
 
 
 
 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
วาดวยการเปรียบเทียบคดี 

พ.ศ. 2560 
--------------------- 

 
เพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม และแนวทาง

เดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 138 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560” 
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2560 เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีปญหา

เก่ียวกับทางปฏิบัติหรือกรณีท่ีระเบียบนี้มิไดกําหนดทางปฏิบัติไว 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

-------------------------- 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กฎหมายในหนาท่ีกรมสรรพสามิต” หมายความวา พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560 
“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิต ตามมาตรา 137 

วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี” หมายความวา คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามมาตรา 

137 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
“เจาหนาท่ีดําเนินคดี” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต ซ่ึงหัวหนา

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีมอบหมายเปนหนังสือใหมีหนาท่ีสั่งคดีไปกอน 
“เจาพนักงานผูจับกุม” หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึง

ไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจและหนาท่ีในการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายในหนาท่ีกรมสรรพสามิต ตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

“การเปรียบเทียบคดี” หมายความวา การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาที่กรม
สรรพสามิตของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และใหหมายความรวมถึงการอนุมัติ
เปรียบเทียบคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกรณีมีการสั่งคดีไปกอน เพ่ือใหคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

“การสั่งคดีไปกอน” หมายความวา การดําเนินการของเจาหนาท่ีดําเนินคดีเก่ียวกับการ
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาท่ีกรมสรรพสามิต  



- ๒ - 
 
 

“ที่ทําการเปรียบเทียบคดี” ให้หมายความรวมถึง สถานที่ที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีใช้ใน
การทําการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ และสถานที่ที่เป็นที่ทําการเปรียบเทียบคดีเขตพิเศษด้วย 

ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และไม่เกินกว่าความจําเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี เก่ียวกับการจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหาให้เสร็จสิ้น 
ก่อนที่จะนําคดีส่งให้หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบคดี เว้นแต่เป็นคดีที่สามารถเปรียบเทียบ
คดีได้ และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนของการนําตัวผู้ถูกจับไปยัง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน 

ข้อ ๖ ในการรับเงิน การหักจ่ายเป็นเงินสินบนและหรือเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการน้ัน ๆ 

 
หมวด 2 

การเปรียบเทียบคดี 
-------------------------- 

ส่วนที่ 1 
หน่วยงานที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ 

-------------------------- 
 

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานดังต่อไปน้ี มีหน้าที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี 
๗.๑ สํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต มีหน้าที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีในหน้าที่ของ

กรมสรรพสามิตได้ทั่วราชอาณาจักร 
๗.๒ บรรดาความผิดตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเช่ือว่าได้

เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร ถ้าเกิดในท้องที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครใด ให้ดําเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครน้ัน ๆ เว้นแต่ 

๗.๒.๑ คดีที่จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือ
เจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามจับกุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนซึ่งมิใช่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงเกินกว่าหน่ึงแสนบาท 

๗.๒.๒ คดีที่โอนมาทําการดําเนินคดีและเปรียบเทยีบคดีตามข้อ 7.5  
๗.๒.๓ คดีที่ส่งมาทําการเปรียบเทียบคดีโดยการจับกุมของหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีอํานาจ

หน้าที่ในการจับกุมและปราบปราม ให้ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีที่ส่วนคดี สํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต 
๗.๓ บรรดาความผิดตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกิดขึ้น อ้างหรือเช่ือว่าได้

เกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
๗.๓.๑ ถ้าเกิดในท้องที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ไม่มีสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สาขา ให้ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่น้ัน ๆ 
๗.๓.๒ ถ้าเกิดในท้องที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

ให้ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาน้ัน ๆ  
๗.๔ กรณีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีเกินกว่าอํานาจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีของ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้
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หนาท่ีดําเนินคดีเปนไปตาม 7.2 หรือ 7.3 แลวแตกรณี โดยใหสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา หรือสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้ 

๗.๔.๑ แจงใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทราบเพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบคดี หรือ 
๗.๔.๒ ใหเจาหนาท่ีดําเนินคดี ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทําการสั่งคดีไปกอน 
๗.๕ กรณีท่ีมีการโอนคดีมาดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ณ สวนคดี สํานักกฎหมาย 

กรมสรรพสามิต เนื่องจากตามลักษณะของความผิด ฐานะของผูกระทําผิด จํานวนผูกระทําผิด ความปลอดภัยของ
เจาหนาท่ี ความรูสึกของประชาชนสวนมากแหงทองท่ีนั้น หรือมีเหตุผลอยางอื่นซึ่งไมอาจจะสงดําเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดียังหนวยงาน ตาม 7.2 หรือ 7.3 ได ใหเจาพนักงานผูจับกุมขออนุมัติเปนหนังสือตออธิบดีกรม
สรรพสามิต หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหทําหนาท่ีกํากับดูแลสํานักกฎหมาย เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะโอน
คดีมาดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีได 

