การจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายใหม่
โดย นายสมบูรณ์ สายวารี นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงระบบกฎหมายโดยรวมกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีซึ่งใช้อยู่เดิม จานวน 7
ฉบับ มาเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ
กฎหมายซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีหลายประการ ผู้เขียนขอทาความเข้าใจว่าในบทความนี้
กรณีที่เนื้อหาได้ยกอ้างบทบัญญัติมาตราใด ๆ ที่มิได้ระบุว่าอยู่ในกฎหมายฉบับใด ให้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่อยู่ใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในส่วนของบทบัญญัติที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนจะขอยกมากล่าวในส่วนที่
เป็นประเด็นสาคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบคดีโดยตรง และเป็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การรวมข้อกล่าวหาเป็นฐานความผิดหรือบทกาหนดโทษเดียวกัน จะขอยกตัวอย่างบทบัญญัติบางมาตราที่
สาคัญ ดังนี้
1.1 การรวมฐานความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษี โดยรวมมาตรา 34, มาตรา 34
ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509, มาตรา 8 พระราชบัญญัติไพ่
พุทธศักราช 2486 และมาตรา 161 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รวมเป็นมาตรา 204 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อันส่งผลให้การตั้งข้อกล่าวหาผิดเพี้ยน และเกิดข้อสงสัยในการตั้งข้อกล่าวหา
โดยเฉพาะความผิดฐานครอบครองยาสูบเกินกว่าห้าร้อยกรัมตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
เนื่องจากได้เปลี่ยนเป็นมาตรา 165 ได้บัญญัติให้ครอบครองยาสูบที่มิได้เสียภาษีเกินกว่าห้าร้อยกรัม หรือยาเส้นเกินกว่า
หนึ่งกิโลกรัม แต่บทลงโทษการกระทาความผิดตามมาตรา 165 ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงเป็นข้อสงสัยว่าการกระทาเช่นนี้เป็น
ความผิดในฐานใด เมื่อพิจารณาบทกาหนดโทษตามมาตรา 203 (1) (ข) จะเห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดใน
การครอบครองสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนเว้นแต่เป็นการครอบครองยาสูบหรือยาเส้นตามปริ มาณที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 165 ดังนั้น การครอบครองยาสูบหรือยาสูบชนิดยาเส้นเกินกว่าปริมาณที่บัญญัติไว้ในมาตรา 165
ย่อมเป็นความผิดและมีบทลงโทษตามมาตรา 203 ซึ่งมีความหมายรวมถึงการครอบครองไพ่ที่มิได้เสียภาษีตามบทบัญญัติ
มาตรา 173 ด้วยเช่นกัน
สาหรับบทบั ญญัติเกี่ย วกับการขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เช่นเดียวกันกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง
1.2 การรวมบทกาหนดโทษเกี่ยวกับการนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยรวมมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509, มาตรา 14 พระราชบัญญัติไพ่
พุทธศักราช 2486 รวมเป็นมาตรา 195 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อันมีผลทาให้บทกาหนดโทษมี
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนเงินค่าปรับและโทษจาคุก เช่น ความผิดเกี่ยวกับการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เดิมมี
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บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติโทษให้ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่บทบัญญัติตามกฎหมาย
