
การป้องกนัและปราบปราม

การกระทาํผดิกฎหมายสรรพสามติ

ละนอง  แก้วศรีช่วง

สรรพสามติพืน้ทีชั่ยนาท



การป้องกนัและปราบปราม

• ป้องกัน คือ การดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้มีการกระทาํผดิ

เกดิขึน้

• ปราบปราม คือ การดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือจับกุมผู้กระทาํผดิมา

ลงโทษ หรือกระทาํการใดๆ เพ่ือยับย้ังการกระทาํผดิน้ัน



วธีิการต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการป้องกนัการกระทาํผดิ

กฎหมายสรรพสามติ

• การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป ให้ทราบเกีย่วกบั

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ  ทีก่รมสรรพสามติใช้ในการ

บริหารงานจดัเกบ็ภาษ ีโทษของการหลกีเลีย่งภาษ ีผ่านส่ือต่าง ๆ

• การจดัอบรมสัมมนา หรือประชุมให้ความรู้แก่ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการ

จดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ รวมถงึประชาชนผู้บริโภคสินค้าสรรพสามติ

• ออกตรวจควบคุมผู้ผลติสินค้าสรรพสามติ ผู้ขาย ผู้นําเข้า ให้ปฏบิัตติาม

ระเบียบ ข้อบังคบั ต่าง ๆ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนก็

จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย



การดาํเนินการกบัผู้ทีห่ลกีเลีย่งภาษสีรรพสามติ

• การปราบปราม คือ การสืบสวน จบักมุ และดาํเนินคดทีางอาญากบัผู้ที่

กระทาํผดิกฎหมายสรรพสามติ  เช่น ลกัลอบนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร

โดยไม่เสียภาษ ีผลติสินค้าสรรพสามติโดยไม่ได้อนุญาต (สุรา ยาสูบ ไพ่) ไม่

ย่ืนจดทะเบียนสรรพสามติ  ผลติสินค้าโดยไม่เสียภาษ ีลกัลอบนําสินค้าออก

จากโรงอุตสาหกรรมโดยไม่เสียภาษใีห้ถูกต้องครบถ้วน สินค้าปลอม

• การตรวจสอบและประเมินภาษี คือ การดาํเนินการทางแพ่งกบัผู้กระทาํผดิ

ตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณไีม่ชําระภาษ ีชําระภาษไีม่

ครบถ้วน สินค้าขาดหายไปจากโรงอุตสาหกรรม การลกัลอบนําสินค้าออก

จากโรงอุตสาหกรรมโดยไม่เสียภาษี



การปราบปรามผู้กระทาํผดิกฎหมายสรรพสามติ

งานด้านปราบปรามเป็น ศิลป์ (Art)

เป็นการนําเอาศาสตร์ต่าง ๆ มาผสมผสานกนั เช่น นิตศิาสตร์ 

รัฐศาสตร์ บริหาร สังคมศาสตร์ ฯลฯ เพ่ือให้การบังคบัใช้กฎหมายเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นทีย่อมรับของประชาชน

งานด้านปราบปรามต้องอาศัยทกัษะ และประสบการณ์

นอกจากความรู้ด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องแล้ว นักปราบปรามต้องมี

ทกัษะ และประสบการณ์ในการทาํงาน เพ่ือทีจ่ะสามารถรับมือกบัเหตุการณ์

และสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม



การดาํเนินคดกีบัผู้กระทาํผดิกฎหมายสรรพสามติ



พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐
สินค้าสุรา

มาตรา ๓๒ วรรค ๑  - ไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนสรรพสามติ

ภายในสามสิบวนัก่อนวนัเร่ิมผลติสินค้า 

โทษ มาตรา ๑๘๔    ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



สินค้าสุรา

มาตรา ๑๕๓   - ผลติสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

- มเีคร่ืองกลัน่สําหรับทาํสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๑๕๔ นําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๕ จาํคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือปรับไม่เกนิ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 



ผลติสุราตาม ม.๑๕๓ วรรค ๑



ผลติสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต



ทาํสุราโดยไม่ปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่

อธิบดปีระกาศกาํหนด

• มาตรา ๑๙๔ - ไม่ปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบด ี 

ประกาศกาํหนดเกีย่วกบัการผลติสุรา

โทษ มาตรา ๑๙๔     ปรับไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบกรมสรรพสามติ ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลติสุรา   

