บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๒)
ความผิดที่ไมสามารถเปรียบเทียบคดีไดตามมาตรา ๑๓๗
แหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
สวนคดี สํานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต
๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

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

แผนที่
๑
๑๖
๑๘

บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗ วรรคหนึ่ง (๑)
มาตรา
๖ (๒)

๖ (๓)
๖ (๔)

๖ (๕)
๙

ฐานความผิด
- ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะ ชนิด และ
ลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ
แสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการบรรจุภาชนะชนิดและ
ลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ
แสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ
- ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนย้ายสินค้า
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการเก็บและขนย้ายสินค้า
- ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนย้าย และการใช้
วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการเก็บ การขนย้าย และ
การใช้วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
- ฝ่าฝืนระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการ
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถาน
บริการ
- ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีในการให้แปลเอกสารภายในเวลาที่
กาหนด

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๔,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๒มาตรา
๑๔ วรรคสอง

๑๕ วรรคหนึ่ง

ฐานความผิด
- ไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบตั ิการตาม
หน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั ิของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
- ไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบตั ิการตาม
หน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั ิของเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์
บน
- ไม่แจ้งวันเวลาทาการตามปกติ และวันเวลาหยุดทาการของโรง
อุตสาหกรรมให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า
- ไม่แจ้งวันเวลาทาการตามปกติ และวันเวลาหยุดทาการของสถาน
ประกอบการให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มนาเข้าสินค้า
- ไม่แจ้งวันเวลาทาการตามปกติ และวันเวลาหยุดทาการของสถาน
บริการให้อธิบดีทราบเป็นหนังสือก่อนวันเริม่ ให้บริการ
- ไม่แจ้งการเปลีย่ นแปลงกาหนดวันเวลาทาการตามปกติ และวันเวลา
หยุดทาการของโรงอุตสาหกรรม ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน
ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
- ไม่แจ้งการเปลีย่ นแปลงกาหนดวันเวลาทาการตามปกติ และวันเวลา
หยุดทาการของสถานประกอบการ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสาม
วันก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
- ไม่แจ้งการเปลีย่ นแปลงกาหนดวันเวลาทาการตามปกติ และวันเวลา
หยุดทาการของสถานบริการ ให้อธิบดีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน
ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๓มาตรา
๑๕ วรรคสอง

๑๘ วรรคหนึง่
๑๘ วรรคสอง

๑๙ วรรคหนึง่

ฐานความผิด
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาทาการโดยเร่งด่วนของโรงอุตสาหกรรม
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาทาการโดยเร่งด่วนของสถาน
ประกอบการ
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการเพิ่มเวลาทาการโดยเร่งด่วนของสถานบริการ
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจาเป็นของโรงอุตสาหกรรม
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจาเป็นของสถานประกอบการ
- ไม่แจ้งให้ทราบถึงการหยุดงานเพราะเหตุจาเป็นของสถานบริการ
- ไม่แจ้งราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนาต่อ
อธิบดี
- ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะนาต่ออธิบดี
- ไม่แจ้งราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการต่ออธิบดี

๑๙ วรรคสอง

- ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการที่เรียกเก็บในการประกอบกิจการต่อ
อธิบดี

๒๗

- ไม่ยื่นแบบรายการแสดงชนิดและปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในโรง
อุตสาหกรรมในวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ตามแบบที่อธิบดีกาหนด

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๔มาตรา
๓๒ วรรคหนึง่

๓๔
๓๕ วรรคหนึง่

๓๖
๓๗

ฐานความผิด
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายใน
สามสิบวันก่อนวันเริ่มผลิตสินค้า
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายใน
สามสิบวันก่อนวันเริ่มนาเข้าสินค้า
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายใน
สามสิบวันก่อนวันเริ่มบริการ
- ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่สูญหาย
- ไม่แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรมก่อนวันย้ายไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวัน
- ไม่แจ้งย้ายสถานประกอบการก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
- ไม่แจ้งย้ายสถานบริการก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
- ไม่แจ้งเลิกกิจการตามแบบที่อธิบดีกาหนดก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน
- ไม่แจ้งโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีกาหนดก่อนวันโอนกิจการไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับโอน
กิจการ

