ระเบียบกรมสรรพสามิต
วาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน ตามมาตรา 148 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
--------------------เพื่อใหการออกคําสั่งทําการตรวจคน หรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานของผูคางชําระภาษีและ
บุคคลใด ๆ ที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีคางเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการเรงรัดบังคับชําระภาษีคาง อาศัยอํานาจตามมาตรา 148 วรรคสอง แหงพะราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน ตาม
มาตรา 148 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2560 เปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้
หรือมีปญหาอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหอธิบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีปญหาเกี่ยวกับทางปฏิบัติหรือ
กรณีที่ระเบียบนี้มิไดกําหนดทางปฏิบัติไว

พ.ศ. 2560

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิต
“เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

“ผูคางชําระภาษี” หมายความวา ผูคางชําระภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับชําระภาษีคางโดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน
“ภาษีคาง” หมายความวา ภาษีคางตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบังคับชําระภาษีคางโดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน
“ตรวจคน” หมายความวา การกระทําใด ๆ เพื่อยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น และ
ใหรวมถึงการเปดสถานที่ใด ๆ ตูนิรภัย ตูหรือที่เก็บของอื่น ๆ ของผูรับการตรวจคนอันจําเปนแกการเรงรัดการ
บังคับชําระภาษีคาง ณ โรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานที่ใด ๆ
ของผูคางชําระภาษีหรือบุคคลใด ๆ
“ผูรับการตรวจคน” หมายความวา เจาของ หรือผูครอบครองสถานที่ ใหหมายความ
รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งอยู ณ สถานที่นั้น หรือผูรักษาสถานที่ที่จะทําการตรวจคนที่มีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ ในกรณีที่เจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่ไมอยู

