
 
 

 
  

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 

พ.ศ 2560 
---------------- 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 130 มาตรา 132 และเพ่ืออนุวัตตามความในมาตรา 128    

มาตรา 131 มาตรา 206 และมาตรา 207 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560           
กรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดี
กระท าผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “ของกลาง” หมายความว่า สินค้า วัตถุใด ๆ หรือทรัพย์สินซึ่งได้ยึดมาอยู่ในความ

คุ้มครองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยอ านาจแห่งกฎหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพสามิต หรือตามกฎหมายอ่ืนที่กรมสรรพสามิตได้รับมอบอ านาจให้มีหน้าที่ด าเนินการ และ      
เป็นของที่จะต้องน าส่งกรมสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา      
เพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีจนกว่าคดีถึงที่สุด หรือเพ่ือจัดการอย่างอ่ืนตามหน้าที่ราชการ          
ของกรมสรรพสามิต 

 “สถานที่เก็บรักษาของกลาง” หมายความว่า สถานที่ใช้เก็บของกลางหรือคลังเก็บ       
ของกลางซึ่งตั้งอยู่ ณ กรมสรรพสามิต หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา   
และให้หมายความรวมถึงสถานที่อ่ืนซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นสถานที่เก็บของกลาง 

ข้อ 4 ให้ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัย    
ชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด าเนินการ 

---------------- 
ข้อ 5 ให้มีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 
 5.1 เจ้าหน้าที่ตรวจรับของกลาง 
  5.1 .1  ในกรมสรรพสามิต ให้ ข้าราชการในส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง              

ส านักกฎหมาย ท าหน้าที่ตรวจรับของกลางจากผู้น าส่งแต่ละครั้งและท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยให้เจ้าหน้าที่
ตรวจรับของกลางรับผิดชอบในการดูแลรักษาของกลางก่อนน าส่งคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 

  5.1.2 ในเขตส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ให้ข้าราชการในส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจรับของกลางจากผู้น าส่งแต่ละครั้งและท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับ
ของกลางรับผิดชอบในการดูแลรักษาของกลางก่อนน าส่งคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 

  5.1.3 ในเขตส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ให้ข้าราชการในส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ท าหน้าที่ตรวจรับของกลางจากผู้น าส่งแต่ละครั้งและท าบันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยให้
เจ้าหน้าที่ตรวจรับของกลางรับผิดชอบในการดูแลรักษาของกลางก่อนน าส่งคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 

 5.2 คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 
  5.2.1 ในกรมสรรพสามิต ประกอบด้วย 
   (1)  ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง 
    ส านักกฎหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  ข้าราชการในส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง ส านักกฎหมาย 
    ซึ่งผู้อ านวยการส านักกฎหมายแต่งตั้ง อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 
    โดยให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  5.2.2 ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ประกอบด้วย 
   (1)  หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

หรือข้าราชการในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ซึ่งสรรพสามิตพ้ืนที่
แต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ 

   (2) ข้าราชการในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
    ซึ่งสรรพสามิตพื้นท่ีแต่งตั้ง อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 
    โดยให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  5.2.3 ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา ประกอบด้วย 
   (1) หัวหน้างานจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

หรือข้าราชการในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ซึ่งสรรพสามิต
พ้ืนที่สาขาแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ 

   (2)  ข้าราชการในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
    ซึ่งสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาแต่งตั้ง อย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 
    โดยให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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 5.3 คณะกรรมการขายทอดตลาด 
  5.3.1 ในกรมสรรพสามิต ประกอบด้วย 
   (1) ผู้อ านวยการส่วนคดี ส านักกฎหมาย หรือผู้แทน 

 เป็นประธานกรรมการ 
   (2) ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ ส านักกฎหมาย  

 หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
   (3) ผู้อ านวยการส่วนอุทธรณ์ ส านักกฎหมาย  

                                                  หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
   (4) ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง ส านักกฎหมาย  
        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  5.3.2 ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ประกอบด้วย 
   (1) สรรพสามิตพ้ืนที่ เป็นประธานกรรมการ 
   (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  
        ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เป็นกรรมการ  
   (3) หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี 
        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  5.3.3 ในเขตส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา ประกอบด้วย 
   (1) สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา เป็นประธานกรรมการ 
   (2) หัวหน้างานปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
        หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง เป็นกรรมการ  
   (3) หัวหน้างานจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
        หรือผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
. 

