ระเบียบกรมสรรพสามิต
วาดวยการเปรียบเทียบคดี
พ.ศ. 2560
--------------------เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม และแนวทาง
เดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 138 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ
มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2560 เปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีปญหา
เกี่ยวกับทางปฏิบัติหรือกรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดทางปฏิบัติไว
หมวด 1
บททั่วไป
--------------------------

พ.ศ. 2560

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต” หมายความวา พระราชบัญญัติภ าษีส รรพสามิต

“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิต ตามมาตรา 137
วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
“คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี” หมายความวา คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามมาตรา
137 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
“เจาหนาที่ดําเนินคดี” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต ซึ่งหัวหนา
หนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีมอบหมายเปนหนังสือใหมีหนาที่สั่งคดีไปกอน
“เจาพนักงานผูจับกุม” หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่ในการจับกุมปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต ตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และใหหมายความรวมถึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
“การเปรียบเทียบคดี” หมายความวา การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาที่กรม
สรรพสามิตของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และใหหมายความรวมถึงการอนุมัติ
เปรียบเทียบคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีกรณีมีการสั่งคดีไปกอน เพื่อใหคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
“การสั่งคดีไปกอน” หมายความวา การดําเนินการของเจาหนาที่ดําเนินคดีเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต

-๒“ที่ทําการเปรียบเทียบคดี” ให้หมายความรวมถึง สถานที่ที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีใช้ใน
การทําการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ และสถานที่ที่เป็นที่ทําการเปรียบเทียบคดีเขตพิเศษด้วย
ข้อ ๕ ให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และไม่เกินกว่าความจําเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี เกี่ยวกับการจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหาให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จะนําคดีส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เปรียบเทียบคดีทําการเปรียบเทียบคดี เว้นแต่เป็นคดีที่สามารถเปรียบเทียบ
คดีได้ และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนของการนําตัวผู้ถูกจับไปยัง
ที่ทําการของพนักงานสอบสวน
ข้อ ๖ ในการรับเงิน การหักจ่ายเป็นเงินสินบนและหรือเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น ๆ
หมวด 2
การเปรียบเทียบคดี
-------------------------ส่วนที่ 1
หน่วยงานที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ
-------------------------ข้อ ๗ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
๗.๑ สํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต มีหน้าที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีในหน้าที่ของ
กรมสรรพสามิตได้ทั่วราชอาณาจักร
๗.๒ บรรดาความผิดตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อว่าได้
เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร ถ้าเกิดในท้องที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครใด ให้ดําเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ๆ เว้นแต่
๗.๒.๑ คดีที่จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม หรือ
เจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามจับกุมร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงเกินกว่าหนึ่งแสนบาท
๗.๒.๒ คดีที่โอนมาทําการดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีตามข้อ 7.5
๗.๒.๓ คดีที่ส่งมาทําการเปรียบเทียบคดีโดยการจับกุมของหน่วยงานอื่นซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ในการจับกุมและปราบปราม ให้ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีที่ส่วนคดี สํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต
๗.๓ บรรดาความผิดตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้
เกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
๗.๓.๑ ถ้าเกิดในท้องที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มีสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา ให้ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นั้น ๆ
๗.๓.๒ ถ้าเกิดในท้องที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ให้ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานั้น ๆ
๗.๔ กรณีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีเกินกว่าอํานาจของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้