ใหม่มีการเพิ่มโทษปรับเป็นไม่เกิน 100, 000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 6 เดือน แต่ในทางกลับกันความผิดเกี่ยวกับการนาไพ่
เข้ามาในราชอาณาจักร เดิมมีบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 บัญญัติโทษให้ปรับสี่เท่าของค่าไพ่
ของกลางและจาคุกไม่เกินสิบปี แต่บทบัญญัติตามกฎหมายใหม่ได้บัญญัติโทษที่ลดลงอย่างมาก เป็นต้น
ในส่วนของบทบัญญัติเกี่ยวกับการผลิตสุรา ยาสูบ หรือไพ่ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นเดียวกับการ
นาเข้า
2. การรวมบทบัญญัติ ทาให้อานาจในการจับกุมและอานาจในการเปรียบเทียบคดีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 เจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่มีอานาจจับกุม ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีก า เมื่อมีการปรั บ ปรุ งกฎหมายทาให้ สิ นค้าไพ่ กลายเป็นสิ นค้าที่ต้องถูกจับกุมและสามารถ
เปรียบเทียบคดีได้เช่นเดียวกับสินค้าอื่น หรือกรณีความผิดตามมาตรา 162 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 เดิมเป็นอานาจเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเนื่องจากมีโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน แต่ได้มีการ
ปรับลดโทษจาคุกลงเหลือไม่เกิน 1 เดือน ตามมาตรา 204 ทาให้อานาจในการเปรียบเทียบคดีอยู่ในอานาจของอธิบดี
กรมสรรพสามิตตามมาตรา 137 (1)
3. การตั้งข้อกล่าวหาที่เป็นความผิดหลายกรรม และมีบทกาหนดโทษเดียวกัน เช่น กรณีขายสุรา ขายยาสูบ
และขายไพ่ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งมีบทกาหนดโทษตามมาตรา 196 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นการกระทาความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่ละกรรมสามารถแยกออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด มิใช่ความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ดังนั้น หากพบการกระทาความผิดเกี่ยวกับการขายสุรา
ยาสูบ และไพ่โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องดาเนินคดีทั้งสามฐานความผิด
4. การตั้งข้อกล่าวหาให้ถือฐานความผิดเป็นหลัก ไม่ถือตามชนิดของของกลางที่จับกุมได้ เช่น ในคดีความผิด
ตามมาตรา 203 มีของกลางเป็นสุรา ยาสูบ และไพ่ ที่มิได้เสียภาษีในคราวเดียวกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นความผิดกรรมเดียว
ต้องดาเนินคดีเป็นคดีเดียวกัน ไม่ต้องแยกคดีเป็นรายสินค้า
5. การนับการกระทาความผิดซ้า มีข้อพิจารณา ดังนี้
5.1 กรณีผู้ต้องหาเคยต้องโทษในการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 161
และต่อมาได้กระทาความผิดตามมาตรา 203 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ไม่ถือว่าเป็นการกระทา
ผิดซ้า เนื่องจากเป็นกฎหมายคนละฉบับกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ที่เคยต้องโทษในการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ที่ผ่านมาไม่เคยกระทาความผิดมาก่อนเลยตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
5.2 การกระทาความผิดซ้าในฐานความผิดเดิมแต่ของกลางต่างชนิด ถือว่าเป็นการกระทาความผิดซ้า
เนื่องจากการนับการกระทาความผิดซ้าถือเอาฐานความผิดที่กระทา มิได้พิจารณาจากของกลางในคดี เช่น เคยถูกจับกุม
และถูกลงโทษตามมาตรา 203 ครั้งแรกมีของกลางเป็นสุรามิได้ปิดแสตมป์ ต่อมาถูกจับกุมและถูกลงโทษตามมาตรา 203
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อีกครั้ง โดยมีของกลางเป็นสินค้าประเภทแบตเตอรี่ ถือได้ว่าเป็นการกระทาผิดซ้าเป็นครั้งที่ 2 แม้ของกลางจะเป็นคนละ
ชนิดก็ตาม
ข้อสังเกต กรณีกระทาความผิดซ้าโดยของกลางเป็นคนละชนิด จะต้องพิจารณาอัตราโทษตามบัญชีรายละเอียด