กรณีมีความจําเปนเรงดวน หรือมีเหตุอันไมอาจขออนุมัติเปนหนังสือไดตามวรรคหนึ่ง 
ใหเจาพนักงานผูจับกุมขออนุมัติทางโทรศัพท โทรสาร หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนตอผูมีอํานาจอนุมัติ กอนทําการ
โอนคดีมาทําการดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี และใหเจาพนักงานผูจับกุมจัดทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติเสนอตอผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันท่ีทําการเปรียบเทียบคดีนั้น หากวันทําการเปรียบเทียบคดีตรงกับวันหยุด ใหยื่นหนังสือ
เพ่ือขออนุมัติในวันท่ีเปดทําการวันแรก 

 
สวนท่ี ๒ 

สถานท่ีดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี 
-------------------------- 

 
ขอ ๘ ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสถาน

ท่ีตั้งปกติของสํานักงาน 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองเปรียบเทียบคดีใหเสร็จสิ้นโดยเร็วท่ีสุด ใหเจาพนักงานผูจับกุม

รองขอตอผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีในคดีนั้น ๆ ไปดําเนินการเปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ีตั้งปกติของสํานักงานได 
โดยใชสถานท่ีของหนวยงานราชการอ่ืน หรือสถานท่ีอ่ืนเปนสถานท่ีเปรียบเทียบคดี ท้ังนี้ ตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ของสถานท่ีดวย 

ใหอาคารสถานท่ีขนสงสาธารณะทุกชนิด ท่ีใชขนสงผูโดยสารภายในประเทศ หรือผูเดินทาง
ระหวางประเทศ ถือเปนสถานท่ีดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีเขตพิเศษ 

สําหรับการดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามข้ันตอน
ปฏิบัติท่ีระบุไวในหมวด 2 สวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 โดยอนุโลม 

 
สวนท่ี 3 

ข้ันตอนกอนการเปรียบเทียบคดี 
-------------------------- 

 
การปฏิบัติตามข้ันตอนกอนการเปรียบเทียบคดี ใหใชกับกรณีท่ีเปรียบเทียบคดีโดยผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดี เฉพาะการเปรียบเทียบคดีในสถานที่ตั ้งปกติ ในสวนของการ
เปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ีตั้งปกติ ใหใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ ๙ ข้ันตอนกอนการเปรียบเทียบคดี 
๙.๑ ตรวจสอบวาเจาพนักงานผูจับกุมไดปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติ

แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจับกุมเสร็จสิ้นแลว
หรือไม เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ีกําหนดในขอ 5 หากยังปฏิบัติไมครบถวนใหแจงเจาพนักงานผูจับกุมปฏิบัติให
ครบถวน 

๙.๒ ตรวจสอบบันทึกการจับกุม หรือบันทึกการตรวจคน หรือบันทึกอายัดของกลาง 
รวมท้ังเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจับกุม และจํานวนของกลาง (ถามี) โดยเจาพนักงานผูจับกุมมีหนาท่ี
ในการชี้แจงขอเท็จจริงโดยละเอียด 

๙.๓ กรณีตอไปนี้ ใหแจงเจาพนักงานผูจับกุมสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 
๙.๓.๑ เปนคดีที่ไมอาจเปรียบเทียบคดี เนื่องจากไมอยูในอํานาจที่จะทําการ

เปรียบเทียบคดีได 
๙.๓.๒ เปนคดีท่ีสามารถเปรียบเทียบคดีได แตผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี 
๙.๓.๓ เปนคดีท่ีผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี แตไมยินยอมชําระคาปรับ 
๙.๓.๔ เปนคดีท่ีไมสมควรเปรียบเทียบคดี โดยพิจารณาเง่ือนไขประกอบ ดังนี้ 

(๑) เปนคดีท่ีเขาเง่ือนไขเปนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 

(๒) เปนกระบวนการมีผูเก่ียวของจํานวนมาก มีการจัดตั้งนิติบุคคลหรือบุคคล
เขามาดําเนินการในกิจการท่ีมีการหลีกเลี่ยงภาษี 

(๓) มีผูทรงอิทธิพลเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 
(๔) กระทําผิดบอยครั้งหรือกระทําผิดอยูเปนประจํา 
(๕) มีผลหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการจัดเก็บภาษี 
(๖) พฤติการณอ่ืนท่ีแสดงใหเห็นวาผูกระทําผิดจงใจปฏิบัติอันเปนการฝาฝน

ตอกฎหมาย 
 

สวนท่ี 4 
ข้ันตอนการเปรียบเทียบคดี 

-------------------------- 
ตอนท่ี ๑ 

เจาหนาท่ีดําเนินคดีและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี 
--------------------------- 

 
ขอ ๑๐ การเปรียบเทียบคดีกรณีท่ีเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูจับกุม 

ใหปฏิบัติตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
๑๐.๑ ลงรับคดีในสมุดรับคํากลาวโทษ 
๑๐.๒ สงของกลางใหกับผูมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจพิสูจนของกลาง (ถามี) และตรวจสอบ

ผลการพิสูจนของกลางเพ่ือใชประกอบในการกําหนดคาปรับเปรียบเทียบคดี 
๑๐.๓ ชี้แจงใหผูตองหาเขาใจถึงความผิดท่ีเกิดข้ึนวาเปนคดีท่ีทําการเปรียบเทียบคดีได 