-๓หนาที่ดําเนินคดีเปนไปตาม 7.2 หรือ 7.3 แลวแตกรณี โดยใหสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดําเนินการดังนี้
๗.๔.๑ แจงใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีทราบเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบคดี หรือ
๗.๔.๒ ใหเจาหนาที่ดําเนิน คดี ของสํานักงานสรรพสามิต พื้น ที่ส าขา สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทําการสั่งคดีไปกอน
๗.๕ กรณีที่มีการโอนคดีมาดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ณ สวนคดี สํานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต เนื่องจากตามลักษณะของความผิด ฐานะของผูกระทําผิด จํานวนผูกระทําผิด ความปลอดภัยของ
เจาหนาที่ ความรูสึกของประชาชนสวนมากแหงทองที่นั้น หรือมีเหตุผลอยางอื่นซึ่งไมอาจจะสงดําเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดียังหนวยงาน ตาม 7.2 หรือ 7.3 ได ใหเจาพนักงานผูจับกุมขออนุมัติเปนหนังสือตออธิบดีกรม
สรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหทําหนาที่กํากับดูแลสํานักกฎหมาย เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะโอน
คดีมาดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีได
กรณีมีความจําเปนเรงดวน หรือมีเหตุอันไมอาจขออนุมัติเปนหนังสือไดตามวรรคหนึ่ง
ใหเจาพนักงานผูจับกุมขออนุมัติทางโทรศัพท โทรสาร หรือชองทางการสื่อสารอื่นตอผูมีอํานาจอนุมัติ กอนทําการ
โอนคดีมาทําการดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี และใหเจาพนักงานผูจับกุมจัดทําบันทึกเพื่อขออนุมัติเสนอตอผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันที่ทําการเปรียบเทียบคดีนั้น หากวันทําการเปรียบเทียบคดีตรงกับวันหยุด ใหยื่นหนังสือ
เพื่อขออนุมัติในวันที่เปดทําการวันแรก
สวนที่ ๒
สถานที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
-------------------------ขอ ๘ ใหหนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสถาน
ที่ตั้งปกติของสํานักงาน
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเปรียบเทียบคดีใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ใหเจาพนักงานผูจับกุม
รองขอตอผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีในคดีนั้น ๆ ไปดําเนินการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติของสํานักงานได
โดยใชสถานที่ของหนวยงานราชการอื่น หรือสถานที่อื่นเปนสถานที่เปรียบเทียบคดี ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ของสถานที่ดวย
ใหอาคารสถานที่ขนสงสาธารณะทุกชนิด ที่ใชขนสงผูโดยสารภายในประเทศ หรือผูเดินทาง
ระหวางประเทศ ถือเปนสถานที่ดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีเขตพิเศษ
สําหรับการดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดีตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามขั้นตอน
ปฏิบัติที่ระบุไวในหมวด 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 โดยอนุโลม
สวนที่ 3
ขั้นตอนกอนการเปรียบเทียบคดี
-------------------------การปฏิบัติตามขั้นตอนกอนการเปรียบเทียบคดี ใหใชกับกรณีท่ีเปรียบเทียบคดีโดยผูมีอํา นาจ
เปรีย บเทีย บคดี หรือ เจา หนา ที่ดํา เนิน คดี เฉพาะการเปรีย บเทีย บคดีใ นสถานที่ตั้ง ปกติ ในสว นของการ
เปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ ใหใชบังคับโดยอนุโลม

-๔ขอ ๙ ขั้นตอนกอนการเปรียบเทียบคดี
๙.๑ ตรวจสอบวาเจาพนักงานผูจับกุมไดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะบทบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวของกับการจับกุมเสร็จสิ้นแลว
หรือไม เวนแตเขาขอยกเวนตามที่กําหนดในขอ 5 หากยังปฏิบัติไมครบถวนใหแจงเจาพนักงานผูจับกุมปฏิบัติให
ครบถวน
๙.๒ ตรวจสอบบัน ทึกการจับ กุม หรือบันทึกการตรวจคน หรือบัน ทึกอายัด ของกลาง
รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการจับกุม และจํานวนของกลาง (ถามี) โดยเจาพนักงานผูจับกุมมีหนาที่
ในการชี้แจงขอเท็จจริงโดยละเอียด
๙.๓ กรณีตอไปนี้ ใหแจงเจาพนักงานผูจับกุมสงเรื่องใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
๙.๓.๑ เปน คดีที่ไ มอ าจเปรีย บเทีย บคดี เนื่อ งจากไมอ ยูใ นอํา นาจที่จ ะทํา การ
เปรียบเทียบคดีได
๙.๓.๒ เปนคดีที่สามารถเปรียบเทียบคดีได แตผูตองหาไมยินยอมใหเปรียบเทียบคดี
๙.๓.๓ เปนคดีที่ผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี แตไมยินยอมชําระคาปรับ
๙.๓.๔ เปนคดีที่ไมสมควรเปรียบเทียบคดี โดยพิจารณาเงื่อนไขประกอบ ดังนี้
(๑) เปนคดีที่เขาเงื่อนไขเปนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
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(๒) เปนกระบวนการมีผูเกี่ยวของจํานวนมาก มีการจัดตั้งนิติบุคคลหรือบุคคล
เขามาดําเนินการในกิจการที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี
(๓) มีผูทรงอิทธิพลเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน
(๔) กระทําผิดบอยครั้งหรือกระทําผิดอยูเปนประจํา
(๕) มีผลหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการจัดเก็บภาษี
(๖) พฤติการณอื่นที่แสดงใหเห็นวาผูกระทําผิดจงใจปฏิบัติอันเปนการฝาฝน
ตอกฎหมาย
สวนที่ 4
ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี
-------------------------ตอนที่ ๑
เจาหนาที่ดําเนินคดีและผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
--------------------------ขอ ๑๐ การเปรียบเทียบคดีกรณีที่เจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูจับกุม
ใหปฏิบัติตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
๑๐.๑ ลงรับคดีในสมุดรับคํากลาวโทษ
๑๐.๒ สงของกลางใหกับผูมีอํานาจหนาที่ในการตรวจพิสูจนของกลาง (ถามี) และตรวจสอบ
ผลการพิสูจนของกลางเพื่อใชประกอบในการกําหนดคาปรับเปรียบเทียบคดี
๑๐.๓ ชี้แจงใหผูตองหาเขาใจถึงความผิดที่เกิดขึ้นวาเปนคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดีได
พรอมกําหนดจํานวนเงินคาปรับเปรียบเทียบคดี