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๕มาตรา
๓๘ วรรคหนึง่

๔๐
๔๒
๔๓ วรรคหนึง่

๔๕

๔๖

ฐานความผิด
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมตาย
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นาเข้า
ตาย
- ไม่ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้
ประกอบกิจการสถานบริการตาย
- ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่แสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหาย
- ใช้คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นที่เก็บสินค้าอื่นนอกจากสินค้าที่ยังไม่ได้เสีย
ภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
- ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับการรับ
การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทาบัญชีคุมสินค้า
- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดเกี่ยวกับ
การรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทาบัญชีคุมสินค้า
- เปิดคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิได้รับอนุญาต

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

หมายเหตุ

-๖มาตรา
๔๗

๖๔ วรรคสอง
๗๙ วรรคสอง

๗๓ (๑)

๗๓ (๒)

๗๓ (๓)

ฐานความผิด
- เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้เข้าไปต่อหน้าเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตซึ่งอยู่ประจาคลังสินค้าทัณฑ์บน
- เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยไม่ได้เข้าไปต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิบดี
- ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใช้แสตมป์
สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษี
แล้ว
- ฝ่าฝืนวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดเกี่ยวกับการซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ฝ่าฝืนวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ไม่ดาเนินการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

- ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเวลาทาการของ
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาทา
การของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
- ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจานวนเครื่องหมายแสดง ๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
การเสียภาษีจดทะเบียนที่จะผลิต

หมายเหตุ

-๗มาตรา
๗๓ (๔)
๗๔

๗๕

๘๐ วรรคสอง

๙๖ วรรคหนึง่

ฐานความผิด
- ไม่ทาบัญชีประจาวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจาหน่าย
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบที่อธิบดีกาหนด
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้ผิดไป
จากที่ได้รับอนุญาต
- ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีผิดไปจากที่ได้รบั อนุญาต
- แก้ไข เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึง่ ส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับ
อนุญาต
- ใช้ส่วนหนึง่ ส่วนใดของโรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต
- ทาสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รับจ้างทาสิ่งอืน่ ใดซึ่งมิใช่เครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนใน
โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่เก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไว้ ณ สถานที่
เก็บที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
- ไม่ทาบัญชีประจาวันแสดงรายการเกี่ยวกับการใช้และการเก็บรักษา
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
แบบที่อธิบดีกาหนด
- ไม่ยอมตอบคาถามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อันเป็นสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์
- ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๗ ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๘มาตรา

ฐานความผิด

๑๑๘ วรรคหนึ่ง

- ไม่ทาบัญชีประจาวันและงบเดือนของโรงอุตสาหกรรมตามแบบที่อธิบดี
กาหนด
- ไม่ทาบัญชีประจาวันและงบเดือนของสถานบริการตามแบบที่อธิบดี
กาหนด
- ไม่ทาบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรตามแบบที่อธิบดี
กาหนด

๑๑๘ วรรคสอง

๑๑๘ วรรคสาม

- ไม่ทาบัญชีประจาวันให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันทีม่ ีเหตุที่
จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น

๑๑๘ วรรคสี่

- ไม่ยื่นงบเดือนของโรงอุตสาหกรรมต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตภายใน
วันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
- ไม่ยื่นงบเดือนของสถานบริการต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตภายในวันที่
สิบห้าของเดือนถัดไป
- ไม่ยื่นบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
- ไม่เก็บรักษาบัญชีประจาวันไว้ที่โรงอุตสาหกรรม
- ไม่เก็บรักษาบัญชีประจาวันไว้ที่สถานบริการ
- ไม่เก็บรักษาบัญชีประจาวันไว้ในสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เรียกมาตรวจสอบได้

๑๑๘ วรรคห้า

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๙มาตรา
๑๒๐ วรรคสอง

๑๒๐ วรรคสาม

๑๒๓ (๓)

ฐานความผิด
- ไม่รักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ติดตัง้ ไว้ในโรง
อุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
- ไม่รักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ติดตัง้ ไว้ในสถาน
บริการเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
- ไม่แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือได้ติดตั้งไว้ในโรง
อุตสาหกรรม เกิดสูญหาย บุบสลายหรือชารุด
- ไม่แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตเมื่ออุปกรณ์เครื่องมือได้ติดตั้งไว้ใน
สถานบริการ เกิดสูญหาย บุบสลายหรือชารุด
- ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีเอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่
จาเป็นมาประกอบพิจารณา