หมวด 2 
การตรวจรับ และเก็บรักษาของกลาง 

ส่วนที่ 1 
การตรวจรับ 
---------------- 

ข้อ 6  ในการตรวจรับของกลาง ต้องมีเอกสารประกอบการน าส่ง ดังต่อไปนี้ 
 6.1 หนังสือน าส่งของกลางจากหน่วยงานน าส่ง เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน         

ให้จัดท าบันทึกการน าส่งของกลาง ตามแบบ ขก. 1 ท้ายระเบียบนี้ แล้วส่งหนังสือน าส่งของกลางต้นฉบับภายใน    
วันท าการถัดไป 
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 6.2 บัญชีของกลางตามที่ปรากฏในส านวนคดี (ถ้ามี) 
 6.3 ส าเนารายงานการตรวจพิสูจน์จากต้นเรื่อง (ถ้ามี) 

ข้อ 7  ในการตรวจรับของกลาง ให้ผู้มีหน้าที่ถือปฏิบัติดังนี้ 
 7.1 ตรวจรับของกลางในคดีที่มีผู้น าส่งของกลางแต่ละครั้ง 
 7.2 ท าการตรวจรับของกลางต่อหน้าผู้น าส่งแล้วบรรจุภาชนะหีบห่อโดยท าการ             

ผูกเชือกหรือคาดเชือกหรือท าเครื่องหมาย และจัดท าใบแสดงรายละเอียดของกลางพร้อมทั้งลงชื่อก ากับไว้ที่
ภาชนะ เว้นแต่ของกลางที่ไม่สามารถบรรจุหีบห่อได้ ให้ท าเครื่องหมายและลงชื่อก ากับไว้ โดยปิดไว้ที่ของกลาง 

 7.3 จัดท าบันทึกการตรวจรับของกลางเพื่อเก็บรักษาตามแบบ ขก. 2 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 8 บันทึกการตรวจรับของกลางเพ่ือเก็บรักษาตามแบบ ขก. 2 ให้จัดท าขึ้นจ านวน 3 ฉบับ 
ฉบับแรกเก็บไว้เป็นหลักฐาน ฉบับที่สองมอบให้ผู้น าส่ง ฉบับที่สามเก็บรวมไว้ในภาชนะหีบห่อบรรจุของกลาง 

 
ส่วนที่ 2 

การเก็บรักษา 
---------------- 

ข้อ 9 นอกจากจะมีกฎหมายบังคับเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง    
ถือปฏิบัติในการจัดเก็บรักษาของกลาง ดังนี้ 

 9.1 การเก็บรักษาของกลางของกรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ให้เก็บรักษาของกลางไว้ในสถานที่เก็บรักษาของกลางและรวมถึงสถานที่ อ่ืนซึ่งได้รับ 
อนุมัติจากผู้อ านวยการส านักกฎหมาย หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี ให้ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาของกลาง 

 9.2 หากคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง เห็นว่าไม่สมควรเก็บรักษาของกลางไว้ใน
สถานที่เก็บรักษาของตนเอง เนื่องจากความไม่ปลอดภัย หรือเสี่ยงต่อความเสียหาย ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

  (1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา สามารถน าของกลางส่งไปเก็บรักษาใน 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ โดยให้จัดท าหนังสือน าส่งพร้อมชี้แจงเหตุผลของความจ าเป็นที่ไม่สามารถเก็บรักษา
เองได้ 

  (2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่มีความ
ประสงค์จะน าของกลางส่งไปเก็บรักษาในกรมสรรพสามิต ให้ด าเนินการขออนุมัติต่ออธิบดี เพ่ือให้คณะกรรมการ  
เก็บรักษาของกลางกรมสรรพสามิต มีอ านาจเก็บรักษาและจัดการของกลางต่อไป 