พรอมกําหนดจํานวนเงินคาปรับเปรียบเทียบคดี 
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๑๐.๓.๑ กรณีผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี ใหผูตองหาจัดทําคํารองขอให
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาท่ีกรมสรรพสามิต (คด. 1) ตามแบบท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้ 

๑๐.๓.๒ กรณีผูตองหาไมยินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี หรือยินยอมให
เปรียบเทียบคดีแตไมชําระคาปรับ ใหแจงผูจับเพ่ือนําตัวสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี โดยไมตองจัดทําหนังสือ
นําสงไปยังพนักงานสอบสวน 

๑๐.๔ จัดทําสํานวนคดี ตามลําดับ ดังนี้ 
๑๐.๔.๑ จัดทําบันทึกคําใหการของผูกลาวโทษ ตามแบบบันทึกคําใหการของ 

ผูกลาวโทษ (ส.ส. 2/54) ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้ 
๑๐.๔.๒ จัดทําบันทึกคําใหการของผูตองหา ตามแบบบันทึกคําใหการของผูตองหา 

(ส.ส. 2/53) ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้ 
๑๐.๔.๓ จัดทําบันทึกการเปรียบเทียบคดี (ส.ส. 2/52) ท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด

ทายระเบียบนี้ โดยใหนับเลขคดีท่ีทําการเปรียบเทียบคดี ดังนี้ 
(๑) ใหเริ่มนับคดีเปรียบเทียบตามปปฏิทิน 
(๒) คดีท่ีทําการเปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ีตั้งปกติ และคดีท่ีทําการ

เปรียบเทียบในสถานท่ีตั้งปกติ ใหแยกนับเรียงตามลําดับ ไมนับตอเนื่องกัน 
(๓) คดีท่ีทําการเปรียบเทียบนอกสถานท่ีตั้งปกติ ใหใชอักษร “น.” 

นําหนาเลขคดีท่ีทําการเปรียบเทียบคดีดวย 
(๔) กรณีเลขคดีท่ีทําการเปรียบเทียบคดีในบันทึกการเปรียบเทียบคดี 

(ส.ส. 2/52) ใหนับตอเนื่องกัน ไมมีการขาม และใหกําหนดเฉพาะคดีท่ีมีการเปรียบเทียบคดีเทานั้น ไมวาจะเปน
หนวยงานใดทําหนาท่ีจับกุม ซ่ึงเลขคดีท่ีเปรียบเทียบจะตองเทาหรือนอยกวาเลขที่รับคดีในสมุดรับคํากลาวโทษ 
(ส.ส. 1/55) เสมอ 

๑๐.๕ การรับชําระเงินคาปรับเปรียบเทียบคดี 
๑๐.๕.๑ การเปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ีต้ังปกติ และการเปรียบเทียบคดีใน

สถานท่ีตั้งปกติ ใหแยกเลมใบเสร็จรับเงินออกจากกัน 
๑๐.๕.๒ เม่ือผูตองหาชําระเงินคาปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี เจาหนาท่ี

ดําเนินคดี เจาหนาท่ีการเงินหรือบัญชี หรือขาราชการในหนวยงานท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดมอบหมายหนาท่ี
เปนหนังสือใหมีหนาท่ีออกใบเสร็จรับเงินแลวแตกรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ท่ีตอนลางของใบเสร็จรับเงินและท่ีสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นดวย เพ่ือแสดงวาผูตองหาไดรับทราบและตรวจความ
ถูกตองแลว พรอมท้ังสงมอบใบเสร็จรับเงินตนฉบับใหแกผูตองหารับไป 

๑๐.๖ การบันทึกรับคดีในสมุดรับคํากลาวโทษ 
๑๐.๖.๑ ตองบันทึกในสมุดรับคํากลาวโทษทุกคดี ไดแก คดีท่ีสงพนักงานสอบสวน 

คดีท่ียังมิไดตัวผูกระทําผิด และคดีท่ีทําการเปรียบเทียบคดี โดยเรียงตามลําดับกอนหลังของการสงคดีมายังท่ีทําการ
เปรียบเทียบคดี ไมมีการขามลําดับ โดยลําดับในสมุดรับคํากลาวโทษใหนับตามปปฏิทิน 

๑๐.๖.๒ การเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ และการเปรียบเทียบคดีใน
สถานท่ีตั้งปกติ ใหแยกเลมสมุดรับคํากลาวโทษออกจากกัน 

๑๐.๖.๓ กรณีท่ีเปนการบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับคดี ไดแก ชื่อและตําแหนง
เจาพนักงานผูจับกุม ชื่อผูตองหารวมท้ังอายุและภูมิลําเนา จาํนวนของกลาง ขอกลาวหา พฤติการณแหงการ
กระทําผิด วันเวลาท่ีจับกุม สถานท่ีเกิดเหตุ และลงลายมือชื่อของผูกลาวหา ผูตองหา เจาหนาท่ีดําเนินคดีในฐานะ
ผูบนัทึก ตามลําดับ หากผูตองหาเปนผูไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายในหนาท่ีกรมสรรพสามิต ใหลง
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รายการดังกลาวในสมุดรับคํากลาวโทษ และหากมีรายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนเก่ียวกับคดี ก็ใหบันทึกเพ่ิมเติมไวดวย 
โดยสมุดรับคํากลาวโทษจะตองไมมีการขูด ลบ หรือฉีกหนาใดหนาหนึ่ง หากมีขอผิดพลาดใหขีดฆาและลงลายมือ
ชื่อของผูบันทึกและผูตองหากํากับไวหนาแถวท่ีมีการแกไข 