ชุมชน พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๔ วรรค ๒ “......ห้ามมใิห้บรรจุนํา้สุราในถุงพลาสตกิ หรือภาชนะอ่ืนใด       

ทีม่ขีนาด บรรจุตํา่กว่า ๒๐ ลติร”



ระเบียบกรมสรรพสามติ ว่าด้วยการควบคุมโรง

อุตสาหกรรมผลติสุราชุมชน พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๐ ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมชาํระภาษีสรรพสามิต และรับ
แสตมป์ปิดภาชนะตามจาํนวนท่ีใชปิ้ดภาชนะใหห้มดในคราวเดียว โดยไม่มี
แสตมป์เหลือเกบ็ไว้ในโรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๑ ในการขดีฆ่าและปิดแสตมป์สุรา ให้เป็นไปตามประกาศกรม
สรรพสามติ เร่ือง กาํหนดการใช ้การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต
สาํหรับสินคา้สุรา

ข้อ ๑๒ ห้ามมใิห้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมนําแสตมป์สุราทีไ่ม่เตม็ดวง
หรือมสีภาพคล้ายผ่านการใช้แล้วมาใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา

ข้อ ๑๓ กรณีผูป้ระกอบอุตสาหกรรมประสงคจ์ะขนยา้ยสุราออกจากโรง
อุตสาหกรรม สุรานั้นตอ้งชาํระภาษีสรรพสามิตถูกตอ้งครบถว้น และให้จดัทาํใบ
ขนย้ายสุราจากโรงอุตสาหกรรมตามแบบทา้ยระเบียบน้ี





ทาํสุราโดยไม่ปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่

อธิบดปีระกาศกาํหนด

• มาตรา ๑๙๔ - ไม่ปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขทีอ่ธิบด ี 

ประกาศกาํหนดเกีย่วกบัการผลติสุรา

โทษ มาตรา ๑๙๔     ปรับไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท

• ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง กาํหนดการใช้ การขดีฆ่า และการปิด
แสตมป์สรรพสามติสําหรับสินค้าสุรา  ลว.๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๓.๒ (๑) สุราทุกประเภทนอกจาก(๒) ให้ใช้กาวทาหลงัดวงแสตมป์ให้
เตม็ดวงแล้วปิดคร่อมปากภาชนะอย่างแนบแน่นสนิทจนไม่สามารถแกะ
ลอกออกได้ และอยู่ในสภาพทีแ่สตมป์สรรพสามติจะต้องถูกทาํลายทนัที
เม่ือเปิดภาชนะบรรจุสุราน้ัน





แสตมป์ปลอม, แสตมป์ใช้แล้วนํากลบัมาใช้อกี

• มาตรา ๘๒  - มไีว้ในครอบครองซ่ึงแสตมป์สรรพสามติปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่
ใช้แล้วเพ่ือขายหรือจาํหน่าย โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามติปลอม หรือแสตมป์สรรพสามติ
ทีใ่ช้แล้ว

- มไีว้ในครอบครองซ่ึงแสตมป์สรรพสามติปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่

ใช้แล้วเพ่ือนําออกมาใช้ โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามติปลอม หรือแสตมป์สรรพสามติที่

ใช้แล้ว

โทษ มาตรา ๑๘๙  จาํคุกไม่เกนิ ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

(กรณเีป็นแสตมป์ปลอมยงัผดิกฎหมายอาญาอกีด้วย)

• ประมวลกฎหมายอาญา ม.257  ใช้แสตมป์รัฐบาลซ่ึงใช้ในการจดัเกบ็ 

ภาษกีรปลอม

โทษ จาํคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 6 พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



แสตมป์ปลอม,แสตมป์ใช้แล้วนํากลบัมาใช้อกี

• มาตรา ๘๓ - นําแสตมป์สรรพสามติทีใ่ช้ในการเสียภาษแีล้วมาใช้อกีเพ่ือ
แสดงว่าได้เสียภาษแีล้ว

- นําเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษทีีใ่ช้ในการเสียภาษแีล้วมา
ใช้อกีเพ่ือแสดงว่าได้เสียภาษแีล้ว

โทษ มาตรา ๑๘๙  จาํคุกไม่เกนิ ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจาํทั้งปรับ