 9.3 ในกรณีของกลางเป็นของใหญ่โต หรือในกรณีอ่ืนใด ซึ่งคณะกรรมการเก็บรักษา 
ของกลางไม่สามารถจะเก็บรักษาของกลางไว้ และจ าเป็นจะต้องจ้างผู้เก็บรักษาแทน ก็ให้มีอ านาจจัดจ้างผู้เก็บ
รักษาของกลางแทนได้ โดยให้ขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักกฎหมายหรือสรรพสามิตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี และ
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการนั้น   
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 9.4 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินคดี ก าหนดให้ผู้กระท าผิด 
ตามมาตรา 203 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 204 (1) หรือ (2) ช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบคดีหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินคดี จะน าของกลางส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางเก็บรักษา       
ไว้ก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ก็ได้ และให้ด าเนินการตาม ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบนี้ 

 การคืนของกลางตามวรรคแรก เมื่อผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินคดี       
มีหนังสือแจ้งการคืนของกลาง ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางด าเนินการตาม ข้อ 15 แห่งระเบียบนี้        
โดยอนุโลม 

 9.5 ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางจัดท าทะเบียนของกลางและบัญชีของกลาง  
ในคดีอาญา (ส.ส. 1/36) รวมทั้งหมายเลขก ากับของกลางแต่ละรายการให้เรียบร้อย โดยแยกเป็นบัญชี       
ของกลางที่เสร็จคดีแล้ว และบัญชีของกลางที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดีออกจากกันให้ชัดเจน 

 9.6 คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง ต้องเก็บรักษาของกลางไว้ในสถานที่ที่ก าหนด  
ไว้ในระเบียบนี้ด้วยความระมัดระวัง ทั้งต้องรักษาของกลางให้อยู่ในสภาพเดิมเท่าที่สามารถจะรักษาไว้ได้       
และต้องตรวจตราอยู่เสมอตลอดเวลาที่จะต้องส่งมอบรับมอบต่อกัน 

 
หมวด 3 

การจัดการของกลาง 
---------------- 

ข้อ 10 ของกลางในคดีกระท าผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
 10.1 ของกลางซึ่งบุคคลได้ใช้ ในการกระท าความผิดหรือมีไว้เป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางด าเนินการขออนุมัติท าลายต่ออธิบดี เพ่ือให้คณะกรรมการ
เก็บรักษาของกลางมีอ านาจที่จะท าลายของกลางนั้น เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ทางราชการ จะด าเนินการโดยวิธีอ่ืน  
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี  

 10.2 ของกลางซึ่งสามารถน าออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนได้ ให้คณะกรรมการ
เก็บรักษาของกลางด าเนินการขออนุมัติต่ออธิบดี เพ่ือให้คณะกรรมการขายทอดตลาดน าของกลางออกขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอ่ืนได้ เมื่อเสร็จคดีแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ศาลพิพากษาสั่งริบเป็นของกรมสรรพสามิต และคดีถึงท่ีสุดแล้ว 
  (2 ) พนักงานอัยการสั่ งเด็ดขาดไม่ ฟ้องคดีหรือศาลไม่ พิพากษาให้ ริบ         

และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ขอรับคืนภายในก าหนด 120 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือวันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี ซึ่งของกลางนั้นตกเป็นของกรมสรรพสามิตแล้ว 
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  (3) ของกลางในคดีที่มีผู้น าส่ง และจากพยานหลักฐานปรากฏว่า ในขณะที่   

ยึดไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพ่ือขอรับคืนภายในก าหนด   
180 วัน นับแต่วันยึด ซึ่งของกลางนั้นตกเป็นของกรมสรรพสามิตแล้ว 

  (4) เมื่อผู้กระท าผิดตามมาตรา 203 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 204 (1) หรือ 
(2) ไม่ยอมช าระภาษีส าหรับของกลางในคดีนั้นภายในเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด อธิบดีมีอ านาจสั่งให้น า
สินค้านั้นออกขายทอดตลาดได้ 

