
การดาํเนินการเปรียบเทยีบคดี

และการตรวจพสูิจน์ของกลาง

ตามพระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

สรรพสามติพืน้ที่ชัยนาท



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา

มาตรา ๓๗ คดอีาญาเลกิกนัได้ ดงัต่อไปนี้

(๑) ในคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูก้ระทาํผดิยนิยอมเสียค่าปรับในอตัราอยา่งสูง สาํหรับ

ความผดินั้นแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีก่อนศาลพิจารณา

(๒) ในคดีความผดิท่ีเป็นลหุโทษหรือความผดิท่ีมีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผดิลหุโทษหรือ คดีอ่ืน

ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยา่งสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือความผดิต่อกฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรซ่ึง 

มีโทษปรับอยา่งสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เม่ือผูต้อ้งหาชาํระค่าปรับตามท่ีพนกังานสอบสวน

ไดเ้ปรียบเทียบแลว้ 

(๓) ในคดีความผดิท่ีเป็นลหุโทษหรือความผดิท่ีมีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผดิลหุโทษหรือ คดีท่ีมี

โทษปรับสถานเดียวอยา่งสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานคร เม่ือผูต้อ้งหาชาํระ

ค่าปรับ ตามท่ีนายตาํรวจประจาํทอ้งท่ีตั้งแต่ตาํแหน่งสารวตัรข้ึนไปหรือนายตาํรวจชั้นสญัญาบตัร

ผูท้าํการในตาํแหน่ง นั้นๆ ไดเ้ปรียบเทียบแลว้

(๔) ในคดซ่ึีงเปรียบเทยีบได้ตามกฎหมายอ่ืน เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามคาํเปรียบ เทยีบของ

พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ล้ว 



ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา

มาตรา ๓๘ ความผดิตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) แห่งมาตรา
ก่อน ถา้เจา้พนกังานดงักล่าว ในมาตรานั้นเห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษ

ถึงจาํคุกใหมี้อาํนาจเปรียบเทียบ ดงัน้ี

(๑) ใหก้าํหนดค่าปรับซ่ึงผูต้อ้งหาจะพึงชาํระ ถา้ผูต้อ้งหาและ
ผูเ้สียหายยนิยอมตามนั้น เม่ือผูต้อ้งหาไดช้าํระเงินค่าปรับตามจาํนวนท่ี
เจา้หนา้ท่ีกาํหนดใหภ้ายในเวลาอนัสมควรแต่ไม่เกิน ๑๕ วนัแลว้ คดีนั้น
เป็นอนัเสร็จเดด็ขาด ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือ
ยนิยอมแลว้ ไม่ชาํระเงินค่าปรับภายใน เวลากาํหนดในวรรคก่อนให้
ดาํเนินคดีต่อไป



พระราชบัญญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 137 ถา้อธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวา่

ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษถึงจาํคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ใหมี้อาํนาจ

เปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี

(1) สาํหรับความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดยีว หรือความผดิท่ีมีโทษ

ปรับหรือจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน ใหเ้ป็นอาํนาจของอธิบดี

(2) สาํหรับความผดิท่ีมีโทษปรับหรือจาํคุกไม่เกนิหกเดือน ใหเ้ป็น

อาํนาจของคณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี



คณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี

(ก) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

ปลดักระทรวงการคลงั อธิบดกีรมสรรพสามติ และผู้บัญชาการตาํรวจ

แห่งชาติ

(ข) ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน ประกอบดว้ย ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

สรรพสามติพืน้ที ่และผู้บังคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 167.............

