไม่ท าบัญชีประจ าวันและงบเดอืนของโรงอุตสาหกรรมตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด 
- ไม่ท าบัญชีประจ าวันและงบเดอืนของสถานบริการตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๑๘ วรรคสอง - ไม่ท าบัญชีรับจา่ยสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๑๘ วรรคสาม - ไม่ท าบัญชีประจ าวันให้แลว้เสร็จภายในสามวันนับแต่วันทีม่ีเหตุที่
จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๑๘ วรรคสี ่ - ไม่ยื่นงบเดือนของโรงอุตสาหกรรมต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
- ไม่ยื่นงบเดือนของสถานบริการต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดไป 
- ไม่ยื่นบัญชีรับจา่ยสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตภายในวันที่สิบหา้ของเดือนถัดไป 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๑๘ วรรคห้า - ไม่เก็บรักษาบญัชีประจ าวันไว้ที่โรงอุตสาหกรรม 
- ไม่เก็บรักษาบญัชีประจ าวันไว้ที่สถานบริการ 
- ไม่เก็บรักษาบญัชีประจ าวันไว้ในสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เรียกมาตรวจสอบได้ 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 



-๙- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๒๐ วรรคสอง - ไม่รักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ติดตัง้ไวใ้นโรง
อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษ ี
- ไม่รักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ติดตัง้ไวใ้นสถาน
บริการเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษ ี

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๒๐ วรรคสาม - ไม่แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามติเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือได้ติดตั้งไว้ในโรง
อุตสาหกรรม เกิดสูญหาย บบุสลายหรือช ารุด 
- ไม่แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามติเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือได้ติดตั้งไว้ใน
สถานบริการ เกิดสูญหาย บบุสลายหรือช ารุด 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๒๓ (๓) - ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรอืให้ส่งบัญชีเอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นท่ี
จ าเป็นมาประกอบพิจารณา 
 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๒๔ วรรคหน่ึง - ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้เปิดหีบห่อ หรือ
ภาชนะบรรจุสนิค้าเพื่อตรวจสินค้า 

๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๓๓ - ไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญตัิ 

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๑๔๘ วรรคหน่ึง - ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค้าง ๑๘๘ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 



-๑๐- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๕๕ วรรคหนึ่ง - ขายสุราโดยไมไ่ด้รับอนุญาต ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๑๕๗ - เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อการค้า ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๑๕๘ - เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๑๖๐ วรรคหนึ่ง - เพาะปลูกต้นยาสูบโดยไม่ได้รบัอนุญาต ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท  

๑๖๑ วรรคหน่ึง - ซื้อใบยาแห้งโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๑๖๒ - ไม่แจ้งชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยา ยาสูบ ตามที่เจ้า
พนักงานสั่งใหแ้จ้ง 
- ไม่แจ้งรายละเอียดในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการเพาะปลูกต้นยาสูบ 
ตามที่เจ้าพนักงานสั่งให้แจ้ง 
- ไม่แจ้งรายละเอียดในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการผลิตยาสบู ตามที่เจ้า
พนักงานสั่งใหแ้จ้ง 

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  

๑๖๗ วรรคหนึ่ง - ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๑๖๙ - แบ่งขายยาสูบโดยไม่ขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษ ี ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๑๗๖ วรรคหนึ่ง - ขายไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  



-๑๑- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๙๑ - ขายสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง 
- มีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง 

๑๙๑ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๑. ของกลางต่ ากว่า
หนึ่งลิตร ปรับ 
๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. ของกลางตั้งแต่

หนึ่งลิตรแต่ต่ ากว่าสิบ
ลิตรปรับ ๒๐,๐๐๐ 
บาท 
๓. ของกลางตั้งแต่สิบ

ลิตรขึ้นไป ปรบั 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 
 

ไม่แยกประเภทสุรา
ของกลาง 

๑๙๒ - ซื้อสุราที่ผลิตขึน้โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหน่ึง 
- มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลติขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึง่ 

๑๙๒ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
แต่ถ้าสุรามีปรมิาณต่ ากว่า
หนึ่งลิตร 
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 

๑. ของกลางต่ ากว่า
หนึ่งลิตร ปรับ ๑,๐๐๐ 
บาท 
๒. ของกลางตั้งแต่

หนึ่งลิตรแต่ต่ ากว่าสิบ
ลิตรปรับ ๕,๐๐๐ บาท 
๓. ของกลางตั้งแต่สิบ

ลิตรขึ้นไป ปรบั 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 

ไม่แยกประเภทสุรา
ของกลาง 



-๑๒- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๑๙๔ - ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด
เกี่ยวกับการผลิตสุรา 

๑๙๔ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๓ 
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๙๔ - ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด
เกี่ยวกับการผลิตยาสูบ 

๑๙๔ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กระท าผิดครั้งที่ ๑ 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๒ 
ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท 
กระท าผิดครั้งที่ ๓ 
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

๑๙๗ - ขายสุราไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต ๑๙๗ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท 
 

 