(กรณเีป็นแสตมป์ปลอมยงัผดิกฎหมายอาญาอกีด้วย)

• ประมวลกฎหมายอาญา ม.257  ใช้แสตมป์รัฐบาลซ่ึงใช้ในการจดัเกบ็ 

ภาษอีากรปลอม

โทษ จําคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 6 พนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ







ใบอนุญาตผลติและขายสินค้าสรรพสามติ

มาตรา ๑๘ วรรค ๑    - ไม่แจ้งราคาขายปลกีแนะนําและโครงสร้าง

ราคาขายปลกีแนะนําต่ออธิบดี

มาตรา ๓๔            - ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามติไว้ในทีเ่ปิดเผย

มาตรา ๓๕ วรรค ๑ - ไม่ย่ืนคาํขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามติ  

ภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีชํ่ารุดเสียหาย

โทษ มาตรา ๑๘๔  ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



ใบอนุญาตผลติและขายสินค้าสรรพสามติ

มาตรา ๓๖    - ไม่แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรมก่อนวนัย้ายไม่น้อยกว่า 

สิบห้าวนั

มาตรา ๓๗    - ไม่แจ้งเลกิ/โอนกจิการตามแบบทีอ่ธิบดกีาํหนดก่อนวนัเลกิ

กจิการไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั

- ไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนสรรพสามติภายในเจด็วนั

นับแต่วนัทีรั่บโอนกจิการ

โทษ มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



บัญชี และงบเดือน

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๑  - ไม่ทาํบัญชีประจาํวนัและงบเดือนของ

โรงอุตสาหกรรมตามแบบทีอ่ธิบดกีาํหนด

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๓ - ไม่ทาํบัญชีประจาํวนัให้แล้วเสร็จภายในสามวนั 

นับแต่วนัทีม่เีหตุทีจ่ะลงรายการน้ันเกดิขึน้

โทษ มาตรา ๑๘๘   จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ



บัญชี และงบเดือน

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๔  - ไม่ย่ืนงบเดือนของโรงอุตสาหกรรม ต่อ

เจ้าพนักงานสรรพสามติภายในวนัทีสิ่บห้าของเดือนถดัไป

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๕  - ไม่เกบ็รักษาบัญชีประจําวนัไว้ที่

โรงอุตสาหกรรม

โทษ มาตรา ๑๘๘  จําคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือ

ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ



การขายสุรา

มาตรา ๑๕๕ วรรค ๑  ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๑๕๗   เปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุสุราเพ่ือการค้า

มาตรา ๑๕๘    เปลีย่นแปลงสุราเพ่ือการค้า

โทษ มาตรา ๑๙๖  ปรับไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท



การขายสุรา

มาตรา ๑๙๗  ขายสุราไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๗ ปรับไม่เกนิ ๒,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๐๕  - ใช้ใบอนุญาตขายสุราไม่ตรงกบัสถานทีท่ี่

ระบุไว้ในใบอนุญาต

- ไม่แสดงใบอนุญาตขายสุราไว้ในทีเ่ปิดเผย

โทษ มาตรา ๒๐๕  ปรับไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท



ม.๑๕๗

เปลีย่นแปลงสุราเพ่ือการค้า



เปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุสุราเพ่ือการค้า



สุราทีผ่ลติขึน้โดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๑๙๑  - ขายสุราทีผ่ลติขึน้โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรค ๑

- มไีว้เพ่ือขายซ่ึงสุราทีผ่ลติขึน้โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรค ๑

โทษ มาตรา ๑๙๑   ปรับไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๙๒  - ซ้ือสุราทีผ่ลติขึน้โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรค ๑

- มไีว้ในครอบครองซ่ึงสุราทีผ่ลติขึน้โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๑๕๓ วรรค ๑

โทษ มาตรา ๑๙๒   ปรับไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าสุรามปีริมาณ

ตํา่กว่า ๑ ลติร ปรับไม่เกนิ ๒,๐๐๐ บาท

(เฉพาะสุราทีท่าํขึน้ในราชอาณาจักรเท่าน้ัน)    