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงนิค่าปรับตามจาํนวนทีเ่ปรียบเทยีบภายใน 

30 วนั ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยนิยอมแลว้ไม่ชาํระ

ค่าปรับภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหด้าํเนินคดีต่อไป



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 138 ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังาน

สรรพสามิตเป็นผูจ้บักมุผูต้อ้งหาท่ีเปรียบเทียบปรับไดต้ามพระราชบญัญติัน้ี 

และเป็นความผดิท่ีมโีทษปรับอย่างสูงไม่เกนิ 50,000 บาท ถา้ผูต้อ้งหา

ยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ ใหจ้บักมุควบคุมผูต้อ้งหาไปยงัท่ีทาํการของผูมี้

อาํนาจเปรียบเทียบคดีเพ่ือดาํเนินการเปรียบเทียบคดี ทั้งน้ี ตอ้งเปรียบเทียบ

คดีใหเ้สร็จส้ินภายใน 12 ช่ัวโมง นับแต่ผู้ต้องหามาถงึทีท่าํการของผู้มี

อาํนาจเปรียบเทยีบคดี



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 139 ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวา่ ผูใ้ดกระทาํความผดิ

ท่ีเปรียบเทียบปรับไดต้ามพระราชบญัญติัน้ี และผู้น้ันยนิยอมให้

เปรียบเทยีบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้อธิบด ีหรือคณะกรรมการ

เปรียบเทียบคดี แลว้แต่กรณี ภายใน 7 วนั ท่ีผูน้ั้นแสดงความยนิยอมให้

เปรียบเทียบ



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 206 ผูก้ระทาํผดิตามมาตรา 203 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 

204 (1) หรือ (2) นอกจากจะไดรั้บโทษตามท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ ใหมี้หนา้ท่ีเสีย
ภาษีสาํหรับสินคา้นั้นใหค้รบถว้นอีกดว้ย ถา้ผูน้ั้นไม่ยอมจ่ายชาํระค่าภาษี
ภายในเวลาท่ีเจา้พนกังานกาํหนด ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจสัง่ใหน้าํสินคา้นั้นออก
ขายทอดตลาดได้

เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดตามวรรค 1 เม่ือหกัค่าใชจ่้ายเกบ็
รักษา ค่าใชจ่้ายในการขายทอดตลาด และค่าภาษีตามลาํดบัแลว้ ยงัมีเงิน
เหลืออีกเท่าใด ใหแ้จง้เจา้ของสินคา้นั้นมารับคืน ถ้าไม่มารับภายใน 1 ปี ให้
เงนิน้ันตกเป็นของแผ่นดนิ



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 206.........

สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าปลอม หรือสินค้าทีไ่ม่เหมาะสมในการ

บริโภค หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎทรวง ให้ตกเป็นของ

กรมสรรพสามติ ทั้งน้ี ใหท้าํลายสินคา้นั้นหรือจดัการกบัสินคา้นั้น ตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 128 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจยดึหรืออายดั

สินค้า บัญชี เอกสาร ยานพาหนะ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีเหตุ

อนัควรสงสยัวา่เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ไว้

เป็นหลกัฐานในการสืบสวน สอบสวน และการดาํเนินคดี จนกว่า

พนักงานอยัการส่ังเดด็ขาดไม่ฟ้องคด ีหรือจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด 

ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นของผูก้ระทาํผดิ หรือของผูมี้เหตุอนัควรสงสยัวา่

เป็นผูก้ระทาํผดิหรือไม่กต็าม



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 128.............

ทรัพยสิ์นท่ียดึไวต้ามวรรคหน่ึง ถ้าพนักงานอยัการส่ังเดด็ขาดไม่

ฟ้องคด ีหรือศาลพพิากษาให้ริบ และผูเ้ป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองมิได้มา

รับคืนภายในกาํหนด 120 วนั นบัแต่วนัมีคาํสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือวนัท่ี

มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุด แลว้แต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามติ

ทรัพยสิ์นท่ียดึไวต้ามวรรคหน่ึง ถา้ในขณะท่ียดึไม่ปรากฏตวัเจ้าของ 

หรือผูค้รอบครอง และไม่มผู้ีใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพ่ือขอรับคืนภายใน

กาํหนด 180 วนั นบัแต่วนัยดึ ให้ตกเป็นของกรมสรรรพสามติ



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.2560

มาตรา 207 บรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ สินคา้หรือวตัถุ

อ่ืนใดซ่ึงบุคคลไดใ้ชใ้นการกระทาํผดิ หรือมีไวเ้ป็นความผดิตาม

พระราชบญัญติัน้ี ใหศ้าลมีอาํนาจสัง่ริบเป็นของกรมสรรพสามิต 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) แม่พิมพไ์พ ่ในการกระทาํผดิท่ีมีโทษตามมาตรา 198

