
การดาํเนินการกบัของกลางในคดสีรรพสามติ

สรรพสามติพืน้ทีชั่ยนาท



พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

มาตรา 45 บรรดาสุรา เช้ือสุรา และสินคา้ท่ีทาํดว้ย

สุรา ท่ีไดท้าํ นาํเขา้มาในราชอาณาจกัร ขายหรือมีไว้

ครอบครอง อนัเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

ตลอดจนภาชนะท่ีใส่ส่ิงของดงักล่าว รวมทั้งภาชนะและ

เคร่ืองกลัน่สาํหรับทาํสุราใหริ้บเป็นของกรมสรรพสามิต



พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509

มาตรา 44 เมลด็พนัธ์ ยาสูบ ตน้ยาสูบ ใบยา ยาอดั ยาเส้น 

ยาสูบ หรืออุปกรณ์ในคดีกระทาํผดิพระราชบญัญติัน้ีรวมทั้งหีบห่อ 

ใหศ้าลมีอาํนาจสัง่ริบเป็นของกรมสรรพสามิต

บุหร่ีซิกาแรตและเคร่ืองอุปกรณ์ในการผลิตบุหร่ีซิกาแรต

ในคดีกระทาํผดิบทบญัญติัมาตรา 14  หรือบุหร่ีซิกาแรตในคดี

กระทาํผดิบทบญัญติัมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 24 หรือมาตรา 27 

รวมทั้งหีบห่อ ใหศ้าลสัง่ริบเป็นของกรมสรรพสามิต



พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ.2486

มาตรา 16  บรรดาไพแ่ละเคร่ืองมือท่ีไดใ้ชห้รือมี

ไวเ้พื่อใชส้าํหรับกระทาํผดิตามพระราชบญัญติัน้ีให้

ศาลมีอาํนาจสัง่ใหริ้บได้



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527

มาตรา 163  ผูก้ระทาํผดิตามมาตรา 161 (1) หรือ (2) หรือมาตรา

162 (1) หรือ (2) นอกจากจะไดรั้บโทษตามท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ ให้มหีน้าที่
เสียภาษสํีาหรับสินค้าน้ันให้ครบถ้วนอีกดว้ย ถา้ผูน้ั้นไม่ยอมชาํระภาษี
ภายในเวลาท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกาํหนด ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมายมีอาํนาจสัง่ใหน้าํสินคา้นั้นออกขายทอดตลาดได้

เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง เม่ือหกัใชค่้าเกบ็
รักษา ค่าใชจ่้ายในการขายทอดตลาด และค่าภาษีตามลาํดบัแลว้ ยงัมีเงิน
เหลืออีกเท่าไหร่ใหแ้จง้เจา้ของสินคา้นั้นมารับคืน ถา้ผูน้ั้นไม่มารับคืน
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัแจง้ ใหเ้งินนั้นตกเป็นของแผน่ดิน



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527

มาตรา 168 บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ หรือ
วตัถุอ่ืนใด ซ่ึงบุคคลไดใ้ชใ้นการกระทาํผดิ ใหศ้าลมีอาํนาจสัง่ริบ
เป็นของกรมสรรพสามิต เวน้แต่ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นของ
ผูอ่ื้นซ่ึงมิไดรู้้เห็นดว้ยในการกระทาํผดิ

สินคา้ในการกระทาํผดิท่ีมีโทษตามมาตรา 147 แสตมป์
สรรพสามิตหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีในการกระทาํผดิท่ีมี
โทษตามมาตรา 156 ตลอดจนภาชนะท่ีบรรจุส่ิงของดงักล่าว ให้
ศาลสัง่ริบเป็นของกรมสรรพสามิต ไม่วา่จะมีผูถู้กลงโทษตามคาํ
พิพากษาหรือไม่



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527

มาตรา 147  ผูใ้ด

(1) ฝ่าฝืนมาตรา 19 (หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํสินคา้ท่ียงัมิไดเ้สียภาษี

โดยถูกตอ้งและครบถว้นออกไปจากโรงอุตสาหกรรม คลงัสินคา้

ทณัฑบ์น คลงัสินคา้ทณัฑบ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร เขต

ปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก....)