๑๐.๖.๔ กรณีคดีท่ีสงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเพ่ือฟองตอศาล หรือคดีท่ี
ยังไมไดตัวผูกระทําความผิด และเปนการจับกุมหรือยึด อายัดโดยเจาพนักงานผูจับกุมของกรมสรรพสามิตใหบันทึก
ในสมุดรับคํากลาวโทษทุกคดี โดยเจาพนักงานผูจับกุมตองสงเอกสาร ดังนี้ 

(๑) สําเนาบันทึกการจับกุม หรือสําเนาการยึดอายัดของกลาง แลวแต
กรณี 

(๒) สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน 
โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือเจาหนาท่ีดําเนินคดี จัดทําบันทึกคําใหการของผูกลาวโทษ (ส.ส. 2/54) หาก
ของกลางนั้นจะตองทําการพิสูจน ใหสงของกลางไปยังเจาพนักงานผูมีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจพิสูจนของกลาง 
พรอมแนบสําเนาบัญชีของกลาง (ส.ส. 2/4) ไวกับสํานวนคดีดวย 

๑๐.๖.๕ การบันทึกเพ่ิมเติมในสมุดรับคํากลาวโทษ 
(๑) กรณีท่ีทําการเปรียบเทียบคดีโดยผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี และ

เปนคดี 
(๑.๑) ตองมีการคืนของกลาง เนื่องจากเปนของกลางท่ีชอบดวย

กฎหมาย ใหบันทึกไวทายสมุดรับคํากลาวโทษวา “ผูตองหาไดรับของกลางในคดีคืนไปแลว” พรอมกับใหผูตองหา
ลงลายมือชื่อรับไว 

(๑.๒) ตองคืนของกลาง กรณีท่ีตองชําระภาษีใหครบถวนกอนรับ
ของกลางคืน ใหบันทึกขอความไวทายสมุดรับคํากลาวโทษวา “ผูตองหาไดชําระภาษีสรรพสามิตครบถวนแลว เม่ือ
วันท่ี         ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี      เลขท่ี      ลงวันท่ี          และผูตองหาไดรับของกลางในคดีคืนไปแลว” 

(๒) กรณีท่ีเปนคดีท่ีสงใหพนักงานสอบสวน ใหบันทึกไวทายสมุด
รับคํากลาวโทษ วา “สงพนักงานสอบสวน” และใหบันทึกเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๒.๑) กรณีพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหากลับมาดําเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดี ใหบันทึกเพ่ิมเติมทายสมุดรับคํากลาวโทษเดิมซ่ึงเคยไดบันทึกลงรับคดีนั้นไวแลววา “พนักงาน
สอบสวนไดมีหนังสือสถานีตํารวจ               ท่ี           ลงวันท่ี            สงตัวผูตองหามาทําการเปรียบเทียบคดี 
โดยผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดดําเนินการเปรียบเทียบคดี ตามคดีเปรียบเทียบท่ี            ลงวันท่ี        
เปนเงินจํานวน               บาท” 

(๒.๒) กรณีพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหาฟองคดีตอศาล 
๑) กรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็น

สั่งไมฟอง ใหบันทึก “พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไมฟอง ตามหนังสือ ท่ี          
เม่ือวันท่ี                                  ” 

๒) กรณีศาลมีคําพิพากษา ใหบันทึก “ศาลจังหวัด/แขวง 
                ไดมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดํา ท่ี            คดีหมายเลขแดงท่ี           เม่ือวันท่ี  
ใหลงโทษปรับ                บาท จําคุก                      หรือ ใหยกฟอง” แลวแตกรณี 

(๓) กรณีเปนคดีท่ียังไมไดตัวผูกระทําความผิด ใหบันทึกไวทายสมุด
รับคํากลาวโทษวา “อยูระหวางการสืบสวนติดตามตัวผูกระทําผิด” หากตอมาคดีนั้นขาดอายุความใหบันทึกเพ่ิมเติม
วา “คดีขาดอายุความ” 
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ขอ ๑๑ การเปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ีตั้งปกติ ใหปฏิบัติตามขอ 9 และขอ 10 โดยอนุโลม 
โดยการเปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ีตั้งปกติ ใหเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเทานั้น ไมอาจใหเจาหนาท่ี
ดําเนินคดีสั่งคดีไปกอนได 

ขอ ๑๒ การขอความเห็นชอบและอนุมัติการเปรียบเทียบคดี 
๑๒.๑ ใหเจาหนาท่ีดําเนินคดีจัดทํารายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดี (คด. 2) ประกอบ

กับแบบขออนุมัติ 1 - 4 (คด. 3 – คด. 6) แลวแตกรณี ตามแบบท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้ พรอม
เสนอสํานวนคดีผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีพิจารณาอนุมัติโดยไมชักชา 
กอนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเสนอขอความเห็นชอบไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปอีก
หนึ่งชั้น 