 (๕) ตกเป็นของกรมสรรพสามิตด้วยเหตุอ่ืน ๆ 

ข้อ 11 หากคณะกรรมการเก็บรักษาของกลางเห็นว่าของกลางที่มีผู้น าส่งให้เก็บรักษาระหว่างคดี     
เป็นของเสียได้ง่าย หรือถ้าเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา       
เกินค่าของกลางนั้น ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางด าเนินการขออนุมัติต่ออธิบดี เพ่ือให้คณะกรรมการ          
ขายทอดตลาดน าของกลางออกขายทอดตลาดก่อนถึงก าหนดเวลาตามข้อ 10.2 (2) และข้อ 10.2 (3) ได้ ส่วนเงิน  
ที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ยึดไว้แทนของกลาง และน าส่งฝากเก็บรักษาไว้ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 12 เงินที่ ได้จากการขายทอดตลาดของกลาง หรือขายโดยวิธี อ่ืน เมื่อได้หักไว้เป็น         
เงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบว่าด้วยการนั้น ให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป 

ส าหรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ตามข้อ 10.2 (4) ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด   
หักใช้เป็นค่าเก็บรักษา ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด และค่าภาษีตามล าดับและถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด  
ให้แจ้งให้เจ้าของสินค้าหรือของกลางนั้นมารับคืน หากไม่มารับคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็น
ของแผ่นดินและให้คณะกรรมการขายทอดตลาดน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้หากไม่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบก าหนดไว้ให้หักเพ่ือการใด ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด 

ข้อ 13 ก่อนด าเนินการขออนุมัติท าลายของกลาง หรือขออนุมัติขายทอดตลาดของกลางหรือ
ขายโดยวิธีอ่ืน ให้ท าการตรวจสอบคุณภาพของกลางโดยคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง และผู้มีอ านาจ  
ตรวจพิสูจน์ของกลางตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2560 
จ านวน 1 คน และให้บันทึกการตรวจสอบคุณภาพไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 14 เมื่อคณะกรรมการเก็บรักษาของกลางได้เก็บรักษาของกลางที่มีผู้ยึดและน าส่งไว้  
ซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏหลักฐานว่าของกลางนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี และ
สามารถที่จะท าการคืนให้แก่ผู้ครอบครองก่อนที่พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือคดีถึงที่สุดได้   
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางแจ้งให้พนักงานสอบสวนมารับของกลางจากคณะกรรมการเก็บ รักษา    
ของกลาง เพ่ือคืนแก่ผู้ต้องหาหรือผู้มีสิทธิได้รับตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวนคดีของพนักงานสอบสวน   
หรือคืนให้ผู้ต้องหาหรือผู้มีสิทธิได้รับตามหนังสือที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีให้คืนของกลางดังกล่าว
แก่ผู้ต้องหาหรือผู้มีสิทธิได้รับ 

 



- 7 - 
 
ในการคืนของกลางตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าปรากฏว่าผู้ครอบครองได้ทรัพย์สินนั้นมาจาก  

เจ้าของโดยการกระท าความผิดทางอาญา ก็ให้คืนแก่เจ้าของนั้น 

ข้อ 15 ในการคืนของกลางซึ่งจะต้องมีการเสียภาษีก่อนคืนของกลาง ให้คณะกรรมเก็บรักษา
ของกลางแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ อ่ืนซึ่ งมีสิทธิขอรับคืนของกลางทราบว่าต้องน าหลักฐาน        
การเสียภาษีส าหรับของกลางนั้นมาแสดงและส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ท าการปิดเครื่องหมายหรือ    
ท าหลักฐานอย่างใดไว้ที่ของกลางเพื่อแสดงว่าได้เสียภาษีแล้ว 

ในกรณี ที่ ของกลางไม่สามารถท าการปิด เครื่องหมายหรือท าหลักฐานอย่างใดไว้ ได้                           
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางท าบันทึกในหลักฐานการช าระภาษีว่าได้มีการคืนของกลางในการช าระภาษี   
ในครั้งนั้นแล้ว 

ข้อ 16 ส าหรับของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือของกรมสรรพสามิตตามกฎหมายอ่ืน           
ให้ด าเนินการจัดการของกลางตามข้อ 10 และข้อ 11 แล้วแต่กรณี 