-๒–
ขอ ๕ ผู มีอํา นาจออกคํ า สั่ ง ตรวจคน ตามมาตรา 148 วรรคสอง แห งพระราชบัญ ญัติภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 คือ
๕.๑ อธิบดี สําหรับทองที่ทั่วราชอาณาจักร
๕.๒ ที่ปรึกษา (ผูทรงคุณวุฒิ) หรือรองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดี กรณีไดรับมอบอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
๕.๓ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรณีไดรับมอบ
อํานาจหนาที่ใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ขอ ๖ การตรวจคน ตองกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นหรือพระอาทิตยตก หรือในระหวาง
เวลาทําการของผูประกอบอุตสาหกรรม เจาของคลังสินคาทัณฑบน ผูนําเขา หรือผูประกอบกิจการสถานบริการนั้น
ขอ ๗ การตรวจคนจะตองมีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเปนประโยชนแกการบังคับชําระภาษีคาง
โดยตองมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานตาง ๆ กอนดําเนินการตรวจคน
ขอ ๘ คําสั่งใหทําการตรวจคน ใหจัดทําขึ้นจํานวน ๓ ฉบับ ตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ฉบับที่ ๑ นําไปแสดงแกผูรับการตรวจคน ฉบับที่ ๒ ติดไวกับสมุดคําสั่งใหทําการตรวจคนของหนวยงานผูออกคําสั่ง
ตรวจคนนั้น ฉบับที่ ๓ ใหติดไวกับสํานวนการบังคับชําระภาษีคาง
ขอ ๙ กรณีที่ผูรับการตรวจคนเปนบุคคลซึ่งมีคําสั่งใหยึดทรัพยสิน และหรืออายัดสิทธิเรียกรอง
ซึ่งออกตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับชําระภาษีคางโดยการยึด การอายัด และ
การขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนนําคําสั่งยึด และหรืออายัดดังกลาวไปดวย หากใน
การตรวจคนพบทรัพยสินตามคําสั่งดังกลาว ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนทําการยึดและหรืออายัดไปในคราว
เดียวกัน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการนั้น
ขอ ๑๐ ในการตรวจคน
๑๐.๑ เจาพนักงานที่ทําการตรวจคนในแตละครั้ง ตองมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมี
ขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาชํานาญงาน หรือชํานาญการขึ้นไปเปนหัวหนาชุดที่ทําการตรวจคน
๑๐.๒ ในการตรวจคนจะตองแตงเครื่องแบบกรมสรรพสามิต เวนแตผูออกคําสั่งจะมีคําสั่ง
ไมใหเจาพนักงานแตงเครื่องแบบเปนการเฉพาะรายก็ใหระบุไวในคําสั่งตรวจคน
๑๐.๓ ตองแสดงบัตรประจําตัวขาราชการตอผูรับการตรวจคนทุกกรณี พรอมทั้งแจงให
ผูรับการตรวจคนทราบถึงความประสงคในการตรวจคน พรอมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใหผูรับการตรวจคนเห็นวาเจา
พนักงานผูทําการตรวจคนไมมีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และใหบันทึกไวเปนหลักฐานดานหลังของคําสั่งตรวจคน
ฉบับที่ ๑ พรอมใหผูรับการตรวจคนลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งการตรวจคนนั้น หากผูรับการตรวจคนไมยินยอม
ลงลายมือชื่อ ใหบันทึกถึงเหตุนั้นไวดวย
๑๐.๔ การตรวจคนตองกระทําตอหนาผูรับการตรวจคน หากไมสามารถทําการตรวจคน
ไดดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ใหแจงเจาพนักงานตํารวจแหงทองที่นั้นทราบ เพื่อเปนพยานในการตรวจคน
๑๐.๕ การตรวจคนตองใชความละเอียดรอบคอบมิใหเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการ
บังคับชําระภาษีคางถูกปดบังซอนเรนไว และใหใชดุลพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สําคัญ และเปนประโยชน
ตอการบังคับชําระภาษีคางเทานั้น
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๑๐.๖ ตองทําการตรวจคนโดยสุภาพ ใชความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหาย กระจัด
กระจาย บุบสลายแกทรัพยสินใด ๆ และตองไมเปนการขัดขวางการประกอบธุรกิจของผูรับการตรวจคนจนเกิน
ความจําเปน
ขอ ๑๑ การตรวจคนที่ไมอาจกระทําตอหนาผูรับการตรวจคน ใหนําพยานหลักฐานไปยังสถานี
ตํารวจแหงทองที่เพื่อลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน กอนนํากลับไปยังหนวยงานของเจาพนักงานผูทําการ
ตรวจคน
ขอ ๑๒ กรณีไมอาจทําการตรวจคนใหแลวเสร็จภายในวันนั้น ใหดําเนินการอายัดเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ที่ตรวจคนไมแลวเสร็จ ใหไปยังสถานีตํารวจแหงทองที่เพื่อลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน และทําการ
ตรวจคนในวันตอไป
ขอ ๑๓ การปฏิบัติเมื่อทําการตรวจคนแลวเสร็จ
๑๓.๑ ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนจัดทําบันทึกรายละเอียดการตรวจคน (หากมี
เอกสารหลักฐานที่จะตองทําการยึดจากผูทําการตรวจคน ใหจัดทําใบรับเอกสารหลักฐานแนบบันทึกรายละเอียด
การตรวจคนตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ดวย) จํานวน ๓ ฉบับ พรอมทั้งอานใหผูรับการตรวจคนฟง และให
ผูรับการตรวจคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกลาว โดยบันทึกฉบับที่ 1 ติดไวกับสํานวนการ
บังคับชําระภาษีคาง ฉบับที่ 2 มอบใหกับผูรับการตรวจคน ฉบับที่ ๓ ติดไวกับตนฉบับคําสั่งตรวจคน
๑๓.๒ ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนและผูรับการตรวจคน ลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
หลักฐานที่ทําการตรวจยึดทุกฉบับ หากจํานวนเอกสารหลักฐานมีจํานวนมาก ใหเปนดุลพินิจของหัวหนาชุดวาจะ
ลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นวาสําคัญก็ได
ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนจัดทําบันทึกเพื่อรายงานผลการตรวจคนตามแบบที่กําหนด
ไวทายระเบียบนี้ตอผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคนทราบทันที หรือในวันทําการแรก โดยมีรายละเอียดอยางนอย
ดังนี้
๑๔.๑ เจาพนักงานไดมีการแสดงคําสั่งตรวจคน การแสดงบัตรประจําตัวขาราชการ
และการแสดงความบริสุทธิ์กอนเขาทําการตรวจคน
๑๔.๒ ชื่อผูรับการตรวจคน หากเปนกรณีอื่นซึ่งไมมีผูรับการตรวจคน หรือมีการแจงให
เจาพนักงานตํารวจแหงทองที่นั้นทราบเพื่อเปนพยานในการตรวจคน ใหแสดงรายละเอียดไวดวย
๑๔.๓ วัน เวลาที่เริ่มทําการตรวจคน และสิ้นสุดการตรวจคน
๑๔.๔ ลักษณะการตรวจคน การตรวจพบเอกสารหลักฐาน การไดมาซึ่งเอกสารหลักฐาน
และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของการตรวจคน
ขอ ๑๕ กรณีผูคางภาษีหรือผูรับคําสั่งใหทําการตรวจคนยายภูมิลําเนา ใหดําเนินการ ดังนี้
๑๕.๑ ในกรณีภูมิลําเนาใหมอยูในเขตทองที่รับผิดชอบของผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน
เพื่อบังคับชําระภาษีคาง ใหดําเนินการตอไปจนถึงที่สุด
๑๕.๒ ในกรณีภูมิลําเนาใหมอยูนอกเขตทองที่รับผิดชอบของผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจ
คนเพื่อบังคับชําระภาษีคาง ไมวาจะมีการตรวจคนและยึดอายัดเอกสารหลักฐานแลวหรือไมก็ตาม ใหหนวยงานซึ่ง
มีอํานาจเหนือผูคางชําระภาษีหรือผูรับการตรวจคนอยูแตเดิม แจงขอใหหนวยงานซึ่งมีอํานาจเหนือผูคางชําระภาษี
หรือผูรับการตรวจคนตามที่มีภูมิลําเนาใหม ดําเนินการตรวจคนโดยอนุโลม หากไดมาซึ่งเอกสารหลักฐานอยางใด ๆ
ใหจัดสงไปยังหนวยงานซึ่งมีอํานาจเหนือผูคางชําระภาษีหรือผูรับการตรวจคนซึ่งมีอํานาจอยูแตเดิม