๑๙๗ - ขายยาสูบไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต ๑๙๗ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
๑๙๗ - ขายไพ่ไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต ๑๙๗ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  
๒๐๓ - มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มไิด้เสียภาษ ี

- มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน 
- มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินคา้ที่ได้รับ
ยกเว้นภาษ ี
- มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินคา้ที่ได้รับ
คืนภาษ ี

๒๐๓ ปรับ ๒ - ๑๐ เท่า ของค่า
ภาษีที่ต้องเสียหรือเสียไม่
ครบถ้วน 
แต่ต้องไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ 
บาท 

๑. กรณีสรุา ยาสบู 
และไพ่ ปรับ ๑๐ เท่า 

๒. ความผิดสินค้า
อื่น 

๒.๑ กระท าผดิครั้ง
ที่ ๑ ปรบั ๒ เท่า เว้น

 



-๑๓- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

น้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามัน ปรับ ๕ เท่า 

๒.๒ กระท าผดิครั้ง
ที่ ๒ ปรับ ๕ เท่า เว้น
น้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามัน ปรับ ๑๐ เท่า 

๒.๓ กระท าผดิ
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๑๐ เท่า 

๒๐๔ - ขายสินค้าที่มิได้เสียภาษ ี
- ขายสินค้าที่เสยีภาษีไม่ครบถว้น 
- ขายโดยไม่มีสทิธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่สินค้าท่ีได้รับยกเว้นภาษ ี
- ขายโดยไม่มีสทิธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่สินค้าท่ีได้รับคืนภาษี 
- มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษ ี
- มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน 
- มีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าทีไ่ด้รับยกเว้น
ภาษี 
- มีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าทีไ่ด้รับคืนภาษี 

๒๐๔ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ 
ปรับ ๕ - ๑๕ เท่า ของค่า
ภาษีที่ต้องเสียหรือเสียไม่
ครบถ้วน 
แต่ต้องไม่ต่ ากว่า ๘๐๐ 
บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑. กรณีสุรา ยาสูบ 
และไพ่ ปรับ ๑๕ เท่า 

๒. ความผิดสินค้า
อื่น 

๒.๑ กระท าผดิ
ครั้งที่ ๑ ปรับ ๕ เท่า 
เว้นน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามัน ปรับ ๗ เท่า 

๒.๒ กระท าผดิ
ครั้งที่ ๒ ปรับ ๑๐ เท่า 
เว้นน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามัน ปรับ ๑๕ เท่า 

๒.๓ กระท าผดิ
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๑๕ เท่า 

 



-๑๔- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

๒๐๕ - ใช้ใบอนุญาตผลิตสุราไม่ตรงกบัสถานที่ท่ีระบไุว้ในใบอนุญาต 
- ใช้ใบอนุญาตผลิตยาสูบไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
- ใช้ใบอนุญาตผลิตไพไ่ม่ตรงกบัสถานที่ท่ีระบไุว้ในใบอนุญาต 
- ใช้ใบอนุญาตขายสุราไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบไุว้ในใบอนุญาต 
- ใช้ใบอนุญาตขายยาสูบไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
- ใช้ใบอนุญาตขายไพ่ไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
- ไม่แสดงใบอนญุาตผลิตสุราไว้ในที่เปิดเผย 
- ไม่แสดงใบอนญุาตผลิตยาสบูไว้ในที่เปิดเผย 
- ไม่แสดงใบอนญุาตผลิตไพ่ไว้ในท่ีเปิดเผย 
- ไม่แสดงใบอนญุาตขายสุราไว้ในที่เปิดเผย 
- ไม่แสดงใบอนญุาตขายยาสูบไว้ในที่เปิดเผย 
- ไม่แสดงใบอนญุาตขายไพ่ไว้ในท่ีเปิดเผย 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลติสุราจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีสู่ญหาย 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลติยาสูบจากผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่สูญหาย 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลติไพ่จากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีสู่ญหาย 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขายสุราจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีสู่ญหาย 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขายยาสูบจากผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่สูญหาย 

๒๐๕ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท  



-๑๕- 
 

มาตรา ฐานความผิด 
บทลงโทษ 

อัตราที่ก าหนดใหป้รับ หมายเหต ุ
มาตรา อัตราโทษ 

- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขายไพ่จากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีสู่ญหาย 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลติสุราจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ราบถึงการช ารุดในสาระส าคญั 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลติยาสูบจากผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตผลติไพ่จากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ราบถึงการช ารุดในสาระส าคญั 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขายสุราจากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ราบถึงการช ารุดในสาระส าคญั 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขายยาสูบจากผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่ทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ 
- ไม่ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตขายไพ่จากผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ราบถึงการช ารุดในสาระส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ 
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒) 
 

ฐานความผิด 
(มาตรา) ข้อกล่าวหา 

บทลงโทษ 
มาตรา อัตราโทษ 

๑๕๓ วรรคหน่ึง - ผลิตสุราโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 
- มีเครื่องกลั่นส าหรับท าสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