 
หมวด 4 

วิธีการขายทอดตลาด 
---------------- 

ข้อ 17 ของกลางสิ่งใดที่ได้รับอนุมัติให้น าออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน ให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดจัดท าบัญชีและก าหนดราคาของกลาง ซึ่งถือเป็นราคาขั้นต่ าในการประมูลขายทอดตลาดเสนอ
อธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การก าหนดราคาของกลางจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต  ภาษีที่เก็บเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ราชการส่วนท้องถิ่น และเงินบ ารุงกองทุนต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดให้เก็บเพ่ิมขึ้นจากภาษีสรรพสามิต (ถ้ามี) 
และจะตอ้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีตามกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งว่าด้วยการนั้น  

ข้อ 18 เมื่อได้ด าเนินการขายเสร็จสิ้นแล้ว ให้จ าหน่ายบัญชีของกลางเสีย เว้นแต่ ยังไม่   
สามารถขายของกลางได้ เนื่องจากราคาสูงและไม่มีผู้ยื่นประมูล หรือด้วยสาเหตุอ่ืนใด ให้คณะกรรมการ      
ขายทอดตลาดรายงานเหตุแห่งการนั ้นให้อธิบดีทราบ เพื่อพิจารณาและสั่งการ โดยอาจจะก าหนดให้มี     
การเปลี่ยนแปลงราคาของกลางซึ่งให้ถือเป็นราคาขั้นต่ าใหม่ ในกรณีนี้ยังไม่ต้องจ าหน่ายออกจากบัญชีแต่ให้
หมายเหตุให้รู้ว่าได้ส ารวจเพ่ือขายแล้ว และเก็บบัญชีของที่ยังขายไม่ได้ ไว้ด้วยเพ่ือน าออกขายทอดตลาด         
ในคราวต่อไป 

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ         
ขายทอดตลาดให้ประชาชนทราบอย่างน้อย 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย หรือประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ ถ้าเห็นสมควรจะแจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์เพ่ือออกประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือ           
ทางสถานีโทรทัศน์ก็ได้ 
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ข้อ 20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายทอดตลาดต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 
 20.1 ชนิดและจ านวนของกลาง และราคาขั้นต่ าในการประมูล 
 20.2 วัน เวลา และสถานที่ขายของกลาง 
 20.3 วิธีการช าระเงิน 
 20.4  ผู้ มี สิทธิ เข้ าประมูลต้องวางเงินสดหรือหลักทรัพย์ อ่ืน เป็นประกันต่อ

คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของราคาขั้นต่ าในการประมูลก่อนเวลาท าการ            
ขายทอดตลาด เงินสดหรือหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันจะคืนให้ต่อเมื่อผู้เข้าประมูลได้ปฏิบั ติตามเงื่อนไขในการ     
ขายทอดตลาดแล้ว 

ข้อ 21 ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด มีหน้าที่จัดการขายทอดตลาดโดยวิธียื่นซองประมูล
หรือวิธีประมูลโดยปากเปล่าก็ได้ และให้ผู้ประมูลเป็นผู้ให้ราคา ผู้ใดให้ราคาสูงสุดผู้นั้นเป็นผู้ประมูลได้ 

ถ้ามีเหตุที่ท าให้ผู้ให้ราคาสูงสุดไม่สามารถจะช าระราคาตามที่ประมูลได้ ให้คณะกรรมการ
จัดการประมูลใหม่ หรือขายให้แก่ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงรองลงมา แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่จะต้องได้รับอนุมัติ  
จากอธิบดี 

คณะกรรมการขายทอดตลาดย่อมทรงไว้ซึ่งอ านาจที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้         
เมื่อพิเคราะห์แล้วเห็นว่าหลักฐานและฐานะของผู้ให้ราคาสู งสุดไม่สมควรหรือราคาที่ก าหนดนั้นไม่สมควร      
กับของที่จะขาย 