-๕๑๐.๓.๑ กรณีผูตองหายินยอมใหเปรียบเทียบคดี ใหผูตองหาจัดทําคํารองขอให
เปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต (คด. 1) ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้
๑๐.๓.๒ กรณีผูตอ งหาไมยิน ยอมใหทํา การเปรีย บเทีย บคดี หรือ ยิน ยอมให
เปรียบเทียบคดีแตไมชําระคาปรับ ใหแจงผูจับเพื่อนําตัวสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี โดยไมตองจัดทําหนังสือ
นําสงไปยังพนักงานสอบสวน
๑๐.๔ จัดทําสํานวนคดี ตามลําดับ ดังนี้
๑๐.๔.๑ จัดทําบันทึกคําใหการของผูกลาวโทษ ตามแบบบันทึกคําใหการของ
ผูก ลาวโทษ (ส.ส. 2/54) ที่กรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้
๑๐.๔.๒ จัดทําบันทึกคําใหการของผูตองหา ตามแบบบันทึกคําใหการของผูตองหา
(ส.ส. 2/53) ที่กรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้
๑๐.๔.๓ จัดทําบันทึกการเปรียบเทียบคดี (ส.ส. 2/52) ที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ทายระเบียบนี้ โดยใหนับเลขคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดี ดังนี้
(๑) ใหเริ่มนับคดีเปรียบเทียบตามปปฏิทิน
(๒) คดีที่ทําการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ และคดีที่ทําการ
เปรียบเทียบในสถานที่ตั้งปกติ ใหแยกนับเรียงตามลําดับ ไมนับตอเนื่องกัน
(๓) คดีที่ทําการเปรียบเทียบนอกสถานที่ตั้งปกติ ใหใชอักษร “น.”
นําหนาเลขคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดีดวย
(๔) กรณีเลขคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดีในบันทึกการเปรียบเทียบคดี
(ส.ส. 2/52) ใหนับตอเนื่องกัน ไมมีการขาม และใหกําหนดเฉพาะคดีที่มีการเปรียบเทียบคดีเทานั้น ไมวาจะเปน
หนวยงานใดทําหนาที่จับกุม ซึ่งเลขคดีที่เปรียบเทียบจะตองเทาหรือนอยกวาเลขที่รับคดีในสมุดรับคํากลาวโทษ
(ส.ส. 1/55) เสมอ
๑๐.๕ การรับชําระเงินคาปรับเปรียบเทียบคดี
๑๐.๕.๑ การเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ และการเปรีย บเทีย บคดีใน
สถานที่ตั้งปกติ ใหแยกเลมใบเสร็จรับเงินออกจากกัน
๑๐.๕.๒ เมื่อผูตองหาชําระเงินคาปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี เจาหนาที่
ดําเนินคดี เจาหนาที่การเงินหรือบัญชี หรือขาราชการในหนวยงานที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดมอบหมายหนาที่
เปนหนังสือใหมีหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินแลวแตกรณี ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูตองหาลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ที่ตอนลางของใบเสร็จรับเงินและที่สําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นดวย เพื่อแสดงวาผูตองหาไดรับทราบและตรวจความ
ถูกตองแลว พรอมทั้งสงมอบใบเสร็จรับเงินตนฉบับใหแกผูตองหารับไป
๑๐.๖ การบันทึกรับคดีในสมุดรับคํากลาวโทษ
๑๐.๖.๑ ตองบันทึกในสมุดรับคํากลาวโทษทุกคดี ไดแก คดีที่สงพนักงานสอบสวน
คดีที่ยังมิไดตัวผูกระทําผิด และคดีที่ทําการเปรียบเทียบคดี โดยเรียงตามลําดับกอนหลังของการสงคดีมายังที่ทําการ
เปรียบเทียบคดี ไมมีการขามลําดับ โดยลําดับในสมุดรับคํากลาวโทษใหนับตามปปฏิทิน
๑๐.๖.๒ การเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ และการเปรีย บเทีย บคดีใน
สถานที่ตั้งปกติ ใหแยกเลมสมุดรับคํากลาวโทษออกจากกัน
๑๐.๖.๓ กรณีที่เปนการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ไดแก ชื่อและตําแหนง
เจาพนักงานผูจับกุม ชื่อผูตองหารวมทั้งอายุและภูมิลําเนา จํานวนของกลาง ขอกลาวหา พฤติการณแหงการ
กระทําผิด วันเวลาที่จับกุม สถานที่เกิดเหตุ และลงลายมือชื่อของผูกลาวหา ผูตองหา เจาหนาที่ดําเนินคดีในฐานะ
ผูบนั ทึก ตามลําดับ หากผูตองหาเปนผูไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียนตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต ใหลง