การตั้งข้อกล่าวหาและอัตราโทษประกอบด้วย ว่าสินค้าของกลางชนิดนั้น ๆ กาหนดให้เปรียบเทียบปรับในอัตรากี่เท่าของ
ค่าภาษี เช่น การกระทาความผิดตามมาตรา 203 ครั้งที่ 2 มีสินค้าประเภทน้ามันและรถยนต์ในคราวเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาจากบัญชีรายละเอียดฯ จะเห็นได้ว่าน้ามันได้กาหนดอัตราโทษสาหรับความผิดครั้งที่ 2 ไว้ที่ 10 เท่าของค่าภาษี
แต่รถยนต์ได้กาหนดความผิดสาหรับความผิดครั้งที่ 2 ไว้ที่ 5 เท่า ของค่าภาษี ดังนั้น ผู้เปรียบเทียบคดีต้องระมัดระวัง
เรื่องการกาหนดค่าปรับให้ถูกต้องตามบัญชีกาหนดข้อกล่าวหา มิฉะนั้น จะเป็นการเปรียบเทียบปรับที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผน
5.3 การกระทาความผิดซ้าโดยของกลางชนิดเดิมแต่คนละฐานความผิดต่างชนิด เช่น เคยถูกจับกุมและถูก
ลงโทษตามมาตรา 203 โดยมีของกลางเป็นสุราที่มิได้เสียภาษี ต่อมาได้ถูกจับกุมและถูกลงโทษ โดยมีของกลางเป็นสุราที่
มิได้เสียภาษีเช่นเดียวกันแต่เป็นความผิดตามมาตรา 204 กรณีเช่นนี้ ไม่ถือว่าเป็นการกระทาความผิดซ้าอันเป็นเหตุเพิ่ม
โทษ
6. การกาหนดมูลค่าเพื่อกาหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี
6.1 เศษของบาทของค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง พิจารณาดังนี้
6.1.1 การคานวณภาษีในการพิสูจน์ของกลาง เพื่อเป็นฐานในการกาหนดค่าปรับเปรียบเทียบคดี ไม่อยู่
ในบังคับของประกาศกระทรวงการคลัง เนื่องจากการกระทาความผิดเป็นการลงโทษทางอาญา และการชาระค่าปรับถือ
เป็นโทษทางอาญามิใช่เป็นการเสียภาษีกรณีปกติ ดังนั้น จานวนภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง จะต้องคงเศษทศนิยมไว้
ตามหลักการเงินทั่วไป คือ 2 ตาแหน่ง และจานวนภาษีที่นามาคานวณเป็นค่าปรับนั้น จะใช้เฉพาะภาษีสรรพสามิตเพียง
อย่างเดียวไม่นาเงินเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย หรือเงินเก็บเพิ่มให้กับกองทุนต่าง ๆ มารวมในการคานวณ
6.1.2 ในการคานวณค่าภาษีในการพิสูจน์ของกลาง หากมีจานวนหลายรายการ และแต่ละรายการมี
ทศนิยมเกินกว่า 2 หลัก ไม่ต้องทาการปัดทศนิยมในแต่ละรายการ แต่ให้รวมค่าภาษีของทุกรายการให้เสร็จสิ้นก่อน แล้ว
จึงทาการปัดหลักที่ 3 หากมีจานวนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น หากต่ากว่า 5 ให้ปัดทิ้ง คงเหลือไว้เพียงทศนิยม 2 ตาแหน่ง
เท่านั้น
กรณีปัดเศษของบาทในการพิสูจน์ของกลางทิ้งไป เช่น ค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ของกลาง จานวน 999.50
บาท แต่ได้ปัดเศษทิ้งเหลือ 999 บาท หากเป็นความผิดตามมาตรา 203 โดยของกลางเป็นสินค้าประเภทยาสูบ ซึ่งบัญชี
รายละเอียดการตั้งข้อกล่าวหาและอัตราโทษให้เปรียบเทียบปรับจานวน 10 เท่าของค่าภาษี จะเห็นได้ว่าค่าปรับจะขาด
หายไปจานวน 5 บาท แต่การเปรียบเทียบคดีถือว่าชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่เกินกว่าบทบัญญัติของกฎหมายแต่ไม่
ชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทางราชการ เนื่องจากปรับผิดไปจากบัญชีกาหนดรายละเอียดฯ เพราะจานวนเงินค่าปรับ
ต่ากว่าจานวนที่กาหนด แต่ในทางกลับกันหากปัดเศษของบาทในการพิสูจน์ขึ้นมาให้เป็นจานวนเต็มบาทจากตัวอย่าง
เดียวกัน จะเห็นได้ว่าค่าภาษีที่ได้จากการพิสูจน์ จะกลายเป็น 1,000 บาท เมื่อนาไปกาหนดค่าปรับจะได้จานวน 10,000
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บาท ซึ่งจะเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้เพีย ง 9, 995 บาท เป็นจานวน 5 บาท กรณีเช่นนี้จะถือว่า