ข้อ 22 ห้ามมิให้คณะกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดของกลาง      
เข้าสู้ราคา หรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคา เว้นแต่จะกระท าเ พ่ือประโยชน์ของทางราชการ และได้แถลงไว้ใน          
ค าโฆษณาที่เก่ียวกับการขายทอดตลาดแล้ว 

ข้อ 23 ผู้ประมูลของกลางได้จะต้องช าระราคาเป็นเงินสดทั้งหมดและรับของไปในวันขาย   
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น เช่น ของกลางมีราคาสูงจะขอช าระในวันท าการถัดไป ผู้ประมูลได้จะต้องวางเงินมัดจ าไว้    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ แล้วให้ท าสัญญาไว้เป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไขให้ช าระราคาและ   
รับของไปตามที่ตกลงกันภายใน 15 วัน นับแต่วันท าสัญญา ถ้าผู้ประมูลได้ไม่ยอมวางเงินมัดจ าให้น าความ     
ในข้อ 21 มาใช้บังคับ 

ข้อ 24 ถ้าของกลางที่ประมูลได้มีราคาเกินกว่า 10,000 บาท และผู้ประมูลได้ขอช าระ    
ด้วยเช็ค การรับช าระด้วยเช็คดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 25 ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดรายงานผลการขายทอดตลาดของกลางให้อธิบดี   
ทราบ แล้วน าเงินที่ขายได้ตลอดจนเงินมัดจ าน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบว่าด้วยการนั้น เว้นแต่จะเป็น
การขายของกลางที่ยังไม่เสร็จเด็ดขาด ซึ่งต้องรักษาเงินไว้แทนของกลางนั้น 
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หมวด 5 
การจ าหน่ายบัญชีและการส ารวจของกลาง 

---------------- 

ข้อ 26 ของกลางเมื่อได้ยึดไว้ หากต่อมาปรากฏว่าเป็นของกลางที่ต้องริบหรือต้องคืนแก่ผู้ใด      
ให้ผู้มีหน้าที่รักษาของกลางบันทึกไว้ในบัญชีของกลาง เมื่อได้ส่งมอบของกลางนั้นพ้นจากการรักษาของตนไป    
ก็ให้จัดการจ าหน่ายบัญชีเสียตามเหตุการณ์ที่ได้รับมอบไปนั้น 

แต่ในกรณีที่ต้องมีการคืนของกลางในคดีที่คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางได้เก็บรักษา        
ของกลางไว้แทนพนักงานสอบสวน โดยมิได้น าส่งไปพร้อมตัวผู้ต้องหาและส านวนคดีนั้น ให้คณะกรรมการ        
เก็บรักษาของกลางแจ้งให้พนักงานสอบสวนมารับของกลางจากคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง       
เพื่อคืนแก่ผู้ต้องหาหรือผู้มีสิทธิได้รับตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวนคดีของพนักงานสอบสวน หรือคืนให้แก่
ผู้ต้องหาหรือผู้มีสิทธิได้รับตามหนังสือที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีให้คืนของกลางดังกล่าวนั้นได ้

ข้อ 27 นอกจากกรณีที่ต้องจ าหน่ายของกลางออกจากบัญชีดังกล่าวในข้อ 26 ภายใน         
6 เดือนนับแต่วันที่ใช้ระเบียบนี้ และทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือนต่อไป ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 
ส ารวจบัญชีของกลาง เพ่ือขออนุมัติขายทอดตลาดหรือคืนแก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

ข้อ 28 เมื่อได้ส ารวจของกลางแล้ว ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางท าบัญชีของกลาง    
ที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพ่ือจ าหน่ายของกลางหรือขายทอดตลาด ส่วนของที่ต้องคืนแก่ผู้ใดก็ให้แจ้งหรือประกาศ
แก่เจ้าของมารับคืนไป 

ข้อ 29 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับของกลางคืนแสดงความประสงค์ว่าไม่ต้องการรับของคืนและขอมอบ
ของให้แก่กรมสรรพสามิต ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางท าบันทึกให้ผู้นั้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและ        
ให้บันทึกไว้ในบัญชีของกลางและจัดการจ าหน่ายต่อไป 