(2) นาํเขา้ซ่ึงสินคา้ท่ีมิไดเ้สียภาษี



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527

มาตรา 156 ผูฝ่้าฝืนมาตรา 64 วรรคหน่ึง  (ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

จดทะเบียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต) มาตรา 70 (นาํเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจด

ทะเบียนออกจากโรงงาน.. )   มาตรา 71 (นาํเขา้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจด

ทะเบียน..)  มาตรา 72 (ซ้ือหรือรับไวซ่ึ้งแสตมป์สรรพสามิตหรือเคร่ืองหมายแสดงการ

เสียภาษี..)  มาตรา 73 วรรคหน่ึง (ซ้ือหรือรับไวซ่ึ้งเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจด

ทะเบียน..) มาตรา 74 วรรคหน่ึง(นาํเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีออกจากโรงงานโดย

ไม่มีใบขน) มาตรา 75 (ขายหรือจาํหน่ายเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี..) มาตรา 76 

(ครอบครองแสตมป์สรรพสามิตปลอมหรือใชแ้ลว้)มาตรา 77 (นาํแสตมป์สรรพสามิต

ใชแ้ลว้มาใชอี้ก) หรือมาตรา 114 (โยกยา้ย เปล่ียน แปลง เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล เคร่ือง

มือ..)



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 206  ผูใ้ดกระทาํความผดิตามมาตรา 203(1) หรือ (2) หรือ

มาตรา 204 (1) หรือ (2) นอกจากจะไดรั้บโทษตามท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ ให้มี
หน้าทีเ่สียภาษีสําหรับสินค้าน้ันให้ครบถ้วนอีกดว้ย ถา้ผูน้ั้นไม่ยอมชาํระ
ภาษีภายในเวลาท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกาํหนด ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจสัง่ใหน้าํ
สินคา้นั้นออกขายทอดตลาดได้

เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง เม่ือหกัใชค่้าเกบ็
รักษา ค่าใชจ่้ายในการขายทอดตลาดและค่าภาษีตามลาํดบัแลว้ ยงัมีเงิน
เหลืออีกเท่าใด ใหแ้จง้ใหเ้จา้ของสินคา้นั้นมารับคืน ถา้ไม่มารับคืนภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัแจง้ ใหเ้งินนั้นตกเป็นของแผน่ดิน



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 206...

สินค้าด้วยคุณภาพ สินค้าปลอม หรือสินค้าทีไ่ม่เหมาะสมในการ

บริโภค หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ให้ตกเป็นของ

กรมสรรพสามติ ทั้งน้ี ใหท้าํลายสินคา้นั้นหรือจดัการกบัสินคา้นั้นตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 207 บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ สินคา้หรือวตัถุ

อ่ืนใดซ่ึงบุคคลไดใ้ชใ้นการกระทาํผดิ หรือมีไวเ้ป็นความผดิตาม

พระราชบญัญติัน้ี ให้ศาลมอีาํนาจส่ังริบเป็นของกรมสรรพสามติ เวน้แต่

ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ซ่ึงมิไดรู้้เห็นดว้ยในการกระทาํผดิ

สําหรับของกลางต่อไปนี ้ให้ศาลส่ังริบเป็นของกรมสรรพสามติ ไม่

ว่าจะมผู้ีถูกลงโทษตามคาํพพิากษาหรือไม่

(1) ยาเส้น และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีในการผลิต ในคดีกระทาํ

ความผดิตามมาตรา 163 (ผลิตยาสูบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต)



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 207............

(2) สินคา้ในคดีตามความผดิมาตรา 173 (ครอบครองไพ่ทีม่ไิด้เสีย
ภาษเีกนิกว่า 120 ใบ) และมาตรา 174 (ดดัแปลงไพท่ี่กรมสรรพสามิตทาํข้ึน 
เพ่ือขาย)

(3) สินคา้ในการกระทาํผดิตามมาตรา 186 (นําสินค้าทีไ่ม่ได้เสีย
ภาษอีอกจากโรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินคา้ทณัฑบ์น เขตปลอดอากร, 
นําเข้าสินค้าทีม่ไิด้เสียภาษ)ี

(4) แสตมป์สรรพสามติหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษใีนการ
กระทาํความผดิท่ีมีโทษตามมาตรา 189 



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 107.........