๑๒๔ วรรคหนึ่ง

- ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้เปิดหีบห่อ หรือ
ภาชนะบรรจุสนิ ค้าเพื่อตรวจสินค้า

๑๓๓

- ไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ
- ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของอธิบดีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค้าง

๑๔๘ วรรคหนึ่ง

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๘๘ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๑๐-

๑๕๕ วรรคหนึ่ง

- ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

บทลงโทษ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๙๖ ปรับไม่เกิน 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

- เพาะปลูกต้นยาสูบโดยไม่ได้รบั อนุญาต

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

๑๖๑ วรรคหนึ่ง

- ซื้อใบยาแห้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

- ไม่แจ้งชนิดและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ใบยา ยาสูบ ตามที่เจ้า
พนักงานสั่งให้แจ้ง
- ไม่แจ้งรายละเอียดในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบ
ตามที่เจ้าพนักงานสั่งให้แจ้ง
- ไม่แจ้งรายละเอียดในการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตยาสูบ ตามที่เจ้า
พนักงานสั่งให้แจ้ง
๑๖๗ วรรคหนึ่ง - ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๖๙

- แบ่งขายยาสูบโดยไม่ขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษี

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

๑๗๖ วรรคหนึ่ง

- ขายไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๖ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

มาตรา

ฐานความผิด

๑๖๒

อัตราที่กาหนดให้ปรับ
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๑๑มาตรา

ฐานความผิด

๑๙๑

- ขายสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง
- มีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง

๑๙๒

- ซื้อสุราที่ผลิตขึน้ โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึ่ง
- มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรคหนึง่

บทลงโทษ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๙๑ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

อัตราที่กาหนดให้ปรับ

หมายเหตุ

๑. ของกลางต่ากว่า ไม่แยกประเภทสุรา
หนึ่งลิตร ปรับ
ของกลาง
๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ของกลางตั้งแต่
หนึ่งลิตรแต่ต่ากว่าสิบ
ลิตรปรับ ๒๐,๐๐๐
บาท
๓. ของกลางตั้งแต่สิบ
ลิตรขึ้นไป ปรับ
๕๐,๐๐๐ บาท

๑๙๒ ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑. ของกลางต่ากว่า ไม่แยกประเภทสุรา
แต่ถ้าสุรามีปริมาณต่ากว่า หนึ่งลิตร ปรับ ๑,๐๐๐ ของกลาง
หนึ่งลิตร
บาท
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๒. ของกลางตั้งแต่
หนึ่งลิตรแต่ต่ากว่าสิบ
ลิตรปรับ ๕,๐๐๐ บาท
๓. ของกลางตั้งแต่สิบ
ลิตรขึ้นไป ปรับ
๑๐,๐๐๐ บาท

-๑๒มาตรา

ฐานความผิด

๑๙๔

- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
เกี่ยวกับการผลิตสุรา

๑๙๔

- ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
เกี่ยวกับการผลิตยาสูบ

๑๙๗
๑๙๗
๑๙๗
๒๐๓

- ขายสุราไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต
- ขายยาสูบไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต
- ขายไพ่ไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต
- มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มไิ ด้เสียภาษี
- มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน
- มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับ
ยกเว้นภาษี
- มีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับ
คืนภาษี

บทลงโทษ
อัตราที่กาหนดให้ปรับ
มาตรา
อัตราโทษ
๑๙๔ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๓
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙๔ ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กระทาผิดครั้งที่ ๑
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๒
ปรับ ๓๐,๐๐๐ บาท
กระทาผิดครั้งที่ ๓
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๙๗ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑๙๗ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๑๙๗ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
๒๐๓ ปรับ ๒ - ๑๐ เท่า ของค่า
ภาษีที่ต้องเสียหรือเสียไม่
ครบถ้วน
แต่ต้องไม่ต่ากว่า ๔๐๐
บาท

ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
๑. กรณีสรุ า ยาสูบ
และไพ่ ปรับ ๑๐ เท่า
๒. ความผิดสินค้า
อื่น
๒.๑ กระทาผิดครั้ง
ที่ ๑ ปรับ ๒ เท่า เว้น