-๖รายการดังกลาวในสมุดรับคํากลาวโทษ และหากมีรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับคดี ก็ใหบันทึกเพิ่มเติมไวดวย
โดยสมุดรับคํากลาวโทษจะตองไมมีการขูด ลบ หรือฉีกหนาใดหนาหนึ่ง หากมีขอผิดพลาดใหขีดฆาและลงลายมือ
ชื่อของผูบันทึกและผูตองหากํากับไวหนาแถวที่มีการแกไข
๑๐.๖.๔ กรณีคดีที่สงใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีเพื่อฟองตอศาล หรือคดีที่
ยังไมไดตัวผูกระทําความผิด และเปนการจับกุมหรือยึด อายัดโดยเจาพนักงานผูจับกุมของกรมสรรพสามิตใหบันทึก
ในสมุดรับคํากลาวโทษทุกคดี โดยเจาพนักงานผูจับกุมตองสงเอกสาร ดังนี้
(๑) สําเนาบันทึกการจับกุม หรือสําเนาการยึดอายัดของกลาง แลวแต
กรณี
(๒) สําเนาบันทึกประจําวันของพนักงานสอบสวน
โดยใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีหรือเจาหนาที่ดําเนินคดี จัดทําบันทึกคําใหการของผูกลาวโทษ (ส.ส. 2/54) หาก
ของกลางนั้นจะตองทําการพิสูจน ใหสงของกลางไปยังเจาพนักงานผูมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจพิสูจนของกลาง
พรอมแนบสําเนาบัญชีของกลาง (ส.ส. 2/4) ไวกับสํานวนคดีดวย
๑๐.๖.๕ การบันทึกเพิ่มเติมในสมุดรับคํากลาวโทษ
(๑) กรณีที่ทําการเปรียบเทียบคดีโดยผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี และ
เปนคดี
(๑.๑) ตองมีการคืนของกลาง เนื่องจากเปนของกลางที่ชอบดวย
กฎหมาย ใหบันทึกไวทายสมุดรับคํากลาวโทษวา “ผูตองหาไดรับของกลางในคดีคืนไปแลว” พรอมกับใหผูตองหา
ลงลายมือชื่อรับไว
(๑.๒) ตองคืนของกลาง กรณีที่ตองชําระภาษีใหครบถวนกอนรับ
ของกลางคืน ใหบันทึกขอความไวทายสมุดรับคํากลาวโทษวา “ผูตองหาไดชําระภาษีสรรพสามิตครบถวนแลว เมื่อ
วันที่
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่ เลขที่ ลงวันที่
และผูตองหาไดรับของกลางในคดีคืนไปแลว”
(๒) กรณีที่เปนคดีที่สงใหพนักงานสอบสวน ใหบันทึกไวทายสมุด
รับคํากลาวโทษ วา “สงพนักงานสอบสวน” และใหบันทึกเพิ่มเติม ดังนี้
(๒.๑) กรณีพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหากลับมาดําเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดี ใหบันทึกเพิ่มเติมทายสมุดรับคํากลาวโทษเดิมซึ่งเคยไดบันทึกลงรับคดีนั้นไวแลววา “พนักงาน
สอบสวนไดมีหนังสือสถานีตํารวจ
ที่
ลงวันที่
สงตัวผูตองหามาทําการเปรียบเทียบคดี
โดยผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีไดดําเนินการเปรียบเทียบคดี ตามคดีเปรียบเทียบที่
ลงวันที่
เปนเงินจํานวน
บาท”
(๒.๒) กรณีพนักงานสอบสวนสงตัวผูตองหาฟองคดีตอศาล
๑) กรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็น
สั่งไมฟอง ใหบันทึก “พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไมฟอง ตามหนังสือ ที่
เมื่อวันที่
”
๒) กรณีศาลมีคําพิพากษา ใหบันทึก “ศาลจังหวัด/แขวง
ไดมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดํา ที่
คดีหมายเลขแดงที่
เมื่อวันที่
ใหลงโทษปรับ
บาท จําคุก
หรือ ใหยกฟอง” แลวแตกรณี
(๓) กรณีเปนคดีที่ยังไมไดตัวผูกระทําความผิด ใหบันทึกไวทายสมุด
รับคํากลาวโทษวา “อยูระหวางการสืบสวนติดตามตัวผูกระทําผิด” หากตอมาคดีนั้นขาดอายุความใหบันทึกเพิ่มเติม
วา “คดีขาดอายุความ”