สุราทีท่าํขึน้โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๓ วรรค ๑



สุราทีม่ชิอบด้วยกฎหมายอ่ืน ๆ

มาตรา ๒๐๓  - มไีว้ในครอบครองซ่ึงสินค้าทีม่ไิด้เสียภาษี

- มีไว้ในครอบครองซ่ึงสินค้าทีเ่สียภาษไีม่ครบถ้วน

- มไีว้ในครอบครองโดยไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึง

สินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี

- มไีว้ในครอบครองโดยไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึง

สินค้าทีไ่ด้รับการคืนภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๓   ปรับ ๒ - ๑๐ เท่าของค่าภาษทีีต้่องเสีย หรือ                                 

เสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ตํา่กว่า ๔๐๐ บาท

(เป็นสุราทีไ่ด้รับอนุญาตให้ผลติในประเทศ หรือสุราทีนํ่าเข้ามาในประเทศ)



สุราทีม่ชิอบด้วยกฎหมายอ่ืน ๆ

มาตรา ๒๐๔  - ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายซ่ึงสินค้าทีม่ไิด้เสียภาษี

- ขาย หรือมีไว้เพือ่ขายซ่ึงสินค้าทีเ่สียภาษไีม่ครอบถ้วน

- ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายโดยไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ซ่ึงสินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี

- ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายโดยไม่มสิีทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ซ่ึงสินค้าทีไ่ด้รับการคืนภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๔  จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับ ๕ - ๑๕ เท่า ของค่าภาษทีีต้่อง
เสีย หรือเสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ตํา่กว่า ๘๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



สุราที่ไม่ได้เสียภาษี



เสียภาษีไม่ครบถ้วน



สุราทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีพ่ือการส่งอออก



สุราทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีพ่ือการส่งอออก



สุราทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษเีพ่ือการส่งอออก



สุราทีไ่ด้รับการคืนภาษเีพ่ือการส่งออก



สุราทีม่ชิอบด้วยกฎหมายอ่ืน ๆ

มาตรา ๒๐๐  - ไม่ย่ืนแบบรายการภาษทีีต้่องย่ืนเพ่ือ

หลกีเลีย่งภาษ/ี พยายามหลกีเลีย่งภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๐  จําคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือปรับไม่เกนิ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ



สุราขาวปลอม



แสตมป์

ข้อหา มไีว้ในครอบครองซ่ึง

แสตมป์สรรพสามติปลอมหรือ

แสตมป์สรรพสามติทีใ่ช้แล้วเพ่ือ

ใช้อกี 

ฉลาก
ข้อหา มแีละใช้

เคร่ืองหมายการค้าปลอม

นํา้สุรา 
ข้อหา มไีว้ในครอบครอง

หรือมไีว้เพ่ือขายซ่ึง

สินค้าทีม่ไิด้เสียภาษี



แสตมป์ปลอม, ฝาปลอม

ปลอม จริง

ลายเส้นไม่ชัดขูดลอกออก

ได้

แสตมป์เรียบล่ืน ไม่สะดุดมือเม่ือ

สัมผัส

ลายเส้นคมชัดฝังลึกไปเนือ้

โลหะขูดลอกออกไม่ได้

แสตมป์พมิพ์ด้วยระบบตวันูน เม่ือสัมผัส

ด้วยปลายนิว้จะรู้สึกสะดุดมือ





กล่องบรรจุสุราปลอม

วงกลมลายเส้นจะใหญ่กว่าของจริง

และไม่คมชัดเหมือนของจริง ของจริงมีเลขวันผลิตกาํกับข้างกล่อง



การจบักมุแสตมป์สุรากลัน่ชุมชนปลอม
29 ธันวาคม 2552  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์



แสตมป์สุรากลัน่ชุมชนปลอม

40 ดกีรี

เลขเล่มและปี พ.ศ.เหมือนกนัทุกเล่ม



แสตมป์สุรากลัน่ชุมชนจริง

40 ดกีรี



แสตมป์

ปลอม

แสตมป์จริง



ปกแสตมป์จริง/แสตมป์ปลอม
ปกแสตมป์จริง ปกแสตมป์ปลอม

ไม่มตีวัเลข

กาํกบั

เลขเล่มและปี 

พ.ศ.ทีพ่มิพ์



ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๑๖๐ วรรค ๑ - ทาํการเพาะปลูกยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๑๖๑ วรรค ๑      - ซ้ือใบยาแห้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรา ๑๖๒      - ไม่แจ้งชนิดและปริมาณของเมลด็พนัธ์ุยาสูบ ใบยา ยาสูบ 