หมายเหตุ

-๑๓มาตรา

๒๐๔

ฐานความผิด

- ขายสินค้าที่มิได้เสียภาษี
- ขายสินค้าที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน
- ขายโดยไม่มีสทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่ สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี
- ขายโดยไม่มีสทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่ สินค้าที่ได้รับคืนภาษี
- มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี
- มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เสียภาษีไม่ครบถ้วน
- มีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าทีไ่ ด้รับยกเว้น
ภาษี
- มีไว้เพื่อขายโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าทีไ่ ด้รับคืนภาษี

มาตรา

บทลงโทษ
อัตราโทษ

๒๐๔ จาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับ ๕ - ๑๕ เท่า ของค่า
ภาษีที่ต้องเสียหรือเสียไม่
ครบถ้วน
แต่ต้องไม่ต่ากว่า ๘๐๐
บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

อัตราที่กาหนดให้ปรับ
น้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามัน ปรับ ๕ เท่า
๒.๒ กระทาผิดครั้ง
ที่ ๒ ปรับ ๕ เท่า เว้น
น้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามัน ปรับ ๑๐ เท่า
๒.๓ กระทาผิด
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๑๐ เท่า
๑. กรณีสุรา ยาสูบ
และไพ่ ปรับ ๑๕ เท่า
๒. ความผิดสินค้า
อื่น
๒.๑ กระทาผิด
ครั้งที่ ๑ ปรับ ๕ เท่า
เว้นน้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามัน ปรับ ๗ เท่า
๒.๒ กระทาผิด
ครั้งที่ ๒ ปรับ ๑๐ เท่า
เว้นน้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามัน ปรับ ๑๕ เท่า
๒.๓ กระทาผิด
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๑๕ เท่า

หมายเหตุ

-๑๔มาตรา
๒๐๕

ฐานความผิด
- ใช้ใบอนุญาตผลิตสุราไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ใช้ใบอนุญาตผลิตยาสูบไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ใช้ใบอนุญาตผลิตไพ่ไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ใช้ใบอนุญาตขายสุราไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ใช้ใบอนุญาตขายยาสูบไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ใช้ใบอนุญาตขายไพ่ไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ไม่แสดงใบอนุญาตผลิตสุราไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่แสดงใบอนุญาตผลิตยาสูบไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่แสดงใบอนุญาตผลิตไพ่ไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่แสดงใบอนุญาตขายสุราไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่แสดงใบอนุญาตขายยาสูบไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่แสดงใบอนุญาตขายไพ่ไว้ในที่เปิดเผย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตสุราจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีส่ ูญหาย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตยาสูบจากผู้มีอานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตไพ่จากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีส่ ูญหาย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตขายสุราจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีส่ ูญหาย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตขายยาสูบจากผู้มีอานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สูญหาย

บทลงโทษ
มาตรา
อัตราโทษ
๒๐๕ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

อัตราที่กาหนดให้ปรับ
ปรับ ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

-๑๕มาตรา

ฐานความผิด
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตขายไพ่จากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีส่ ูญหาย
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตสุราจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ ราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตยาสูบจากผู้มีอานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตไพ่จากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ ราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตขายสุราจากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ ราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตขายยาสูบจากผู้มีอานาจออก
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ
- ไม่ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตขายไพ่จากผู้มีอานาจออกใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีท่ ราบถึงการชารุดในสาระสาคัญ

มาตรา

บทลงโทษ
อัตราโทษ

อัตราที่กาหนดให้ปรับ

หมายเหตุ

-๑๖-

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

ข้อกล่าวหา
- ผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต
- มีเครือ่ งกลั่นสาหรับทาสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา
๑๙๓

๑๕๔ วรรคหนึ่ง

- นาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๕

๑๖๓

- ผลิตยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๓

๑๖๖ วรรคหนึ่ง

- นาใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ส่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๕

๑๗๑

- ผลิตไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๓

๑๗๕ วรรคหนึ่ง

- นาไพ่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๕

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

-๑๗ฐานความผิด
(มาตรา)
๒๐๐

ข้อกล่าวหา
- ไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
- ไม่ยื่นแบบรายการภาษีที่ต้องยื่นเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