๑๒.๑.๑ กรณีนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือเจาพนักงานสรรพสามิต
อาวุโส หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีไมมีสาขา หรือสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา เปนผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดี ใหใชแบบขออนุมัติ ๑ (คด. ๓) 

๑๒.๑.๒ กรณีผูอํานวยการสวนคดี หรือสรรพสามิตพ้ืนท่ีเปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คด ีใหใชแบบขออนุมัติ 2 (คด. 4) 

๑๒.๑.๓ กรณีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี สํานักกฎหมาย เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คด ีใหใชแบบขออนุมัติ 3 (คด. 5) 

๑๒.๑.๔ กรณีผูอํานวยการสํานักกฎหมาย หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต
ภาค เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ใหใชแบบขออนุมัติ 4 (คด. 6) 

๑๒.๒ ในกรณีท่ีจะตองเสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดี ใหหนวยงานท่ีสั่งคดีไปกอน 
สงรายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดีและสํานวนคดีผานสวนคดี สํานักกฎหมาย โดยเร็ว และใหสวนคดีมีหนาท่ี
เสนอขอความเห็นชอบพรอมท้ังแจงผลใหหนวยงานท่ีสั่งคดีไปกอนดําเนินการอนุมัติการเปรียบเทียบคดีตอไป 

๑๒.๓ เม่ือไดรับคําสั่งอนุมัติใหเปรียบเทียบคดีแลว ใหดําเนินการตามคําสั่งและนําเงิน
คาปรับสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบวาดวยการนั้นตอไป และใหถือวาวันท่ีผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีอนุมัติ
การเปรียบเทียบคดี เปนวันท่ีคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ตอนท่ี 2 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
-------------------------- 

 
ขอ ๑๓ ข้ันตอนการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 

๑๓.๑ เม่ือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเปรียบเทียบคดีไดรับคดีท่ีอยูในอํานาจการเปรียบเทียบ
คดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และผูตองหารองขอใหเปรียบเทียบคดี ซ่ึงผูตองหาอาจถูกควบคุมตัว หรือ
ไดรับการปลอยชั่วคราวตามระเบียบวาดวยการนั้น ใหดําเนินการตามข้ันตอนการลงรับคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
โดยอนุโลม และสงของกลาง (ถามี) ไปทําการตรวจพิสูจนตามระเบียบวาดวยการนั้น 

๑๓.๒ การลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ใหหนวยงานดังกลาวจัดทําหนังสือ
เชิญคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพ่ือประชุม  ลงมติใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
มีมติอยางไร ใหมีหนังสือแจงผลการลงมติดังกลาวใหผูตองหาทราบ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

๑๓.๓ การชําระเงินคาปรับ เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีมติใหเปรียบเทียบคดี
โดยกําหนดจํานวนเงินคาปรับแลว ใหผูตองหาชําระเงินคาปรับแกหนวยงานดังกลาวขางตน ตามจํานวนท่ีกําหนด 
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ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการลงมติ และใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในวันท่ีผูตองหาชําระเงินคาปรับ หากผูตองหาไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา หรือกรณี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวา ไมสมควรเปรียบเทียบคดี ใหหนวยงานท่ีรับคดีสงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป 

 
สวนท่ี 5 

การเปรียบเทียบคดีกรณีอ่ืน 
-------------------------- 

 
ขอ ๑๔ คดีท่ีตองทําการเปรียบเทียบคดี กรณีที่เปนการจับกุมโดยพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ใหพนักงานสอบสวนเจาของสํานวนมีหนังสือนําสงจากท่ีทําการของพนักงานสอบสวน
ถึงหนวยงานซ่ึงมีอํานาจทําการเปรียบเทียบคดีตามขอ 7 และใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีเชนเดียวกับการจับกุม
โดยเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตโดยอนุโลม 

 
หมวด 3 

การจัดการของกลางในคดี 
-------------------------- 

 
ขอ ๑๕ กรณีของกลางท่ีเปนของท่ีชอบดวยกฎหมาย และตองคืนใหกับผูตองหา ใหผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดี คืนของกลางนั้นใหกับผูตองหาเม่ือผูตองหาชําระคาปรับเปรียบเทียบคดี
ครบถวน และบันทึกการคืนของกลางดังกลาวไวในทายสมุดรับคํากลาวโทษ 

ขอ ๑๖ สําหรับของกลางท่ีตองคืนแกผูตองหาหรือเจาของ และจะตองชําระภาษีสรรพสามิตให
ครบถวนกอนการคืน 

๑๖.๑ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดีแจงกําหนดเวลาใหผูตองหา
เสียภาษี โดยบันทึกไวทายบันทึกการเปรียบเทียบคดี (ส.ส. 2/52) ใหผูตองหารับทราบและลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน วา “พนักงานเจาหนาท่ีไดแจงใหผูตองหาทราบแลว วามีหนาท่ีตองเสียภาษีสรรพสามิตใหครบถวนตาม
มาตรา 206 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ภายในวันท่ี                      ผูตองหา
รับทราบแลว และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน” โดยใหเปนหนาท่ีของเจาพนักงานผูจับกุมท่ีจะดําเนินการให
ผูตองหาเสียภาษีใหครบถวน เม่ือผูตองหาชําระภาษีสรรพสามิตครบถวนแลว ใหเจาพนักงานผูจับกุมสงหลักฐาน
การเสียภาษีดังกลาวใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดี เพ่ือมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ี
ดําเนินคดีแจงใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีเก็บรักษาของกลางคืนของกลางแกผูตองหา 