๑๙๓ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๕๔ วรรคหนึ่ง - น าสุราเข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๙๕ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๖๓ - ผลิตยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๙๓ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๖๖ วรรคหนึ่ง - น าใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
- ส่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๙๕ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๗๑ - ผลิตไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๙๓ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๗๕ วรรคหนึ่ง - น าไพ่เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยไม่ได้รับอนญุาต ๑๙๕ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



-๑๗- 
 

ฐานความผิด 
(มาตรา) ข้อกล่าวหา 

บทลงโทษ 
มาตรา อัตราโทษ 

๒๐๐ - ไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสยีภาษ ี
- ไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษ ี

๒๐๐ จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 
 

บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ 
ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ 

 
ฐานความผิด 
(มาตรา) ข้อกล่าวหา 

บทลงโทษ 
มาตรา อัตราโทษ 

๑๒ วรรคหน่ึง - ขัดขวางเจ้าพนกังานสรรพสามิตซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีที่จะต้องเสีย 

๑๘๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

๑๔ วรรคหน่ึง - ขัดขวางเจ้าพนกังานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัตกิารตามหน้าท่ีเพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม 

- ขัดขวางเจ้าพนกังานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัตกิารตามหน้าท่ีเพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

๑๘๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๒๖ - น าสินค้าที่ยังมไิด้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม 
- น าสินค้าที่ยังมไิด้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากคลังสินค้าทณัฑ์บน 

๑๘๖ จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือ 
ปรับ ๕ - ๒๐ เท่า  
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๗๐ วรรคหนึง่ - ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๗๖ - น าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษ ี
- น าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษ ี

๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



-๑๙- 
 

ฐานความผิด 
(มาตรา) ข้อกล่าวหา 

บทลงโทษ 
มาตรา อัตราโทษ 

๗๗ - น าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต ๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๗๘ - ซื้อหรือรับไว้ซึง่แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช่
กรมสรรพสามติหรือผู้ที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย 

๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๗๙ วรรคหน่ึง - ซื้อหรือรับไว้ซึง่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจากบุคคลที่มิใช่ผูไ้ด้รับอนุญาตให้ผลิตหรือให้
น าเข้า 

๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๘๐ วรรคหน่ึง - น าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไมม่ีใบ
ขนตามแบบที่อธิบดีก าหนดก ากับไป 

๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๘๑ - ขายหรือจ าหน่ายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช ้ ๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๘๒ - มีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมปส์รรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใชแ้ล้วเพื่อขายหรือจ าหน่าย โดยรู้
ว่าเป็นแสตมปส์รรพสามิตปลอม หรือแสตมป์สรรพสามิตทีใ่ช้แล้ว 

- มีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมปส์รรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใชแ้ล้วเพื่อน าออกใช้ โดยรู้ว่าเป็น
แสตมป์สรรพสามิตปลอม หรอืแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แลว้ 

๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๘๓ - น าแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้ในการเสียภาษีแล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว 
- น าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใช้ในการเสียภาษีแล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว 

๑๘๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



-๒๐- 
 

ฐานความผิด 
(มาตรา) ข้อกล่าวหา 

บทลงโทษ 
มาตรา อัตราโทษ 

๑๒๐ วรรคหนึ่ง - ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษ ี

๑๘๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

๑๒๓ (๑) - ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ๑๘๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๒๓ (๒) - ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการคน้สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระท าความผดิตามกฎหมาย หรือมีสินค้าท่ีหลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ 

๑๘๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๒๓ (๔) - ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการน าสินค้าในโรงอตุสาหกรรม ไปเป็นตัวอย่างเพือ่
ตรวจสอบ 

- ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการน าสินค้าในสถานประกอบการไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบ 

๑๘๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ ป ีหรือ 
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๑๔๖ - ท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึง่ทรัพย์สินที่ถกูอธิบดีมีค าสั่งยึดหรืออายัดเพื่อ
บังคับช าระภาษีค้าง 

๑๙๐ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี และ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๗๒ วรรคหน่ึง - มีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต ๑๙๘ จ าคุกตั้งแต่ ๑-๗ ปี และ ปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๗๔ - ท าการดัดแปลงแก้ไขหรือกระท าด้วยประการอื่นใดแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามติท าขึ้น เพื่อขายอย่างไพ ่ ๑๙๙ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับ ๔ เท่าของราคาไพ ่แต่ไม่ต่ า
กว่า ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 



-๒๑- 
 

ฐานความผิด 
(มาตรา) ข้อกล่าวหา 

บทลงโทษ 
มาตรา อัตราโทษ 

๑๘๖ (๒) - น าสินค้าที่ยังมไิด้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนเข้ามาในราชอาณาจกัร ๑๘๖ จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือ 
ปรับ ๕ - ๒๐ เท่าของค่าภาษีที่ต้อง
เสีย หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๒๐๑ - เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน เปดิเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ซึง่ตนได้มาหรือล่วงรู้จากการปฏิบัติการตามกฎหมาย 

๒๐๑ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

๒๐๒ - แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยานหลกัฐานเท็จหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสยีภาษี 

 

๒๐๒ จ าคุกไม่เกิน ๗ ป ีและ 
ปรับไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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