ตามทีเ่จ้าพนักงานส่ังให้แจ้ง

- ไม่แจ้งรายละเอยีดในการดาํเนินงานเกีย่วกบัการเพาะปลูกต้น

ยาสูบตามทีเ่จ้าพนักงานส่ังให้แจ้ง

- ไม่แจ้งรายละเอยีดในการดาํเนินงานเกีย่วกบัการผลติยาสูบ 

ตามทีเ่จ้าพนักงานส่ัง 

โทษ  มาตรา ๑๙๖   ปรับไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท







ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๑๖๐ วรรค ๑ - ผลติยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๓ - จาํคุกไม่กนิ ๖ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

หรือทั้งจาํทั้งปรับ



ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๓๒ วรรค ๑  - ไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนสรรพสามติตามแบบทีอ่ธิบดี

กาํหนดภายใน ๓๐ วนั ก่อนผลติสินค้า

มาตรา ๓๔               - ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามติไว้ในทีเ่ปิดเผย

มาตรา ๑๘ วรรค ๑ - ไม่แจ้งราคาขายปลกีแนะนําและโครงสร้างราคาขาย

ปลกีแนะนําต่ออธิบดี

มาตรา ๓๖    - ไม่แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรมก่อนวนัย้ายไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั

โทษ มาตรา ๑๘๔    ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๑๙๔ - ไม่ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขทีอ่ธิบดปีระกาศกาํหนด
เกีย่วกบัการผลติยาสูบ

โทษ  มาตรา ๑๙๔   ปรับไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท

ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง การอนุญาตผลติยาสูบ ลว.๑๖ กนัยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตผลติยาสูบมหีน้าทีต้่องจดัทาํฉลากยาสูบทีจ่าํหน่ายใน
ราชอาณาจกัรตามรูปแบบและรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้

(๑) ช่ือตรา ช่ือผู้ผลติ และสถานทีต่ั้งของโรงอุตาสาหกรรมยาสูบ

(๒)ชนิดยาสูบ

(๓) จาํนวนมวน หรือนํา้หนักสุทธิหน่วยเป็นกรัม จะต้องพมิพ์ภาษาไทยกาํกบัไว้ด้วย

(๔)ระบุวนั เดือน ปี ทีผ่ลติ

(๕)แสดงฉลาก รูปภาพ และข้อความในฉลาก ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขที่
กระทรวงสาธารณะสุขกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ



ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง กาํหนดการใช้ การขดีฆ่า และการปิดแสตมป์

สรรพสามติสําหรับสินค้ายาสูบ ลว.๑๖ กนัยายน ๒๕๖๐

ข้อ ๔ การขดีฆ่าแสตมป์สรรพสามติให้ใช้วธีิการ ดงันี้

๔.๒ ยาสูบอ่ืน ๆ นอกจากบุหร่ีซิกาแรตทีผ่ลติในราชอาณาจกัร 
ให้ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษเีป็นผู้ขดีฆ่าแสตมป์สรรพสามติ โดยใช้เคร่ืองหมายขดี
ฆ่าแสตมป์สรรพสามติซ่ึงกาํหนดเป็นเลขทีป่ระจําสํานักงานสรรพสามติ
ภาค สํานักงานสรรพสามติพืน้ที ่วนั เดือน ปี (ทีชํ่าระภาษ)ี ปริมาณสุทธิ
(กรัม)ประทบับนดวงแสตมป์สรรพสามติไว้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าแสตมป์
สรรพสามติน้ันได้ขดีฆ่าแล้ว







ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

ความผดิเกีย่วกบับัญชีประจาํวนั และงบเดือน ยาสูบ

มฐีานความผดิและบทกาํหนดโทษเช่นเดยีวกนักบัสินค้าสุราและสินค้าอ่ืน 

มาตรา๑๖๗ วรรค ๑   - ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๖ ปรับไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๖๙   - แบ่งขายยาสูบโดยไม่ขายตามขนาดซองทีไ่ด้เสียภาษี

โทษ มาตรา ๑๖๙  ปรับไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท





ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๑๙๗  - ขายยาสูบไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๗  ปรับไม่เกนิ ๒,๐๐๐ บาท