ข้อ 30 ของกลางทุกชนิดที่เป็นสิ่งของต้องห้าม ต้องก ากัดตามกฎหมาย เมื่อจะมีการส่งมอบ 
ให้ขนส่งออกไปจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาของกลาง ให้ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สรรพสามิตพ้ืนที่ 
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา หรือผู้แทน แล้วแต่กรณี ออกหนังสือคุ้มครองให้ไป และบรรจุหีบห่อปิดภาชนะตามที่
เหมาะสมกับของกลางแต่ละชนิด 

ในกรณีมีความจ าเป็นต้องน าของกลางออกจากคลังหรือสถานที่ เก็บรักษาของกลางไปใช้ใน 
กิจกรรม หรือโครงการตามนโยบายของทางราชการ เช่น โครงการแถลงผลการปราบปรามของกรมสรรพสามิต 
โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับสินค้าในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต หรือโครงการที่ เป็นประโยชน์               
แก่ประชาชน ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการฯ มีหนังสือถึงกรมสรรพสามิตเพ่ือขออนุมัติต่ออธิบดี 
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การรับของกลางตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางและผู้รับมอบของกลาง  

ท าการตรวจนับของกลางร่วมกัน และจัดท าบันทึกรับมอบของกลางจากคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง    
ตามแบบ ขก. 3 ท้ายระเบียบนี้ โดยผู้รับมอบของกลางต้องรับผิดชอบดูแลรักษาของกลางด้วยความระมัดระวัง 
ทั้งต้องรักษาของกลางให้อยู่ในสภาพเดิมเท่าที่สามารถจะรักษาไว้ได้  

อนึ่ง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบฯ ต้องส่งของกลางคืนให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง     
ในสภาพเดิม โดยให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางจัดท าบันทึกการตรวจรับของกลางเพ่ือเก็บรักษา        
ตามแบบ ขก. 2 และในกรณีของกลางเกิดความเสียหายให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางรายงานเหตุ     
แห่งการนั้นให้อธิบดีทราบเพื่อพิจารณาและสั่งการ 

ข้อ 31 ในกรณีที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควรให้ส่งของกลางในคดีกระท าผิ ดกฎหมาย          
ในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตไปเก็บรักษาไว้ที่กรมสรรพสามิต หรือที่อ่ืนใดให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง
ถือปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 

 

หมวด 6 
ของที่ควรขายและไม่ควรขาย 

---------------- 

ข้อ 32 ของกลางซึ่งตกเป็นของแผ่นดินและเป็นของที่ช ารุดเสียหายไม่มีราคาหรือเป็นของที่
ปราศจากราคาโดยสภาพ หรือเป็นของที่บุคคลไม่อาจมีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นของที่ไม่ควรขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางส ารวจและขออนุมัติท าลายต่ออธิบดี  

ข้อ 33 ของกลางอย่างใด ถึงแม้จะเป็นของกลางที่ควรขาย หรือเป็นของกลางที่ต้องท าลาย 
ตามระเบียบนี้ หากอธิบดีเห็นว่าควรน าไปใช้ในราชการหรือเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ จะให้ความเห็นชอบเพ่ือขึ้น   
บัญชีเป็นของทางราชการและไม่น าออกขายหรือท าลายตามระเบียบฯ ได้ 

 

 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่         กันยายน พ.ศ. 2560 
 
 

 
                              (นายสมชาย พูลสวัสดิ์) 

                                                                        อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 

 



 

 
 

กรมสรรพสามิต 
บันทึกการน าส่งของกลาง 

ตามข้อ 6.1 แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระท าผิด
กฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส าหรับเจ้าพนักงาน 
เลขท่ีรับ....................................................................... 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.................. 
เวลา............................................................................ 
เจ้าพนักงานผู้รับ.......................................................... 

 

เรื่อง..................................................................... 
เรียน.................................................................... 
         ช่ือ – สกุล ผู้น าส่ง (ตัวบรรจง)................................................................สังกัดหน่วยงาน................................................................ 
สถานท่ีติดต่อ.................................................................................................................................โทรศพัท์ ............................................... 
คดีระหวา่ง (ผู้กล่าวหา)..................................................................................ผู้ต้องหา ............................................................................... 
ข้อกล่าวหา ................................................................................................................................................................................................. 
เหตุเกดิที่ .................................................................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีเกิดเหตุ............................................................................เลขท่ีคดีอาญา (ถ้ามี)................................................................... 
 

