
 
 
 
  
  
  
ฉบับที่  18/2564         16 เมษายน 2564 

 
ผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที ่9 - 15 เมษายน 2564                        
พบการกระท าผิด จ านวน 132 คดี คิดเป็นเงนิค่าปรับ 1.32 ลา้นบาท 

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก
กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ด าเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่
ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดท าแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตโดย
ระดมก าลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต  
พ้ืนที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิก าลังกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิตตามพ้ืนที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระท าผิด เพ่ือสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ 
ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพ่ือเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ
ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

ส าหรับผลการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  
(ระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2564) พบว่ามีการกระท าผิด จ านวน 132 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.32 ล้าน
บาท โดยแยกเป็น สุรา จ านวน 106 คดี ค่าปรับ 0.62 ล้านบาท ยาสูบ จ านวน 21 คดี ค่าปรับ 0.54 ล้านบาท 
ไพ่ จ านวน 2 คดี ค่าปรับ 0.06 ล้านบาท น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน จ านวน 1 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท และสินค้าอ่ืน ๆ จ านวน 1 คดี ค่าปรับ 0.07 ล้านบาท 
โดยมีของกลางแยกเป็นน้ าสุรา จ านวน 441.425 ลิตร ยาสูบ จ านวน 5,364 ซอง ไพ่ จ านวน 652 ส ารับ น้ ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ ามัน จ านวน 230.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน  

 สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 เมษายน 2564  
พบว่ามีการกระท าผิด จ านวน 15,889 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 284.35 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จ านวน  
9,101 คดี ค่าปรับ 79.34 ล้านบาท ยาสูบ จ านวน 4,549 คดี ค่าปรับ 101.22 ล้านบาท ไพ่ จ านวน 349 คดี 
ค่าปรับ 5.57 ล้านบาท น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน จ านวน 686 คดี ค่าปรับ 43.93 ล้านบาท น้ าหอม จ านวน 
71 คดี ค่าปรับ 2.70 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จ านวน 786 คดี ค่าปรับ จ านวน 22.85 ล้านบาท และสินค้าอ่ืน ๆ 
จ านวน 344 คดี ค่าปรับ 28.74 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ าสุรา จ านวน 306,697.959 ลิตร ยาสูบ 
จ านวน 314,704 ซอง ไพ่ จ านวน 29,352 ส ารับ น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน จ านวน 1,284,890.000 ลิตร 
น้ าหอม จ านวน 101,677 ขวด รถจักรยานยนต์ จ านวน 1,470 คัน 

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระท าความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกแห่งทั่วประเทศ                 
หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนน าจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”  
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