-๗ขอ ๑๑ การเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ ใหปฏิบัติตามขอ 9 และขอ 10 โดยอนุโลม
โดยการเปรียบเทียบคดีนอกสถานที่ตั้งปกติ ใหเปนหนาที่ของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเทานั้น ไมอาจใหเจาหนาที่
ดําเนินคดีสั่งคดีไปกอนได
ขอ ๑๒ การขอความเห็นชอบและอนุมัติการเปรียบเทียบคดี
๑๒.๑ ใหเจาหนาที่ดําเนินคดีจัดทํารายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดี (คด. 2) ประกอบ
กับแบบขออนุมัติ 1 - 4 (คด. 3 – คด. 6) แลวแตกรณี ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนดทายระเบียบนี้ พรอม
เสนอสํานวนคดีผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีพิจารณาอนุมัติโดยไมชักชา
กอนที่จะพิจารณาอนุมัติ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีเสนอขอความเห็นชอบไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอีก
หนึ่งชั้น
๑๒.๑.๑ กรณีนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือเจาพนักงานสรรพสามิต
อาวุโส หัวหนาฝายกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไมมีสาขา หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขา เปนผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดี ใหใชแบบขออนุมัติ ๑ (คด. ๓)
๑๒.๑.๒ กรณีผูอํานวยการสวนคดี หรือสรรพสามิตพื้นที่เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คดี ใหใชแบบขออนุมัติ 2 (คด. 4)
๑๒.๑.๓ กรณีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี สํานักกฎหมาย เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
คดี ใหใชแบบขออนุมัติ 3 (คด. 5)
๑๒.๑.๔ กรณีผูอํานวยการสํานักกฎหมาย หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต
ภาค เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี ใหใชแบบขออนุมัติ 4 (คด. 6)
๑๒.๒ ในกรณีที่จะตองเสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดี ใหหนวยงานที่สั่งคดีไปกอน
สงรายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดีและสํานวนคดีผานสวนคดี สํานักกฎหมาย โดยเร็ว และใหสวนคดีมีหนาที่
เสนอขอความเห็นชอบพรอมทั้งแจงผลใหหนวยงานที่สั่งคดีไปกอนดําเนินการอนุมัติการเปรียบเทียบคดีตอไป
๑๒.๓ เมื่อไดรับคําสั่งอนุมัติใหเปรียบเทียบคดีแลว ใหดําเนินการตามคําสั่งและนําเงิน
คาปรับสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบวาดวยการนั้นตอไป และใหถือวาวันที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีอนุมัติ
การเปรียบเทียบคดี เปนวันที่คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ตอนที่ 2
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
-------------------------ขอ ๑๓ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
๑๓.๑ เมื่อหนวยงานที่มีหนาที่เปรียบเทียบคดีไดรับคดีที่อยูในอํานาจการเปรียบเทียบ
คดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และผูตองหารองขอใหเปรียบเทียบคดี ซึ่งผูตองหาอาจถูกควบคุมตัว หรือ
ไดรับการปลอยชั่วคราวตามระเบียบวาดวยการนั้น ใหดําเนินการตามขั้นตอนการลงรับคดีของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี
โดยอนุโลม และสงของกลาง (ถามี) ไปทําการตรวจพิสูจนตามระเบียบวาดวยการนั้น
๑๓.๒ การลงมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ใหหนวยงานดังกลาวจัดทําหนังสือ
เชิญคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพื่อประชุม ลงมติใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
มีมติอยางไร ใหมีหนังสือแจงผลการลงมติดังกลาวใหผูตองหาทราบ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
๑๓.๓ การชําระเงินคาปรับ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีมติใหเปรียบเทียบคดี
โดยกําหนดจํานวนเงินคาปรับแลว ใหผูตองหาชําระเงินคาปรับแกหนวยงานดังกลาวขางตน ตามจํานวนที่กําหนด

-๘ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการลงมติ และใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในวันที่ผูตองหาชําระเงิน คาปรับ หากผูตองหาไมชําระเงิน คาปรับ ภายในกําหนดเวลา หรือกรณี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวา ไมสมควรเปรียบเทียบคดี ใหหนวยงานที่รับคดีสงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตอไป
สวนที่ 5
การเปรียบเทียบคดีกรณีอื่น
-------------------------ขอ ๑๔ คดีที่ตองทําการเปรียบเทียบคดี กรณีที่เปนการจับกุมโดยพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ใหพนักงานสอบสวนเจาของสํานวนมีหนังสือนําสงจากที่ทําการของพนักงานสอบสวน
ถึงหนวยงานซึ่งมีอํานาจทําการเปรียบเทียบคดีตามขอ 7 และใหดําเนินการเปรียบเทียบคดีเชนเดียวกับการจับกุม
โดยเจาพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตโดยอนุโลม
หมวด 3
การจัดการของกลางในคดี
-------------------------ขอ ๑๕ กรณีของกลางที่เปนของที่ชอบดวยกฎหมาย และตองคืนใหกับผูตองหา ใหผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดี คืนของกลางนั้นใหกับผูตองหาเมื่อผูตองหาชําระคาปรับเปรียบเทียบคดี
ครบถวน และบันทึกการคืนของกลางดังกลาวไวในทายสมุดรับคํากลาวโทษ
ขอ ๑๖ สําหรับของกลางที่ตองคืนแกผูตองหาหรือเจาของ และจะตองชําระภาษีสรรพสามิตให
ครบถวนกอนการคืน
๑๖.๑ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดีแจงกําหนดเวลาใหผูตองหา
เสียภาษี โดยบันทึกไวทายบันทึกการเปรียบเทียบคดี (ส.ส. 2/52) ใหผูตองหารับทราบและลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน วา “พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหผูตองหาทราบแลว วามีหนาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตใหครบถวนตาม
มาตรา 206 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ภายในวันที่
ผูตองหา
รับทราบแลว และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน” โดยใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานผูจับกุมที่จะดําเนินการให
ผูตองหาเสียภาษีใหครบถวน เมื่อผูตองหาชําระภาษีสรรพสามิตครบถวนแลว ใหเจาพนักงานผูจับกุมสงหลักฐาน
การเสียภาษีดังกลาวใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดี เพื่อมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่
ดําเนินคดีแจงใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่เก็บรักษาของกลางคืนของกลางแกผูตองหา
๑๖.๒ ถาการคืนของกลางนั้นจะตองมีการนําเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดมาปดไวกับ
ของกลาง เพื่อแสดงเปนหลักฐานวาไดเสียภาษีโดยถูกตองใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่เก็บรักษาของกลาง ดําเนินการให
ครบถวนกอนคืนของกลางนั้นใหกับผูตองหาหรือเจาของ
๑๖.๓ หากผูมีหนาที่เสียภาษีสําหรับของกลางไมยอมชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีแจงใหผูเก็บรักษาของกลางทราบ เพื่อดําเนินการตามระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ ๑๗ กรณีคดีที่ไมส ามารถเปรีย บเทีย บคดีได หรือเปน กรณีที่ส ามารถเปรีย บเทีย บคดีไ ด
แตผูตองหาไมยินยอมชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบของผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดี

-๙๑๗.๑ กรณีของกลางที่เปนของที่ชอบดวยกฎหมาย ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือ
เจาหนาที่ดําเนินคดี คืนของกลางดังกลาวใหกับเจาพนักงานผูจับกุม พรอมดวยตัวผูตองหาเพื่อนําสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินคดี
๑๗.๒ กรณีของกลางที่เปนของที่มิชอบดวยกฎหมาย และไดสงใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจ
หนาที่ในการตรวจพิสูจนเพื่อทําการตรวจพิสูจน ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดีแจงใหเจาหนาที่
ที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจพิสูจนสงของกลางมายังผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดี เพื่อผูมี
อํานาจเปรียบเทียบคดี หรือเจาหนาที่ดําเนินคดีจะไดคืนของกลางดังกลาวใหกับเจาพนักงานผูจับกุม พรอมดวยตัว
ผูตองหาเพื่อนําสงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
หมวด 4
การควบคุม
-------------------------ขอ ๑๘ ใหสํานักกฎหมาย หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ แลวแตกรณี รับผิดชอบในการเก็บรักษา
สํานวนการเปรียบเทียบคดีที่เสร็จคดีไวภายในอายุความ เมื่อพนกําหนดอายุความใหขออนุญาตทําลายตามระเบียบ
วาดวยการนั้น
ขอ ๑๙ ใหสรรพสามิตพื้นที่ควบคุม กํากับดูแลการเปรียบเทียบคดีของฝายกฎหมาย สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่ไมมีสาขา หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่รับผิดชอบแลวแตกรณี ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง โดยใหตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ที่รับผิดชอบปละสองครั้งและบันทึกการตรวจไวเปนหลักฐาน แลวรายงานผลการตรวจใหผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาคเพื่อทราบตอไป
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคควบคุม กํากับดูแลการเปรียบเทียบคดีของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่รับผิดชอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง
โดยใหตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีของหนวยงานนั้น ๆ ปละหนึ่งครั้ง (โดยการสุมตรวจ) และ
บันทึกการตรวจไวเปนหลักฐานแลวรายงานผลการตรวจใหอธิบดีเพื่อทราบตอไป
ขอ ๒๑ ใหสํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการใหคําแนะนํา และออกตรวจการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีของหนวยงานที่ทําการเปรียบเทียบคดีทุกแหง โดยใหสุมตรวจพื้นที่อยางนอยภาคละ
หนึ่งครั้งในแตละป พรอมทั้งสรุปผลการตรวจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีของสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตภาค แลวรายงานผลการตรวจใหอธิบดีเพื่อทราบตอไป
ขอ ๒๒ กรณีหนวยงานที่มีหนาที่เปรียบเทียบคดีไดดําเนินคดีหรือเปรียบเทียบคดี เฉพาะคดีสําคัญ
เชน คดีที่มีของกลางจํานวนมาก มูลคาของกลางตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป หรือคดีที่มีการตอสูคดี หรือคดีที่อยูใน
ความสนใจของประชาชนจํานวนมาก เปนตน ใหหนวยงานดังกลาวรายงานสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดีใหกรม
สรรพสามิตทราบโดยเร็ว และใหสวนคดี สํานักกฎหมาย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอม
ทั้งติดตามคดีอยางใกลชิด โดยใหคําแนะนําปรึกษาหรือดําเนินการเกี่ยวกับคดี เพื่อใหการดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ
ตอไป