(5) ภาชนะ เคร่ืองกลัน่สําหรับผลติสุรา ในการกระทาํผดิตามมาตรา 
193 (ผลิตสุราโดยไม่ไดรั้บอนุญาต)

(6) ยาสูบ บุหร่ีซิการแรตในการกระทาํผดิท่ีมีโทษตามมาตรา 
203(1) และ (2) มาตรา 204 (1) และ (2) รวมทั้งหีบห่อ

(7) แม่พมิพ์ไพ่ ในการกระทาํผดิท่ีมีโทษตามมาตรา 198

ภายได้บังคบัมาตรา 206 สินค้าทีม่ไีว้เป็นความผดิ และผู้ต้องหา
ยนิยอมให้ทาํการเปรียบเทยีบคดอีนัเป็นเหตุให้คดอีาญาเลกิกนั ให้ตกเป็น
ของกรมสรรพสามติ



ข้อแตกต่างเกีย่วกบัการดาํเนินการกบัของกลางตาม 

กฎหมายสรรพสามติเก่า และกฎหมายสรรพสามติใหม่

ของกลางตาม พ.ร.บ.สุรา, พ.ร.บ.ยาสูบ. พ.ร.บ.ไพ่ ยงัคงดาํเนินการ

เหมือนเดิม คือ ต้องตกเป็นของกรมสรรพสามติ โดยใหศ้าลส่ังริบ หรือ 
ผูก้ระทาํผดิท่ียนิยอมใหเ้ปรียบเทียบปรับตอ้งยนิยอมยกของกลางให้เป็น
ของกรมสรรพสามติดว้ย ผูมี้อาํนาจเปรียบเทียบคดีจึงจะทาํการเปรียบเทียบ
ปรับให้

หากผูต้อ้งหายนิยอมใหเ้ปรียบเทียบปรับ แต่ไม่ยนิยอมยกของกลาง
ใหเ้ป็นของกรมสรรพสามิต ผูเ้ปรียบเทียบกไ็ม่สามารถเปรียบเทียบปรับ
เพ่ือใหค้ดียติุได ้ตอ้งนาํตวัผูต้อ้งหาและของกลางส่งใหพ้นกังานสอบสอน
ส่งฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ริบของกลางตามกฎหมาย



ข้อแตกต่างเกีย่วกบัการดาํเนินการกบัของกลางตาม

กฎหมายสรรพสามติเก่า และกฎหมายสรรพสามติใหม่

ของกลางตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2527 เดิมกาํหนดโทษ
ตามมาตรา 161(1)(2) มาตรา 162(1)(2) (มีไวใ้นครอบครอง,ขายหรือมีไว้
เพ่ือขายซ่ึงสินคา้ท่ีไม่ไดเ้สียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครอบถว้น หรือสินคา้ท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี) ใหผู้ก้ระทาํผดิท่ีไดรั้บโทษตามกฎหมายแลว้ สามารถ
เสียภาษีเพ่ือรับสินคา้นั้นคืนได ้โดยไม่มีบทกาํหนดใหริ้บของกลาง

ของกลางตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560 ความผดิฐานมี
ครอบครอง,ขายหรือมีไวเ้พ่ือขายสินคา้ท่ีมิไดเ้สียภาษี เสียภาษีไม่ครอบถว้น 
หรือไดรั้บการยกเวน้ภาษีตาม มาตรา 203(1)(2) และมาตรา 204(1)(2) ถา้
เป็นสินค้าปลอม สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าทีไ่ม่เหมาะสมต่อการบริโภค 
หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ใหต้กเป็นของกรม
สรรพสามิต



อาํนาจส่ังริบของกลางของศาล

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 33 ในการริบทรัพยสิ์น นอกจากศาลจะมีอาํนาจตาม

กฎหมายท่ีบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะแลว้ ใหศ้าลมีอาํนาจสัง่ใหริ้บทรัพยสิ์น

ดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย คือ

(1) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พ่ือการกระทาํผดิ หรือ

(2) ทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระทาํผดิ

เวน้แต่ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเป็นทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นซ่ึงมิไดรู้้เห็นเป็น

ใจดว้ยในการกระทาํความผดิ
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