มาตรา  ๒๐๓  - มไีว้ในครอบครองซ่ึงสินค้าทีไ่ม่เสียภาษ/ี เสียภาษไีม่

ครบถ้วน/ สินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษ/ี สินค้าทีไ่ด้รับการคืนภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๓ ปรับไม่เกนิ ๒ - ๑๐ เท่าของค่าภาษทีีต้่องเสีย หรือเสีย

ภาษไีม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๔๐๐ บาท 

(เว้นแต่การครอบครองยาสูบไม่เกนิ ๕๐๐ กรัม ยาเส้นไม่เกนิ ๑ กโิลกรัม)



ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๒๐๔   - ขาย หรือมไีว้เพ่ือขาย สินค้าทีม่ไิด้เสียภาษ/ี เสียภาษไีม่

ครบถ้วน/ ได้รับการยกเว้นภาษ/ี ได้รับการคืนภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๔  จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับ ๕-๑๕ เท่าของค่าภาษ ี      

ทีต้่องเสีย หรือเสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๘๐๐บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ











ความผดิเกีย่วกบัสินค้ายาสูบ

มาตรา ๑๖๖ วรรค ๑ - นําใบยา ยาอดั หรือยาสูบเข้ามาในราชอาณาจกัร/ส่งออก

นอกราชอาณาจกัรโดยไม่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๕   จาํคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๒๐๐   - ไม่ย่ืนแบบรายการภาษทีีต้่องย่ืนเพ่ือหลกีเลีย่งภาษ/ี พยายาม

หลกีเลีย่งภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๐ จาํคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือ ปรับไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ



แสตมป์ปลอม, แสตมป์ใช้แล้วนํากลบัมาใช้อกี

• มาตรา ๘๒  - มไีว้ในครอบครองซ่ึงแสตมป์สรรพสามติปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่
ใช้แล้วเพ่ือขายหรือจาํหน่าย โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามติปลอม หรือแสตมป์สรรพสามติ
ทีใ่ช้แล้ว

- มไีว้ในครอบครองซ่ึงแสตมป์สรรพสามติปลอมหรือแสตมป์สรรพสามิตที่

ใช้แล้วเพ่ือนําออกมาใช้ โดยรู้ว่าเป็นแสตมป์สรรพสามติปลอม หรือแสตมป์สรรพสามติที่

ใช้แล้ว

โทษ มาตรา ๑๘๙  จาํคุกไม่เกนิ ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

(กรณเีป็นแสตมป์ปลอมยงัผดิกฎหมายอาญาอกีด้วย)

• ประมวลกฎหมายอาญา ม.257  ใช้แสตมป์รัฐบาลซ่ึงใช้ในการจดัเกบ็ 

ภาษกีรปลอม

โทษ จาํคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 6 พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



แสตมป์ปลอม,แสตมป์ใช้แล้วนํากลบัมาใช้อกี

• มาตรา ๘๓ - นําแสตมป์สรรพสามติทีใ่ช้ในการเสียภาษแีล้วมาใช้อกีเพ่ือ
แสดงว่าได้เสียภาษแีล้ว

- นําเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษทีีใ่ช้ในการเสียภาษแีล้วมา
ใช้อกีเพ่ือแสดงว่าได้เสียภาษแีล้ว

โทษ มาตรา ๑๘๙  จาํคุกไม่เกนิ ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจาํทั้งปรับ

(กรณเีป็นแสตมป์ปลอมยงัผดิกฎหมายอาญาอกีด้วย)

• ประมวลกฎหมายอาญา ม.257  ใช้แสตมป์รัฐบาลซ่ึงใช้ในการจดัเกบ็ 

ภาษกีรปลอม

โทษ จําคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 6 พนับาท หรือทั้งจําทั้งปรับ





ความเกีย่วกบัสินค้าไพ่

มาตรา ๑๗๑    - ผลติไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต

โทษ  มาตรา ๑๙๓  จําคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือ

ปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๗๕วรรค ๑    - นําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ               