ภายได้บังคบัมาตรา 206 สินค้าทีม่ไีว้เป็นความผดิ และผู้ต้องหา
ยนิยอมให้ทาํการเปรียบเทยีบคดอีนัเป็นเหตุให้คดอีาญาเลกิกนั ให้ตกเป็น
ของกรมสรรพสามติ



คาํส่ังกรมสรรพสามติมอบอาํนาจให้เปรียบเทยีบคดี

คาํส่ังกรมสรรพสามติที ่512/2560 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2560 เร่ือง มอบ

อาํนาจหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เก่ียวกบัการดาํเนินคดี 
และการดาํเนินการเก่ียวกบัคดี 

ขอ้ 2 (2) ใหส้รรพสามิตพื้นท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการเก่ียวกบั
การอนุมติัเปรียบเทียบคดี ในคดีท่ีมีจาํนวนเงินค่าปรับรวมไม่เกินคดีละ 
1,000,000 บาท

ขอ้ 2 (3) ใหน้กัวชิาการสรรพสามิตหรือเจา้พนกังานสรรพสามิต ซ่ึง
ปฏิบติังานในฐานะหัวหน้าสํานักงานสรรพสามติพืน้ทีส่าขา หรือปฏิบติังานใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย(ไม่มีสาขาเมือง) มีอาํนาจในการอนุมติัเปรียบเทียบคดี 
ในคดีท่ีมีจาํนวนเงินค่าปรับรวมไม่เกินคดีละ 100,000 บาท



คาํส่ังกรมสรรพสามติที ่564/2560

เร่ือง การกาํหนดค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี

ข้อ 1 ใหผู้ไ้ดรั้บมอบอาํนาจใหป้ฏิบติัราชการแทนอธิบดีในการ

เปรียบเทียบคดี กาํหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีแต่ละขอ้หาหรือฐาน

ความผดิใหเ้ป็นไปตามบญัชีรายละเอียดฐานความผดิและอตัราโทษทา้ย

คาํสัง่น้ี

ข้อ 2 ในกรณมีเีหตุผลสมควรให้ต้องกาํหนดจาํนวนเงนิค่าปรับใน

การเปรียบเทยีบคดไีม่เป็นไปตามทีก่าํหนดไว้ในบญัชีรายละเอียดฐาน

ความผดิและอตัราโทษทา้ยคาํสัง่น้ี  ให้ผู้รับมอบอาํนาจฯ ขออนุมตักิาร

กาํหนดค่าปรับจากเจ้าหน้าทีด่งัต่อไปนี้



คาํส่ังกรมสรรพสามติที ่564/2560

เร่ือง การกาํหนดค่าปรับในการเปรียบเทยีบคดี

ขอ้ 2.1 ผู้อาํนวยการสํานักกฎหมาย สาํหรับคดีท่ีเกิดข้ึนในเขต

กรุงเทพมหานคร

ขอ้ 2.2 ผู้อาํนวยการสํานักงานสรรพสามติภาค 

2.2.1 คดีท่ีเกินกวา่อาํนาจของสรรพสามิตพื้นท่ี แต่มีเหตุอนัสมควรให้
ตอ้งกาํหนดจาํนวนเงินค่าปรับตํ่ากวา่บญัชีรายละเอียดฐานความผดิและอตัรา
โทษ อนัเป็นเหตุใหก้ลบัไปอยูใ่นอาํนาจเปรียบเทียบคดีของสรรพสามิตพื้นท่ี

2.2.2 คดีท่ีอยูใ่นอาํนาจการเปรียบเทียบของสรรพสามิตพื้นท่ี

ขอ้ 2.3 สรรพสามติพืน้ที ่สาํหรับคดีท่ีอยูใ่นอาํนาจของสรรพสามิต
พื้นท่ีสาขา หรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย (กรณีไม่มีสาขาเมือง)