ล าดับที ่ ชนิดของกลาง ยี่ห้อ ขนาดบรรจ ุ จ านวน หมายเหต ุ
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม   
 

(ลงช่ือ)................................................................ 
                                                                                                                           ผู้น าส่งของกลาง 

.................................................................................................................................................................................................................... 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจรับของกลาง  
 ได้รับของกลางจ านวน.................รายการ  จ านวน.................................... ตามเลขท่ีรับ......................................เรียบร้อยแล้ว  
บันทึกความเห็น (ถ้ามี)................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................  
  
(ลงช่ือ)................................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจรับของกลาง 
        ............/................................../.............. 
 

แบบ ขก. 1 



แบบ ขก. 2 

บันทึกการตรวจรับของกลางเพือ่เก็บรักษา 

      วันท่ี ................................................................................... 
  บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา ...................................น. คณะกรรมการเก็บรักษา 

ของกลาง ได้ท าการตรวจรับของกลางจาก..................................................................................................................................... 
ตามหนังสือ ที.่.......................................................ลงวันท่ี............................................................................................................. 
โดยคณะกรรมการเก็บรักษาของกลางได้ตรวจนับของกลางต่อหน้าผู้ส่งมอบ มีรายการของกลางดังต่อไปนี้  

 

ที ่ รายการ จ านวนส่ง  ช ารุดเสียหาย  จ านวนรับ หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมทั้งสิ้น     
 

บันทึกนี้ได้จัดท าขึ้นพร้อมกัน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ส าหรับคณะกรรมการเก็บรักษา
ของกลางถือไว้หนึ่งฉบับ ผู้ส่งมอบถือไว้หนึ่งฉบับ และเก็บรวมไว้ในภาชนะหีบห่อบรรจุของกลางหนึ่งฉบับ
คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางและผู้ส่งมอบได้ตรวจดูบันทึกและเข้าใจข้อความตลอดแล้วจึงได้ร่วมกันลง  
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)                                     ผู้ส่งมอบ 

 (                                     ) 

(ลงช่ือ)                                     ประธานกรรมการ 

 (                                     ) 

(ลงช่ือ)                                     กรรมการ 

 (                                     ) 

(ลงช่ือ)                                           กรรมการและเลขานกุาร 

 (                                            ) 



แบบ ขก. 3 

บันทึกรับมอบของกลางจากคณะกรรมการเกบ็รักษาของกลาง 

  วันท่ี .................................................................................. 

 บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อแสดงว่า วันนี้ เวลา................................น. คณะกรรมการเก็บรักษา                 
ของกลาง ได้ส่งมอบของกลางให้.................................................................................................................................................... 

ตามหนังสือ ที.่....................................................ลงวันท่ี................................................................................................................ 

โดยผู้รับมอบได้ตรวจนับของกลางร่วมกับคณะกรรมการเก็บรักษาของกลางแล้ว มีรายการของกลางดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายการ จ านวนส่ง ช ารุดเสียหาย จ านวนรับ หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมทั้งสิ้น     
 

บันทึกนี้ได้จัดท าขึ้นพร้อมกัน 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ส าหรับผู้รับมอบถือไว้หนึ่งฉบับ 
คณะกรรมการเก็บรักษาของกลางถือไว้หนึ่งฉบับ ผู้รับมอบและคณะกรรมการเก็บรักษาของกลางได้ตรวจดู   
บันทึกและเข้าใจข้อความตลอดแล้วจึงได้ร่วมกันลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ)                                     ผู้รับมอบ 

 (                                     ) 

(ลงช่ือ)                                     ประธานกรรมการ 

 (                                     ) 

(ลงช่ือ)                                     กรรมการ 

 (                                     ) 

       (ลงช่ือ)                                     กรรมการและเลขานุการ 

 (                                     ) 

 

 