อนุญาต

โทษ มาตรา ๑๙๕  จําคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือ

ปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



ความผดิเกีย่วกบัสินค้าไพ่

มาตรา ๒๐๓   - มไีว้ในครอบครองซ่ึงสินค้าทีม่ไิด้เสียภาษี

โทษ  มาตรา ๒๐๓   ปรับ ๒ - ๑๐ เท่าของค่าภาษทีีต้่องเสีย 

แต่ต้องไม่ตํา่กว่า ๔๐๐ บาท

(มาตรา ๑๗๓ ห้ามมใิห้ผู้ใดมไีพ่ทีม่ไิด้เสียภาษไีว้ในครอบครองเกนิกว่า ๑๒๐ ใบ)

มาตรา ๒๐๔ - ขายหรือมไีว้เพ่ือขายซ่ึงสินค้าทีไ่ม่ได้เสียภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๔ จําคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับ ๕-๑๕ เท่าของ 

ค่าภาษ ีแต่ไม่ตํา่กว่า ๘๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ







ความผดิเกีย่วกบัสินค้าไพ่

มาตรา ๑๗๖   - ขายไพ่โดยไม่ได้รับอนุญาต

โทษ  มาตรา ๑๙๖ ปรับไม่เกนิ  ๕,๐๐๐ บาท 





สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่



ใบอนุญาตผลติและขายสินค้าสรรพสามติ

มาตรา ๓๒ วรรค ๑  - ไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนสรรพสามติภายใน

สามสิบวนัก่อนวนัเร่ิมผลติสินค้า (บริการ)

โทษ มาตรา ๑๘๔    ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๔      - ไม่แสดงใบทะเบียนสรรพสามติไว้ในทีเ่ปิดเผย

โทษ มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๕ วรรค ๑ - ไม่ย่ืนคาํขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามติภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัทีชํ่ารุดเสียหาย

โทษ มาตรา ๑๘๔  ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



ใบอนุญาตผลติและขายสินค้าสรรพสามติ

มาตรา ๓๖    - ไม่แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/สถาน

บริการ ก่อนวนัย้ายไม่น้อยกว่า สิบห้าวนั

โทษ มาตรา ๑๘๔    ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๓๗    - ไม่แจ้งเลกิ/โอนกจิการตามแบบทีอ่ธิบดกีาํหนดก่อนวนัเลกิ

กจิการไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั

- ไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนสรรพสามติภายในเจด็วนั

นับแต่วนัทีรั่บโอนกจิการ

โทษ มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



บัญชี และงบเดือน

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๑  - ไม่ทาํบัญชีประจาํวนัและงบเดือนของโรง

อุตสาหกรรม(/สถานบริการ)ตามแบบทีอ่ธิบดกีาํหนด

โทษ มาตรา ๑๘๘  จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๓ – ไม่ทาํบัญชีประจาํวนัให้แล้วเสร็จภายในสามวนั 

นับแต่วนัทีม่เีหตุทีจ่ะลงรายการน้ันเกดิขึน้

โทษ มาตรา ๑๘๘   จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ



บัญชี และงบเดือน

มาตรา ๑๑๘ วรรค ๕ - ไม่เกบ็รักษาบัญชีประจาํวนัไว้ทีโ่รงอุตสาหกรรม/

สถานประกอบการ/สถานบริการ                             

โทษ มาตรา ๑๘๘  จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่

มาตรา ๑๕ วรรค ๑ -ไม่แจง้วนัเวลาทาํการตามปกติ และวนัหยดุทาํการของ

โรงงานอุตสาหกรรม/ สถานบริการ/สถานประกอบการของผูน้าํเขา้ใหอ้ธิบดี

ทราบก่อนวนัเร่ิมผลิตสินคา้/ก่อนวนัใหบ้ริการ/เกินวนันาํเขา้สินคา้

-ไม่แจง้การเปล่ียนแปลงกาํหนดวนัเวลาทาํการปกติและ

วนัหยดุทาํการของสถานโรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/สถานบริการให้

อธิบดีทราบอยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง

- ไม่แจง้ถึงการเพิ่มเวลาทาํการโดยเร่งด่วน/การหยดุงาน

เพราะมีเหตุจาํเป็นของผูป้ระกอบอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/สถานบริการ