ระเบียบกรมสรรพสามติ

ว่าด้วยการตรวจพสูิจน์ของกลาง พ.ศ.2560

ข้อ 5 หน่วยงานและเจ้าหน้าทีผู้่มอีาํนาจหน้าทีใ่นการตรวจพสูิจน์ของกลาง

5.1 ส่วนพสูิจน์ของและจดัการของกลาง สํานักกฎหมาย ไดแ้ก่

ผอ.ส่วนพิสูจน์และจดัการของกลาง นกัวชิาการสรรพสามิต เจา้พนกังาน

สรรพสามิต ส่วนพิสูจน์และจดัการของกลาง

5.2 สํานักงานสรรพสามติพืน้ที ่ไดแ้ก่ สรรพสามติพืน้ที ่หัวหน้า

ฝ่ายกฎหมาย เจ้าพนักงานสรรพสามติ ฝ่ายกฎหมาย

5.3 สํานักงานสรรพสามติพืน้ทีส่าขา ไดแ้ก่ สรรพสามติพืน้ทีส่าขา 

หัวหน้างานจดัเกบ็ภาษี



ระเบียบกรมสรรพสามติ

ว่าด้วยการตรวจพสูิจน์ของกลาง พ.ศ.2560

 บญัชีของกลาง และรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางใหจ้ดัทาํตาม

แบบ  ส.ส.2/4

รายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง ให้จดัทาํขึน้จาํนวน 2 ฉบับ

ฉบบัแรกใชแ้นบสาํนวนการเปรียบเทียบคดี

ฉบบัสองเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน

 รายงานการตรวจพิสูจนข์องกลางใหร้ะบุ รายการ ชนิด จาํนวน           

ของ กลาง



หลกัการในการตรวจพสูิจน์ของกลาง

1.สินค้าน่ันเป็นสินค้าอะไร เช่น 

1.1 สุรา เป็นสุราแช่ หรือสุรากลัน่ชนิดอะไร (สุราขาว สุราผสม)

1.2 ยาสูบ ชนิด ยาเสน้ ยาเสน้ปรุง ยาเค้ียว บุหร่ีซิกาแรต

1.3 นํ้ามนัเบนซิน ดีเซล นาํมนัก๊าซ นาํมนัเตา โซเวนท์

1.4 เคร่ืองด่ืม นํ้ าหอม ฯลฯ

2.มชิอบด้วยกฎหมายอย่างไร เช่น ไม่เสียภาษี เสียภาษีไม่ครบถว้นไม่ปิด
แสตมป์ ทาํข้ึนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

3.หากบทกาํหนดโทษคิดจากค่าภาษี ให้คาํนวณค่าภาษไีวด้ว้ย



ตวัอย่าง การตรวจพสูิจน์สุราทีท่าํขึน้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข .......แลว้ 

ปรากฏวา่ของกลางดงักล่าวเป็นสุรากลัน่ชนิดสุราขาว ท่ีทาํข้ึนโดยไม่ได ้        

รับอนุญาตทั้งส้ิน

 ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข .........ต่อหนา้ผูต้อ้งหาแลว้ 

ปรากฏวา่ของกลางดงักล่าวเป็นสุรากลัน่ชนิดสุราผสม ท่ีทาํข้ึนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

ทั้งส้ิน

 ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข......แลว้ ปรากฏวา่ของกลาง

ดงักล่าวเป็นสุราแช่ ชนิด สาโท/นํ้าตาลเมา/ไวน ์ท่ีทาํข้ึนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตทั้งส้ิน

โดยบรรจุ (ภาชนะ) ขวด/ถงั/ ขนาดบรรจุ.........ลิตร จาํนวน........ขวด/ถงั นํ้าสุรา

รวม................ลิตร      สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัสุราโดยทัว่ไป



ตวัอย่าง การพสูิจน์สุราปลอม

 ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข.............แลว้

ปรากฏวา่เป็นสุรากลัน่ชนิดสุรากลัน่ชนิดสุรา ขาว/ผสม ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย

ทั้งส้ิน เป็นสุราท่ีทาํข้ึนเลียนแบบสุราของผูอ่ื้น โดยแสตมป์ท่ีปิดภาชนะ

บรรจุสุราไม่ใช่แสตมป์ท่ีกรมสรรพสามิตจดัทาํข้ึน 

ของกลางเป็นสุรากลัน่บรรจุขวดขนาด...........ลิตร จาํนวน........