๑๖.๒ ถาการคืนของกลางนั้นจะตองมีการนําเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดมาปดไวกับ
ของกลาง เพ่ือแสดงเปนหลักฐานวาไดเสียภาษีโดยถูกตองใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีเก็บรักษาของกลาง ดําเนินการให
ครบถวนกอนคืนของกลางนั้นใหกับผูตองหาหรือเจาของ 

๑๖.๓ หากผูมีหนาท่ีเสียภาษีสําหรับของกลางไมยอมชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีแจงใหผูเก็บรักษาของกลางทราบ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาดวยการนั้น 

ขอ ๑๗ กรณีคดีที่ไมสามารถเปรียบเทียบคดีได หรือเปนกรณีที่สามารถเปรียบเทียบคดีได
แตผูตองหาไมยินยอมชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดี 
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๑๗.๑ กรณีของกลางท่ีเปนของท่ีชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือ
เจาหนาท่ีดําเนินคดี คืนของกลางดังกลาวใหกับเจาพนักงานผูจับกุม พรอมดวยตัวผูตองหาเพื่อนําสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี 

๑๗.๒ กรณีของกลางท่ีเปนของท่ีมิชอบดวยกฎหมาย และไดสงใหเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจพิสูจนเพ่ือทําการตรวจพิสูจน ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดีแจงใหเจาหนาท่ี
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจพิสูจนสงของกลางมายังผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดี เพ่ือผูมี
อํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาท่ีดําเนินคดีจะไดคืนของกลางดังกลาวใหกับเจาพนักงานผูจับกุม พรอมดวยตัว
ผูตองหาเพ่ือนําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 

 
หมวด 4 

การควบคุม 
-------------------------- 

 
ขอ ๑๘ ใหสํานักกฎหมาย หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี แลวแตกรณี รับผิดชอบในการเก็บรักษา

สํานวนการเปรียบเทียบคดีท่ีเสร็จคดีไวภายในอายุความ เม่ือพนกําหนดอายุความใหขออนุญาตทําลายตามระเบียบ
วาดวยการนั้น 

ขอ ๑๙ ใหสรรพสามิตพ้ืนท่ีควบคุม กํากับดูแลการเปรียบเทียบคดีของฝายกฎหมาย สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีไมมีสาขา หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาท่ีรับผิดชอบแลวแตกรณี ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง โดยใหตรวจการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีของสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา
ท่ีรับผิดชอบปละสองครั้งและบันทึกการตรวจไวเปนหลักฐาน แลวรายงานผลการตรวจใหผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาคเพ่ือทราบตอไป 

ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคควบคุม กํากับดูแลการเปรียบเทียบคดีของ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง 
โดยใหตรวจการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีของหนวยงานนั้น ๆ ปละหนึ่งครั้ง (โดยการสุมตรวจ) และ
บันทึกการตรวจไวเปนหลักฐานแลวรายงานผลการตรวจใหอธิบดีเพ่ือทราบตอไป 

ขอ ๒๑ ใหสํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาท่ีในการใหคําแนะนํา และออกตรวจการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีของหนวยงานท่ีทําการเปรียบเทียบคดีทุกแหง โดยใหสุมตรวจพ้ืนท่ีอยางนอยภาคละ
หนึ่งครั้งในแตละป พรอมท้ังสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดีของสํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ีและสํานักงานสรรพสามิตภาค แลวรายงานผลการตรวจใหอธิบดีเพ่ือทราบตอไป 

ขอ ๒๒ กรณีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเปรียบเทียบคดีไดดําเนินคดีหรือเปรียบเทียบคดี เฉพาะคดีสําคัญ 
เชน คดีท่ีมีของกลางจํานวนมาก มูลคาของกลางต้ังแตหนึ่งลานบาทข้ึนไป หรือคดีท่ีมีการตอสูคดี หรือคดีท่ีอยูใน
ความสนใจของประชาชนจํานวนมาก เปนตน ใหหนวยงานดังกลาวรายงานสรุปรายละเอียดเก่ียวกับคดีใหกรม
สรรพสามิตทราบโดยเร็ว และใหสวนคดี สํานักกฎหมาย มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอม
ท้ังติดตามคดีอยางใกลชิด โดยใหคําแนะนําปรึกษาหรือดําเนินการเก่ียวกับคดี เพ่ือใหการดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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ข้ึนสูศาล ขาพเจารองขอใหกรมสรรพสามิตเปรียบเทียบคดี ตามมาตรา 137 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 และหากผลเปนประการใด ขาพเจายอมรับผิดชอบทุกประการ  ซึ่งในชั้นนี้ขาพเจาไดชําระเงิน
คาปรับไวแลวตามหลักเกณฑการกําหนดคาปรับท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด และขาพเจาทราบแลววาในวันที่ผูมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีอนุมัติใหเปรียบเทียบคดี เปนวันที่คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
 