มาตรา
๒๐๐

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

-๑๘-

บัญชีรายละเอียดฐานความผิดและอัตราโทษ
ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๗
ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๒ วรรคหนึง่

๑๔ วรรคหนึ่ง

๒๖

ข้อกล่าวหา
- ขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีที่จะต้องเสีย
- ขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัตกิ ารตามหน้าที่เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม
- ขัดขวางเจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งปฏิบัตกิ ารตามหน้าที่เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน
- นาสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากโรงอุตสาหกรรม
- นาสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

มาตรา
๑๘๕

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๘๕

จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๘๖

จาคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือ
ปรับ ๕ - ๒๐ เท่า
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๗๐ วรรคหนึง่

- ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๘๙

๗๖

- นาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
- นาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

๑๘๙

-๑๙ฐานความผิด
(มาตรา)
๗๗

ข้อกล่าวหา
- นาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต

มาตรา
๑๘๙

๗๘

- ซื้อหรือรับไว้ซงึ่ แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการจากบุคคลซึ่งมิใช่
กรมสรรพสามิตหรือผู้ที่กรมสรรพสามิตมอบหมาย

๑๘๙

๗๙ วรรคหนึง่

- ซื้อหรือรับไว้ซงึ่ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจากบุคคลที่มิใช่ผไู้ ด้รับอนุญาตให้ผลิตหรือให้
นาเข้า

๑๘๙

๘๐ วรรคหนึง่

- นาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดยไม่มีใบ
ขนตามแบบที่อธิบดีกาหนดกากับไป

๑๘๙

๘๑
๘๒

๘๓

- ขายหรือจาหน่ายซึ่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้
- มีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อขายหรือจาหน่าย โดยรู้
ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามิตปลอม หรือแสตมป์สรรพสามิตทีใ่ ช้แล้ว
- มีไว้ในครอบครองซึ่งแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้วเพื่อนาออกใช้ โดยรู้ว่าเป็น
แสตมป์สรรพสามิตปลอม หรือแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้แล้ว
- นาแสตมป์สรรพสามิตที่ใช้ในการเสียภาษีแล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว
- นาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ใช้ในการเสียภาษีแล้วมาใช้อีกเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว

๑๘๙
๑๘๙

๑๘๙

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

-๒๐ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๒๐ วรรคหนึ่ง

ข้อกล่าวหา
- ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือใด ๆ เพื่อประโยชน์
ในการจัดเก็บภาษี

มาตรา
๑๘๕

๑๒๓ (๑)

- ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

๑๘๕

๑๒๓ (๒)

- ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการค้นสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมาย หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่

๑๘๕

๑๒๓ (๔)

- ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการนาสินค้าในโรงอุตสาหกรรม ไปเป็นตัวอย่างเพือ่
ตรวจสอบ
- ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการนาสินค้าในสถานประกอบการไปเป็นตัวอย่างเพื่อ
ตรวจสอบ
- ทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึง่ ทรัพย์สินที่ถกู อธิบดีมีคาสั่งยึดหรืออายัดเพื่อ
บังคับชาระภาษีค้าง
- มีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สาหรับพิมพ์ไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๘๕

๑๔๖
๑๗๒ วรรคหนึ่ง
๑๗๔

- ทาการดัดแปลงแก้ไขหรือกระทาด้วยประการอื่นใดแก่ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทาขึ้น เพื่อขายอย่างไพ่

๑๙๐
๑๙๘
๑๙๙

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี และ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
จาคุกตั้งแต่ ๑-๗ ปี และ ปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับ ๔ เท่าของราคาไพ่ แต่ไม่ต่า
กว่า ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

-๒๑ฐานความผิด
(มาตรา)
๑๘๖ (๒)

ข้อกล่าวหา
- นาสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีโดยถูกต้องและครบถ้วนเข้ามาในราชอาณาจักร

มาตรา
๑๘๖

๒๐๑

- เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่
ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ซึง่ ตนได้มาหรือล่วงรู้จากการปฏิบัติการตามกฎหมาย

๒๐๑

๒๐๒

- แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ นาพยานหลักฐานเท็จหรือยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

๒๐๒

บทลงโทษ
อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือ
ปรับ ๕ - ๒๐ เท่าของค่าภาษีที่ต้อง
เสีย หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๗ ปี และ
ปรับไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