ขวด ปริมาณนํ้าสุรารวม....................ลิตร นํ้ าสุราสามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบั

สุรา



ตวัอย่าง การพสูิจน์ของกลางสุราทีล่กัลอบ

นําออกจากโรงงานโดยไม่เสียภาษี

ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข..........แลว้ 

ปรากฏวา่เป็นสุราแช่พ้ืนเมือง/สุราผลไม/้ไวน ์หรือเป็นสุรากลัน่ชนิดสุรา 

ขาว/ผสม ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน โดยมิไดปิ้ดแสตมป์สุรา

ของกลางเป็นสุราแช่/สุรากลัน่ บรรจุขวด/ถงั ขนาด.........ลิตร

จาํนวน.............ขวด/ถงั รวมนํ้าสุรา.............ลิตร สามารถด่ืมกินได้

เช่นเดียวกบันํ้าสุรา จะตอ้งเสียภาษีเป็นเงินรวมทั้งส้ิน.............บาท



ตวัอย่าง การพสูิจน์ของกลางคดเีปลีย่นแปลงนํา้สุรา

เพ่ือการค้า

ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข...........แลว้

ปรากฏวา่เป็นสุรากลัน่ชนิดสุราผสม (สุรายาดอง) ท่ีมีการนาํสุรากลัน่ชนิด

สุราขาวท่ีชาํระภาษีแลว้ นาํมาผสมยาสมุนไพร ทาํใหน้ํ้ าสุราเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิม



ตวัอย่าง การตรวจพสูิจน์ของกลางคด ี

เปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุสุราเพ่ือการค้า

ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข...........แลว้

ปรากฏวา่เป็นสุรากลัน่ชนิดสุราขาว/ผสม ท่ีผา่นการชาํระภาษีแลว้ นาํมา

บรรจุในภาชนะใหม่ขนาด..........ลิตร โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน 

และผูซ้ื้อมิไดร้้องขอใหท้าํการเปล่ียนแปลง



ตวัอย่าง การตรวจพสูิจน์ยาสูบทีไ่ม่ได้เสียภาษี

ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข............แลว้

ปรากฏวา่เป็นบุหร่ีซิกาแรตท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน โดยมิไดปิ้ดแสตมป์

ยาสูบ/และส่ิงท่ีปิดบนซองยาสูบมิใช่แสตมป์ยาสูบท่ีกรมสรรพสามิตจดัทาํ

ข้ึน (กรณีบุหร่ีปลอม)

ของกลางเป็นยาสูบบรรจุซองขนาด............มวน จาํนวน.......ซอง 

นํ้าหนกัประมาณ......................กรัม ตอ้งเสียภาษียาสูบเป็นเงิน...........บาท



ตวัอย่าง การพสูิจน์ของกลางไพ่ทีม่ไิด้เสียภาษี

ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข.............แลว้ 

ปรากฏวา่เป็นสินคา้ไพป๊่อก/ไพ.่......    ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน โดยเป็น

ไพท่ี่ไม่ไดช้าํระภาษี และไม่ใช่ไพท่ี่กรมสรรพสามิตผลิตข้ึน

ของกลางเป็นไพ.่.................สาํรับ.............ใบ ตอ้งเสียภาษีเป็นเงิน

ทั้งส้ิน.......................บาท



ตวัอย่าง การตรวจพสูิจน์ของกลางสินค้าสรรพสามติอ่ืน ๆ

ไดท้าํการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบญัชีหมายเลข...........แลว้

ปรากฏวา่เป็นสินคา้.................ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน โดยมิไดเ้สีย

ภาษี/มิไดปิ้ดแสตมป์/ไม่ไดมี้หลกัฐานการเสียภาษี

ของกลางเป็นส้ินคา้..............บรรจุ.................จาํนวน..............

ปริมาณ...........................ตอ้งเสียภาษีเป็นเงินทั้งส้ินรวม................บาท
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