 

ลงชื่อ ผูตองหา 
( ) 

 
 

ลงชื่อ พยาน 
( ) 
 
 

ลงชื่อ พยาน 
( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คด. ๑ 



 

 
รายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดี 

 
หนวยงานเปรียบเทียบคดี  

1. วัน เดือน ป ท่ีจับ                                                                         เวลา น. 
2. สถานท่ีเกิดเหตุ ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                          จังหวดั  
3. ชื่อ – สกุลผูกระทําผิด  

สัญชาติ                                                      อาชีพ  
4. ชนิด, ปริมาณ, ราคาและคาภาษีของกลางในการกระทําความผิด  

 
  

5. กรณีใชยานพาหนะในการกระทําความผิด (ใหระบุรายละเอียด ชื่อยานพาหนะ, หมายเลขเครื่อง, ตัวถัง, ขอมูล
เก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ)  
  

6. ผูกระทําผิดราย                                                                      � ไมเคย  � เคยกระทําความผิด 
(ถาเคยกระทําความผิดมาแลวใหแจงความผิดครั้งกอนและโทษท่ีไดรับดวย)  
 
  

7. ขอเท็จจริงเก่ียวกับความผิดโดยละเอียด    
  
  
  
  
  

8. ผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา                  บทกําหนดโทษมาตรา  
9. เหตุผลท่ีควรเปรียบเทียบคดี และ/หรือจัดการกับของกลาง  

  
  
  
และเปนอํานาจเปรียบเทียบของ                                             ซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิบดีตามคําสั่ง
กรมสรรพสามิต ท่ี                      ลงวันท่ี                                                 ประกอบกับผูตองหาได
ยินยอมชําระคาปรับไวแลวตามหลักเกณฑการกําหนดคาปรับท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด 

 
 

ลงชื่อ เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
( ) 

ตําแหนง  
วันท่ี  

 
 
 

คด. ๒ 



 
 

คําอธิบายแบบขออนุมัติ 
 

การใชแบบขออนุมัติ 
 

แบบขออนุมัติ ใชในกรณท่ีีเปนอํานาจเปรียบเทียบของ 
1 - นิติกรชํานาญการพิเศษ สวนคดี หรือ 

- นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส หัวหนาฝายกฎหมาย 
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีไมมีสาขา หรือ 

- สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 
2 - ผูอํานวยการสวนคดี หรือ 

- สรรพสามิตพ้ืนท่ี 
3 - ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี สํานักกฎหมาย 
4 - ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย หรือ 

- ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 

 
ตําแหนงตามหมายเลขกํากับยอ 
 

หมายเลขกํากับยอ ตําแหนง 

 

- นิติกรชํานาญการพิเศษ สวนคดี หรือ 
- นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส หัวหนา

ฝายกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีไมมีสาขา หรือ 
- สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 

 
- ผูอํานวยการสวนคดี หรือ 
- สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

 - ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี สํานักกฎหมาย 
 - ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
 - ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
 - ท่ีปรึกษาฯ หรือรองอธิบดีท่ีกํากับดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบขออนุมัติ 1 
 
 
เรียน                             

เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 

ลงชื่อ เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
( ) 

ตําแหนง  
วันท่ี  

 
 

� เห็นชอบ 
� ไมเห็นชอบ เพราะ  

 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
 
 
คําสั่งของ                        

� อนุมัติ 
� ไมอนุมัติ เพราะ  

 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
วันท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คด. ๓ 



 

แบบขออนุมัติ ๒ 
 

 
เรียน                             ) 

เพ่ือโปรดเสนอ          หรือ   (แลวแตกรณี)          พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 

ลงชื่อ เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
( ) 

ตําแหนง  
วันท่ี  

 
 
เรียน           หรือ   (แลวแตกรณี)  

เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
 
 

� เห็นชอบ 
� ไมเห็นชอบ เพราะ  

 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง     หรือ   (แลวแตกรณี)  
 
 
คําสั่งของ                       

� อนุมัติ 
� ไมอนุมัติ เพราะ  

 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
วันท่ี  

คด. ๔ 



 
 

แบบขออนุมัติ 3 
 

 
เรียน                             ) 

เพ่ือโปรดเสนอ                                    พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 

ลงชื่อ เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
( ) 

ตําแหนง  
วันท่ี  

 
 
เรียน                             

เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
 
 

� เห็นชอบ 
� ไมเห็นชอบ เพราะ  

 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                      
 
 
คําสั่งของ                       

� อนุมัติ 
� ไมอนุมัติ เพราะ  

 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
วันท่ี  

คด. ๕ 



 

แบบขออนุมัติ 4 
 
เรียน                          ) 

เพ่ือโปรดเสนอ   หรือ  (แลวแตกรณี)   นําเรียน                      เพ่ือโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 
 

ลงชื่อ เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
( ) 

ตําแหนง  
วันท่ี  

 
เรียน               หรือ  (แลวแตกรณี)  

เพ่ือโปรดเสนอ                                 ใหความเห็นชอบ 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง                     
 
เรียน                             

เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

ลงชื่อ  
( ) 

