ฉบับที่ 56/2564

12 พฤศจิกายน 2564

ผลการปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2564
พบการกระทาผิด จานวน 547 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.80 ล้านบาท
นายณั ฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก
กรมสรรพสามิต เปิ ดเผยว่า ได้ดาเนิน งานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้ กระทาผิ ด
กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่
ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่ านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทาแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
โดยระดมกาลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
พื้น ที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกาลังกับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทาผิ ด
กฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทาผิด เพื่อสร้ างความเป็นธรรม โปร่งใสและ
ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพ
ของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
สาหรับผลการปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565
(ระหว่างวั นที่ 5 - 11 พฤศจิ กายน 2564) พบว่ ามี การกระท าผิ ด จานวน 547 คดี คิ ดเป็ นเงินค่ าปรับ 10.80
ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จานวน 262 คดี ค่าปรับ 2.05 ล้านบาท ยาสูบ จานวน 226 คดี ค่าปรับ 6.75
ล้านบาท ไพ่ จานวน 2 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน จานวน 5 คดี ค่าปรับ 0.19
ล้านบาท น้าหอม จานวน 3 คดี ค่าปรับ 0.20 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จานวน 40 คดี ค่าปรับ 0.68 ล้านบาท
และสินค้าอื่น ๆ จานวน 9 คดี ค่าปรับ 0.92 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้าสุรา จานวน 6,980.695 ลิตร
ยาสู บ จ านวน 17,749 ซอง ไพ่ จ านวน 24 ส ารับ น้ามัน และผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ามัน จานวน 12,000.000 ลิ ต ร
น้าหอม จานวน 11,410 ขวด รถจักรยานยนต์ จานวน 55 คัน
สรุ ปยอดรวมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564
พบว่ามีการกระทาผิด จานวน 3,043 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 73.64 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จานวน 1,518
คดี ค่าปรับ 13.58 ล้านบาท ยาสูบ จานวน 1,104 คดี ค่าปรับ 34.68 ล้านบาท ไพ่ จานวน 44 คดี ค่าปรับ
0.42 ล้านบาท น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน จานวน 67 คดี ค่าปรับ 13.30 ล้านบาท น้าหอม จานวน 19 คดี
ค่าปรับ 0.97 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จานวน 219 คดี ค่าปรับ จานวน 4.69 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จานวน
72 คดี ค่ า ปรั บ 6.00 ล้ า นบาท โดยมี ของกลางแยกเป็ นน้ าสุ รา จ านวน 17,122.675 ลิ ตร ยาสู บ จ านวน
1,165,846 ซอง ไพ่ จ านวน 1,805 ส ารับ น้ามันและผลิ ตภัณฑ์น้ามัน จานวน 375,493.000 ลิตร น้าหอม
จานวน 24,313 ขวด รถจักรยานยนต์ จานวน 267 คัน
“หากประชาชนท่ านใดทราบเบาะแสการกระท าความผิ ดเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ าที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี
สรรพสามิ ตสามารถแจ้ งโดยตรงได้ ที่ กรมสรรพสามิ ต หรือส านั กงานสรรพสามิ ตพื้ นที่ ทุ กแห่ งทั่ วประเทศ
หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”
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