คดีอาญาไม่เลิกกัน เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบคดีเกินกว่าอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติ และเป็นการเปรียบเทียบคดีที่มิ
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทาการเปรียบเทียบคดีใหม่ และคืนเงินในส่วนที่เกินนั้นให้กับผู้กระทาความผิด
6.2 จานวนเงินค่าปรับที่ได้จากการคานวณ จะต้องเปรียบเทียบคดีตามจานวนเงินที่คานวณได้ ไม่ต้องตัดเศษ
ทศนิยมของบาททิ้งแต่อย่างใด หากมีทศนิยมหลักที่ 3 ที่ได้จากการคานวณ และมีจานวนตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1
สตางค์
6.3 ในกรณีที่จะต้องประเมินมูลค่าของสินค้าเพื่อประโยชน์ในการกาหนดค่าปรับ โดยใช้อานาจตามมาตรา
136 มีข้อพิจารณา ดังนี้
6.3.1 การใช้อานาจตามมาตรา 136 ต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ ต้องใช้
ราคาขายปลีกแนะนาตามมาตรา 17 (1) ก่อนเป็นลาดับแรก และไล่ตามลาดับ ซึ่งจะใช้ราคาที่ซื้อขายของสินค้าที่
ใกล้เคียงกันเป็นลาดับสุดท้าย
6.3.2 การใช้ราคาขายปลีกแนะนา หากเป็นราคาที่ได้จากราคาที่ผู้ผลิตหรือนาเข้าได้แจ้งไว้กับสานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 หรือ 2 แล้วแต่ชนิดสินค้า จะต้องพิจารณาว่าราคาดังกล่าวได้หักภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้ว
หรือไม่ หากใช้ราคาที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปไม่ว่าจะซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรหรือไม่ก็ตาม
ต้องหักภาษีมลู ค่าเพิ่มออกจากสินค้านั้นก่อนนามาเป็นมูลค่าเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบปรับ
6.3.3 การใช้มูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันที่ได้ เสียภาษีโดยถูกต้องในเวลาหรือใกล้เวลา ที่กระทาผิด จะเห็นได้
ว่าสินค้าที่จะนามูลค่ามาใช้ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้า ขนาด รุ่น คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ แหล่งกาเนิด ฯลฯ และมูลค่าดังกล่าวต้องเป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทาผิด มิใช่เวลาที่
ทาการเปรียบเทียบคดี เช่น มีการยึดหรืออายัดสินค้าไว้เพื่อทาการตรวจสอบ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 128 เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2560 และมีการเปรียบเทียบคดีในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มูลค่าของสินค้าที่จะใช้ในการเปรียบเทียบคดี
จะต้องเป็นมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันที่ได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หรือใกล้กับวันที่ดังกล่าว
มิใช่ใช้ราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มากาหนดมูลค่าสินค้าในการเปรียบเทียบคดี
6.3.4 การใช้มูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้ เคียงกันที่ซื้อขายในเวลาที่กระทาความผิด เป็นกรณีที่ไม่อาจหา
ราคาตามขั้นตอนข้างต้นได้แล้ว โดยสินค้าดังกล่าวไม่จาเป็นต้องเป็นสินค้าเดียวกัน แต่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น
ขนาด แหล่งผลิต ตราสินค้า เป็นต้น ให้ถือมูลค่าของสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน หากไม่มีให้ใช้สินค้าที่มิชอบด้วย
กฎหมายโดยการค้นหาจากอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งจาหน่ายอื่น และใช้วิธีการถ่วงน้าหนักราคาที่ค้นหาได้ สาหรับมูลค่า
ของสินค้าที่สืบค้นได้นั้น กรณีเป็นสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้หักภาษีมูลค่าเพิ่มออก
ก่อนนามาคานวณ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาที่จาหน่ายแต่อย่างใด