โทษ มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่

มาตรา ๑๘ วรรค ๑  - ไม่แจ้งราคาขายปลกีแนะนําและโครงสร้างราคา

ขายปลกีแนะนําต่ออธิบดี

มาตรา ๑๘ วรรค ๒  - ไม่แจ้งเปลีย่นแปลงราคาขายปลกีแนะนําต่ออธิบดี

มาตรา ๑๙ วรรค ๑   - ไม่แจ้งราคาค่าบริการทีเ่รียกเกบ็ในการประกอบกจิการ

ต่ออธิบดี

มาตรา ๑๙ วรรค ๒  - ไม่แจ้งเปลีย่นแปลงราคาค่าบริการทีเ่รียกเกบ็ในการ

ประกอบกจิการต่ออธิบดี

โทษ มาตรา ๑๘๔   ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่

มาตรา ๖ (๒ )  - ไม่ปฏบิัตติามระเบียบทีอ่ธิบดกีาํหนดเกีย่วกบัการบรรจุ

ภาชนะ ชนิดและลกัษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือ  

เคร่ืองหมายบนภาชนะ และการแสดงปริมาณสินค้าทีบ่รรจุในภาชนะ

มาตรา ๖ (๓)   -ไม่ปฏบิัตติามระเบียบทีอ่ธิบดกีาํหนดเกีย่วกบัการเกบ็และ

การขนย้ายสินค้า

มาตรา ๖ (๕) - ไม่ปฏบิัตติามระเบียบทีอ่ธิบดกีาํหนดเกีย่วกบัการประกอบ 

กจิการสถานบริการ

โทษ มาตรา ๑๘๔  ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่

มาตรา ๒๐๓  - มไีว้ในครอบครองซ่ึงสินค้าทีม่ไิด้เสียภาษี

- มไีว้ในครอบครองซ่ึงสินค้าทีเ่สียภาษไีม่ครบถ้วน

- มไีว้ในครอบครองโดยไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึง

สินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี

- มไีว้ในครอบครองโดยไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึง

สินค้าทีไ่ด้รับการคืนภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๓   ปรับ ๒ - ๑๐ เท่าของค่าภาษทีีต้่องเสีย หรือเสีย

ไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ตํา่กว่า ๔๐๐ บาท



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่

มาตรา ๒๐๔  - ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายซ่ึงสินค้าทีม่ไิด้เสียภาษี

- ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายซ่ึงสินค้าทีเ่สียภาษไีม่ครอบถ้วน

- ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายโดยไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ซ่ึงสินค้าทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษี

- ขาย หรือมไีว้เพ่ือขายโดยไม่มสิีทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ซ่ึงสินค้าทีไ่ด้รับการคืนภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๔  จาํคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับ ๕ - ๑๕ เท่า ของค่าภาษทีี่

ต้องเสีย หรือเสียไม่ครบถ้วน แต่ต้องไม่ตํา่กว่า ๘๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก สุรา ยาสูบ และไพ่

มาตรา ๒๐๐ - ไม่ย่ืนแบบรายการภาษทีีต้่องย่ืนเพ่ือหลกีเลีย่งการเสียภาษี

โทษ มาตรา ๒๐๐ จาํคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือปรับไม่เกนิ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ

มาตรา ๒๖  - นําสินค้าทีย่งัไม่ได้เสียภาษโีดยถูกต้องและครบถ้วนออกจาก

โรงอุตสาหกรรม

มาตรา ๑๘๖(๒) - นําสินค้าทีย่งัไม่ได้เสียภาษอีย่างถูกต้องครบถ้วนเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร

โทษ มาตรา ๑๘๖ จาํคุกไม่เกนิ ๗ ปี หรือปรับ ๕ - ๒๐ เท่า ของค่าภาษทีีต้่องเสีย 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ



สินค้าตาม พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๓๓ - ไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนักงาน

เจ้าหน้าทีซ่ึ่งปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิ

โทษ มาตรา ๑๘๔ ปรับไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๑๒ วรรค ๑ - ขดัขวางเจ้าพนักงานสรรพสามติซ่ึง
ปฏิบัตกิารตามหน้าทีเ่พ่ือตรวจค้น ยดึ หรืออายดับญัชี เอกสาร
หรือหลกัฐานว่าเกีย่วกบัภาษทีีต้่องเสีย

โทษ มาตรา ๑๘๕ จาํคุกไม่เกนิ ๑ ปี หรือปรับไม่เกนิ ๘๐,๐๐๐ บาท

หรือทั้งจาํทั้งปรับ
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