คด. ๑
คํารองขอใหเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิต
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ตามที่ขาพเจาตองหาวาไดกระทําผิดฐาน
ตามสมุดรับคํากลาวโทษลําดับที่
มาตรา

อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ขาพเจายอมรับวาไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาจริง และเพื่อใหเรื่องระงับไปโดยมิตองนําคดี
ขึ้นสูศาล ขาพเจารองขอใหกรมสรรพสามิตเปรียบเทียบคดี ตามมาตรา 137 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 และหากผลเปนประการใด ขาพเจายอมรับผิดชอบทุกประการ ซึ่งในชั้น นี้ขาพเจาไดชําระเงิน
คาปรับไวแลวตามหลักเกณฑการกําหนดคาปรับที่กรมสรรพสามิตกําหนด และขาพเจาทราบแลววาในวันที่ผูมี
อํานาจเปรียบเทียบคดีอนุมัติใหเปรียบเทียบคดี เปน วัน ที่คดีอาญาเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความอาญา
ลงชื่อ
(

ผูตองหา
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

คด. ๒
รายงานขออนุมัติการเปรียบเทียบคดี
หนวยงานเปรียบเทียบคดี

1. วัน เดือน ป ที่จับ
2. สถานที่เกิดเหตุ ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
3. ชื่อ – สกุลผูกระทําผิด
สัญชาติ
อาชีพ
4. ชนิด, ปริมาณ, ราคาและคาภาษีของกลางในการกระทําความผิด

เวลา
จังหวัด

น.

5. กรณีใชยานพาหนะในการกระทําความผิด (ใหระบุรายละเอียด ชื่อยานพาหนะ, หมายเลขเครื่อง, ตัวถัง, ขอมูล
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ)
6. ผูกระทําผิดราย
� ไมเคย � เคยกระทําความผิด
(ถาเคยกระทําความผิดมาแลวใหแจงความผิดครั้งกอนและโทษที่ไดรับดวย)
7. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดโดยละเอียด

8. ผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา
9. เหตุผลที่ควรเปรียบเทียบคดี และ/หรือจัดการกับของกลาง

บทกําหนดโทษมาตรา

และเปนอํานาจเปรียบเทียบของ
ซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีตามคําสั่ง
กรมสรรพสามิต ที่
ลงวันที่
ประกอบกับผูตองหาได
ยินยอมชําระคาปรับไวแลวตามหลักเกณฑการกําหนดคาปรับที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

เจาหนาที่ดําเนินคดี
)

คําอธิบายแบบขออนุมัติ
การใชแบบขออนุมัติ
แบบขออนุมัติ
1

2
3
4

ใชในกรณีที่เปนอํานาจเปรียบเทียบของ
- นิติกรชํานาญการพิเศษ สวนคดี หรือ
- นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส หัวหนาฝายกฎหมาย
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไมมีสาขา หรือ
- สรรพสามิตพื้นที่สาขา
- ผูอํานวยการสวนคดี หรือ
- สรรพสามิตพื้นที่
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี สํานักกฎหมาย
- ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย หรือ
- ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค

ตําแหนงตามหมายเลขกํากับยอ
หมายเลขกํากับยอ








ตําแหนง
- นิติกรชํานาญการพิเศษ สวนคดี หรือ
- นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส หัวหนา
ฝายกฎหมาย สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไมมีสาขา หรือ
- สรรพสามิตพื้นที่สาขา
- ผูอํานวยการสวนคดี หรือ
- สรรพสามิตพื้นที่
- ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานคดี สํานักกฎหมาย
- ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
- ที่ปรึกษาฯ หรือรองอธิบดีที่กํากับดูแล

คด. ๓
แบบขออนุมัติ 1
เรียน


เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

เจาหนาที่ดําเนินคดี
)

� เห็นชอบ
� ไมเห็นชอบ เพราะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
คําสั่งของ



)


� อนุมัติ
� ไมอนุมัติ เพราะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่



)

คด. ๔
แบบขออนุมัติ ๒
เรียน



)
 หรือ  (แลวแตกรณี)

เพื่อโปรดเสนอ

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่
เรียน

พิจารณาใหความเห็นชอบ
เจาหนาที่ดําเนินคดี
)

 หรือ  (แลวแตกรณี)
เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง



)

� เห็นชอบ
� ไมเห็นชอบ เพราะ
ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง  หรือ  (แลวแตกรณี)
คําสั่งของ


� อนุมัติ
� ไมอนุมัติ เพราะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่



)

คด. ๕
แบบขออนุมัติ 3
เรียน



)


เพื่อโปรดเสนอ

พิจารณาใหความเห็นชอบ

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่
เรียน

เจาหนาที่ดําเนินคดี
)


เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง



)

� เห็นชอบ
� ไมเห็นชอบ เพราะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
คําสั่งของ



)


� อนุมัติ
� ไมอนุมัติ เพราะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่