คําสั่งใหตรวจคน

ที่

ตามความในมาตรา 148 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
---------------------------

/

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีคาง ราย
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่ เลขที่
ถนน
ตรอก/ซอย
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
สํานักงานอยูที่
พ.ศ. 2560

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 148 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

อธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งใหเจาพนักงาน มาทําการตรวจคน และยึดบัญชีเอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นซึ่งเกี่ยวกับ หรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีคางของบุคคลดังกลาวมีนามและตําแหนงดังตอไปนี้
๑.
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ
ตําแหนง
สังกัด
๒.
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ
ตําแหนง
สังกัด
๓.
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ
ตําแหนง
สังกัด
ณ สถานที่และหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ดังตอไปนี้ คือ

ในวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลา
ลงชื่อ

น. ถึงเวลา

(

อธิบดีกรมสรรพสามิต

น.

)

ผูออกคําสั่ง : ไดแก อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ปรึกษา รองอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
คําเตือน : เจาพนักงานผูปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวของตน และแสดงคําสั่งใหตรวจคนนี้ ใหแก
ผูเกี่ยวของทราบ และใหบันทึกวันเดือนปที่ไดจัดการดังกลาวไวในดานหลังของคําสั่งนี้ดวย

ใบรับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ
-------------------------

สถานที่บันทึก
วันที่
สังกัด
พรอมดวย

ขาพเจา

เดือน

พ.ศ.

ตําแหนง
ตําแหนง

ไดมาทําการตรวจคนหรือยึดเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีคาง ราย
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูที่ เลขที่
ถนน
หมูที่
แขวง/ตําบล
เขต/อําเภอ
จังหวัด
สํานักงานอยูที่

ตรอก/ซอย

ตามคําสั่งใหทําการตรวจตนหรือยึดของกรมสรรพสามิตเลขที่
ลงวันที่
ในการตรวจคนดังกลาว ปรากฏวามีบัญชี เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ที่เชื่อวามีสวนเกี่ยวของ
กับภาษีคางดังกลาวดวย จึงไดยึดไปเพื่อดําเนิน การตรวจสอบมีร ายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว
ดังตอไปนี้

ทานติดตอไดที่

บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากทานประสงคจะตรวจสอบเพื่อดําเนินกิจการของทาน ขอให
ลงชื่อ
(

ผูยึด
)

ลงชื่อ
(

เจาของหรือผูครอบครองสิ่งที่ยึด
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

บันทึกผลการตรวจคน
ตรอก/ซอย
จังหวัด
ตําแหนง
ตําแหนง
ราย
ณ บานเลขที่
แขวง/ตําบล
สํานักงานอยูที่

บันทึกฉบับนี้ไดทําที่ บานเลขที่
หมูที่
ถนน
แขวง/ตําบล
อําเภอ/เขต
เมื่อวันที่
เวลา
น.
วันนี้ เมื่อเวลา
น. ขาพเจา
พรอมดวย
ไดมาทําการตรวจคนหรือยึดเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีคาง
หมูที่
ถนน
เขต/อําเภอ

ตรอก/ซอย
จังหวัด

ตามคําสั่งใหตรวจคนของกรมสรรพสามิตเลขที่
ลงวันที่
ในการตรวจคนครั้งนี้ เจาพนักงานไดแสดงคําสั่งตรวจคน และบัตรประจําตัวใหผูรับการตรวจคน
ดูแลว โดยมี
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ
โดยเปน
เปนผูน ําทําการตรวจคน
ผลการตรวจคนปรากฏวา
บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจาพนักงานไดดําเนินการโดย
และทรัพยสินของผูคาง (ถามี) เจาพนักงานไดดําเนินการโดย
ในการตรวจคนครั้งนี้ เจาพนักงานมิไดทําใหเกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพยสินของ
ผูรับการตรวจคนแตอยางใด เจาพนักงานไดอานใหฟง และรับวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ
(

ผูนําการตรวจคน
)

ลงชื่อ
(

เจาพนักงาน
)

ลงชื่อ
(

เจาพนักงาน
)

ลงชื่อ
(

เจาพนักงาน
)

(ตามขอ 14 แหงระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน ตามมาตรา 148 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560)