ตําแหนง     หรือ  (แลวแตกรณี)  
 

� เห็นชอบ 
� ไมเห็นชอบ เพราะ  

 
ลงชื่อ  

( ) 
ตําแหนง                      

 
คําสั่งของ          หรือ  (แลวแตกรณี)  

� อนุมัติ 
� ไมอนุมัติ เพราะ  

 
ลงชื่อ  

( ) 
ตําแหนง     หรือ  (แลวแตกรณี)  

วันท่ี  

คด. ๖ 



ส.ส. ๒/๕๒ 

 
 

กรมสรรพสามติ 

บันทึกการเปรียบเทียบคดพีระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 
คดีเปรียบเทียบท่ี       /          ท่ีทําการเปรียบเทียบ                        อําเภอ              จังหวัด  

 
วันท่ี            เดือน                           พ.ศ.  
 
 ผูกลาวหา 

ระหวาง 
 ผูตองหา 

 
ขอกลาวหา  

หาวา  เม่ือวันท่ี              เดอืน                                  พ.ศ.                         เวลา น. 

ผูตองหากระทําผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 เหตุเกิดท่ีตําบล  

อําเภอ                                                          จังหวัด  

 
คดีนี้ผูตองหากระทําความผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา  

มีบทกําหนดโทษตามมาตรา        ซ่ึงเปนความผิดท่ีเปรียบเทียบได และผูตองหายินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี

จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน                                                    บาท             สตางค 

ผูตองหาชําระเงินคาปรับเสร็จแลวแตวันท่ี  

 
บันทึกนี้ไดอานใหผูตองหาฟงแลวรับรองวาถูกตองไดใหลงชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 

ลงชื่อ ผูตองหา 
 
ลงชื่อ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
 /เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
 
ลงชื่อ ผูกลาวหา 
 
ลงชื่อ พยาน - บันทึก 

 
 
 



ส.ส. ๒/๕๓ 
 

กรมสรรพสามิต 
บันทึกคําใหการของผูตองหา 

 
 
 สถานท่ีทําการ  

 
วันท่ี          เดือน                       พ.ศ.  

 

ขาพเจา                                                                                   อาย ุ ป 

เชื้อชาติ                  สัญชาติ                       อาชีพ                    อยูบานเลขท่ี                   หมูท่ี  

ถนน                                                  ตําบล/แขวง  

อําเภอ/เขต                                                    จังหวัด  

ชื่อบิดา                                                     ชื่อมารดา  

เจาพนักงานไดแจงแกขาพเจาตองหาวา  

  

และไดแจงใหขาพเจาทราบ ขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ กับไดใหโอกาสใหขาพเจาแจงใหญาติหรือ
ผูซึ่งขาพเจาไววางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกแลวซึ่งขาพเจา  รองขอ 
 ไมรองขอ และไดดําเนินการตามท่ีขาพเจารองขอแลว และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวาขาพเจามีสิทธิท่ีจะ
ไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของขาพเจาอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได, มิสิทธิท่ีจะพบ
และปรึกษาทนายความหรือผูซ่ึงจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และคดีนี้เปนคดีท่ีทําการเปรียบเทียบไดจะ
เปรียบเทียบปรับขาพเจาเปนเงิน บาท ขาพเจาทราบแลวขอใหการรับวาขอเท็จจริงท่ีขาพเจา 
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดเปนไปตามบันทึกของเจาหนาท่ีผูจับกุม และยอมรับวากระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหาจริง 
และขาพเจารองขอใหทําการเปรียบเทียบคดี ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบปรับ และ
ขาพเจายินยอมชําระคาปรับใหเปนเงิน                                 บาท สวนเงินคาปรับจํานวนนี้ ขาพเจาตกลงจะ
นํามาชําระใหภายในวันท่ี                                              หากขาพเจาไมนําเงินตามจํานวนดังกลาวมาชําระ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเจาพนักงานดําเนินคดีตอไป และเจาพนักงานไดอานใหขาพเจาฟงแลวรับวาถูกตอง 
 
 

ลงชื่อ ผูตองหา 
 
ลงชื่อ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
 /เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
 
ลงชื่อ พยาน 
 
ลงชื่อ บันทึก - อาน 

 
 



ส.ส. ๒/๕๔ 
 

กรมสรรพสามิต 
คําใหการของผูกลาวโทษ 

 
 สถานท่ีทําการ  

 
วันท่ี          เดือน                      พ.ศ.  
 

ขาพเจา                                                                                     อายุ ป 

ตําแหนง                                                    สังกัด  

ตําบล/แขวง                                     อําเภอ/เขต                                  จังหวัด  

เชื้อชาติ              สัญชาติ                   ไดปฏิญาณตนแลว ขอใหการดวยความสัตยจริงวา 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

เหตุเกิดท่ี                                                  หมูท่ี        ถนน  

ตําบล/แขวง                                 อําเภอ/เขต                                     จังหวัด  
 
ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา 137 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560 ทําการเปรียบเทียบตอไป อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง 
 
 

ลงชื่อ ผูกลาวหา 
 
ลงชื่อ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
 /เจาหนาท่ีดําเนินคดี 
 
ลงชื่อ พยาน 
 
ลงชื่อ บันทึก - อาน 
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