6.3.5 กรณีอธิบดีกรมสรรพสามิตได้ประกาศมูลค่าของสินค้าเพื่อถือ เป็นเกณฑ์ในการกาหนดค่าปรับ จะต้องใช้
มูลค่าของสินค้านั้นเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีราคาขายปลีกแนะนาตามมาตรา 17 (1) หรือมีการชาระภาษีของ
สินค้าชนิดเดียวกันในเวลาหรือใกล้เวลากระทาผิดอยู่หรือไม่
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6.4 อัตราโทษขั้นต่าในการเปรียบเทียบคดี จะต้องไม่ต่ากว่ากฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่ ความผิดตามมาตรา
203 กาหนดขั้นต่าว่าต้องไม่ต่ากว่า 400 บาท และมาตรา 204 กาหนดขั้นต่าว่าต้องไม่ต่ากว่า 800 บาท ดังนั้น ผู้ทา
หน้าที่เปรียบเทียบคดีต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการเปรียบเทียบคดีที่ผิดพลาด อันจะเป็นเหตุให้คดีอาญาไม่เลิกกัน
7. การตกเป็นของกรมสรรพสามิตสาหรับของกลางตามมาตรา 206 วรรคท้าย และมาตรา 207วรรคท้าย มี
ข้อพิจารณา คือ
7.1 ผู้ที่กระทาความผิดตามมาตรา 203 หรือ 204 หากประสงค์จะขอรับของกลางในคดีคืน ต้องชาระภาษี
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่ในที่นี้คือผู้ทาการเปรียบเทียบคดีนั่นเอง หากผู้ทาการ
เปรียบเทียบคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้านั้นมีลักษณะตามมาตรา 206 วรรคท้าย คือเป็นสินค้าด้อย สินค้าปลอม หรือ
สินค้าที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่คืนสินค้านั้นให้กับผู้ต้องหา แม้ว่าผู้ต้องหาแสดงความประสงค์
ที่จะเสียภาษีและขอรับของกลางคืน เป็นผลทาให้สินค้าที่เป็นของกลางในการกระทาความผิดตามมาตรา 203 หรือ 204
ตกเป็นของกรมสรรพสามิต
7.2 ของกลางตกเป็นของกรมสรรพสามิตตามมาตรา 207 วรรคท้าย โดยผู้ต้องหาไม่ต้องยินยอมยกให้เป็น
ของกรมสรรพสามิต ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ครบทั้ง 3 เงื่อนไข คือ
7.2.1 เป็นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในฐานความผิดใดก็ได้ แต่
ต้องไม่ใช่เป็นการกระทาความผิดตามมาตรา 203 หรือมาตรา 204
7.2.2 สินค้าที่เป็นของกลางในการกระทาความผิดจะต้องเป็นสินค้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย คือ เป็นสินค้าที่มี
ไว้เป็นความผิด
7.2.3 ผู้ต้องหายินยอมให้ทาการเปรียบเทียบคดี
7.3 ผลของมาตรา 206 วรรคท้าย และมาตรา 207 วรรคท้าย มีผลเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องหาได้ถูกเปรียบเทียบ
คดีโดยอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามมาตรา 137 เท่านั้น หาได้มีผลบังคับต่อการ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้กระทาผิดตามมาตรา 203 หรือมาตรา 204 และถูกศาล
พิพากษาให้ริบของกลางในคดีตกเป็นของกรมสรรพสามิตแล้ว ผู้กระทาความผิดไม่อาจอ้างมาตรา 206 วรรคท้าย เพื่อเสีย
ภาษีและขอของกลางในคดีคืน โดยของกลางตามคาพิพากษาจะถูกจัดการตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจัดการ
ของกลางฯ กล่าวคือ อาจจะถูกสั่งให้ทาลาย ขายทอดตลาด หรือจัดการอย่างอื่นใดตามคาสั่งของผู้มีอานาจในการจัดการ
ของกลางนั่นเอง
ในทางกลับกันผู้กระทาความผิดตามบทบัญญัติมาตราอื่นที่มิใช่มาตรา 203 หรือมาตรา 204 หากศาลมีคา
พิพากษาถึงที่สุดให้คืนของกลาง กรมสรรพสามิตก็ไม่อาจอ้างมาตรา 207 วรรคท้าย ในการยึดของกลางนั้นให้ตกเป็นของ
กรมสรรพสามิต แต่จะต้องคืนของกลางนั้นให้กับผู้ต้องหาตามผลแห่งคาพิพากษาไป
สาหรับวงเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคดี และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเกี่ยวกับการจับจะได้กล่าวในฉบับต่อไป
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