)

คด. ๖

แบบขออนุมัติ 4


เรียน
ใหความเห็นชอบ

)

เพื่อโปรดเสนอ  หรือ  (แลวแตกรณี) นําเรียน



ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่
เรียน


ลงชื่อ
(
ตําแหนง

เรียน

เจาหนาที่ดําเนินคดี
)

 หรือ  (แลวแตกรณี)
เพื่อโปรดเสนอ

ใหความเห็นชอบ



)


เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง  หรือ  (แลวแตกรณี)
� เห็นชอบ
� ไมเห็นชอบ เพราะ
ลงชื่อ
(
ตําแหนง

คําสั่งของ

เพื่อโปรดพิจารณา



)

 หรือ  (แลวแตกรณี)
� อนุมัติ
� ไมอนุมัติ เพราะ
ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง  หรือ  (แลวแตกรณี)
วันที่

ส.ส. ๒/๕๒
กรมสรรพสามิต
บันทึกการเปรียบเทียบคดีพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
คดีเปรียบเทียบที่

/

ที่ทําการเปรียบเทียบ
วันที่

อําเภอ

เดือน

จังหวัด

พ.ศ.
ผูกลาวหา

ระหวาง

ผูตองหา

ขอกลาวหา
หาวา เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลา

น.

ผูตองหากระทําผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เหตุเกิดที่ตําบล
อําเภอ

จังหวัด
คดีนี้ผูตองหากระทําความผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา

มีบทกําหนดโทษตามมาตรา

ซึ่งเปนความผิดที่เปรียบเทียบได และผูตองหายินยอมใหทําการเปรียบเทียบคดี

จึงเปรียบเทียบใหผูตองหาเสียคาปรับเปนเงิน

บาท

ผูตองหาชําระเงินคาปรับเสร็จแลวแตวันที่
บันทึกนี้ไดอานใหผูตองหาฟงแลวรับรองวาถูกตองไดใหลงชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ

ผูตองหา

ลงชื่อ

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
/เจาหนาที่ดําเนินคดี

ลงชื่อ

ผูกลาวหา

ลงชื่อ

พยาน - บันทึก

สตางค

ส.ส. ๒/๕๓
กรมสรรพสามิต
บันทึกคําใหการของผูตองหา
สถานที่ทําการ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ขาพเจา
เชื้อชาติ

อายุ

สัญชาติ

อาชีพ

ถนน

อยูบานเลขที่

ป
หมูที่

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

ชื่อบิดา

ชื่อมารดา

เจาพนักงานไดแจงแกขาพเจาตองหาวา
และไดแจงใหขาพเจาทราบ ขอกลาวหาและรายละเอียดแหงการจับ กับไดใหโอกาสใหขาพเจาแจงใหญาติหรือ
ผูซึ่งขา พเจาไวว างใจทราบถึงการถูกจับ กุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกแลว ซึ่งขาพเจา  รองขอ
 ไมรองขอ และไดดําเนินการตามที่ขาพเจารองขอแลว และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวาขาพเจามีสิทธิที่จะ
ไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของขาพเจาอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได, มิสิทธิที่จะพบ
และปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว และคดีนี้เปนคดีที่ทําการเปรียบเทียบไดจะ
เปรียบเทียบปรับขาพเจาเปนเงิน
บาท ขาพเจาทราบแลวขอใหการรับวาขอเท็จจริงที่ขาพเจา
ถูกกลาวหาวากระทําความผิดเปนไปตามบันทึกของเจาหนาที่ผูจับกุม และยอมรับวากระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาจริง
และขาพเจารองขอใหทําการเปรียบเทียบคดี ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบปรับ และ
ขาพเจายินยอมชําระคาปรับใหเปนเงิน
บาท สวนเงินคาปรับจํานวนนี้ ขาพเจาตกลงจะ
นํามาชําระใหภายในวันที่
หากขาพเจาไมนําเงินตามจํานวนดังกลาวมาชําระ
ภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานดําเนินคดีตอไป และเจาพนักงานไดอานใหขาพเจาฟงแลวรับวาถูกตอง
ลงชื่อ

ผูตองหา

ลงชื่อ

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
/เจาหนาที่ดําเนินคดี

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

บันทึก - อาน

ส.ส. ๒/๕๔
กรมสรรพสามิต
คําใหการของผูกลาวโทษ
สถานที่ทําการ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ขาพเจา

อายุ

ตําแหนง

สังกัด

ตําบล/แขวง
เชื้อชาติ

อําเภอ/เขต
สัญชาติ

จังหวัด

ไดปฏิญาณตนแลว ขอใหการดวยความสัตยจริงวา

เหตุเกิดที่
ตําบล/แขวง

ป

หมูที่
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา 137 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ทําการเปรียบเทียบตอไป อานใหฟงแลวรับวาถูกตอง
ลงชื่อ

ผูกลาวหา

ลงชื่อ

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
/เจาหนาที่ดําเนินคดี

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

บันทึก - อาน

