
 
 
 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
วาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน ตามมาตรา 148 วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
--------------------- 

 
เพ่ือใหการออกคําสั่งทําการตรวจคน หรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานของผูคางชําระภาษีและ

บุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรเชื่อวาจะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีคางเปนไปดวยความรวดเร็ว 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 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2560 เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในระเบียบนี้ 

หรือมีปญหาอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหอธิบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดกรณีปญหาเก่ียวกับทางปฏิบัติหรือ
กรณีท่ีระเบียบนี้มิไดกําหนดทางปฏิบัติไว 

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

พ.ศ. 2560 
“ผูคางชําระภาษี” หมายความวา ผูคางชําระภาษีตามระเบยีบกรมสรรพสามิตวาดวยการ

ปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับชําระภาษีคางโดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
“ภาษีคาง” หมายความวา ภาษีคางตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับ

การบังคับชําระภาษีคางโดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน 
“ตรวจคน” หมายความวา การกระทําใด ๆ เพ่ือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน และ

ใหรวมถึงการเปดสถานท่ีใด ๆ ตูนิรภัย ตูหรือท่ีเก็บของอ่ืน ๆ ของผูรับการตรวจคนอันจําเปนแกการเรงรัดการ
บังคับชําระภาษีคาง ณ โรงอุตสาหกรรม คลังสินคาทัณฑบน สถานประกอบการ สถานบริการ หรือสถานท่ีใด ๆ 
ของผูคางชําระภาษีหรือบุคคลใด ๆ 

“ผูรับการตรวจคน” หมายความวา เจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ี ใหหมายความ
รวมถึงบุคคลอ่ืนซ่ึงอยู ณ สถานท่ีนั้น หรือผูรักษาสถานท่ีท่ีจะทําการตรวจคนท่ีมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ ในกรณีท่ีเจาของ
หรือผูครอบครองสถานท่ีไมอยู 
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ขอ ๕ ผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน ตามมาตรา 148 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2560 คือ 
๕.๑ อธิบดี สําหรับทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
๕.๒ ท่ีปรึกษา (ผูทรงคุณวุฒิ) หรือรองอธิบดี หรือผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ซ่ึงปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดี กรณีไดรับมอบอํานาจหนาท่ีใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
๕.๓ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคซ่ึงปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรณีไดรับมอบ

อํานาจหนาท่ีใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

ขอ ๖ การตรวจคน ตองกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนหรือพระอาทิตยตก หรือในระหวาง
เวลาทําการของผูประกอบอุตสาหกรรม เจาของคลังสินคาทัณฑบน ผูนําเขา หรือผูประกอบกิจการสถานบริการนั้น 

ขอ ๗ การตรวจคนจะตองมีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะเปนประโยชนแกการบังคับชําระภาษีคาง 
โดยตองมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานตาง ๆ กอนดําเนินการตรวจคน 

ขอ ๘ คําสั่งใหทําการตรวจคน ใหจัดทําข้ึนจํานวน ๓ ฉบับ ตามแบบท่ีกําหนดไวทายระเบียบนี้ 
ฉบับท่ี ๑ นําไปแสดงแกผูรับการตรวจคน ฉบับท่ี ๒ ติดไวกับสมุดคําสั่งใหทําการตรวจคนของหนวยงานผูออกคําสั่ง
ตรวจคนนั้น ฉบับท่ี ๓ ใหติดไวกับสํานวนการบังคับชําระภาษีคาง 

ขอ ๙ กรณีท่ีผูรับการตรวจคนเปนบุคคลซ่ึงมีคําสั่งใหยึดทรัพยสิน และหรืออายัดสิทธิเรียกรอง
ซ่ึงออกตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับชําระภาษีคางโดยการยึด การอายัด และ
การขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนนําคําสั่งยึด และหรืออายัดดังกลาวไปดวย หากใน
การตรวจคนพบทรัพยสินตามคําสั่งดังกลาว ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนทําการยึดและหรืออายัดไปในคราว
เดียวกัน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการนั้น 

ขอ ๑๐ ในการตรวจคน 
๑๐.๑ เจาพนักงานท่ีทําการตรวจคนในแตละครั้ง ตองมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมี

ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาชํานาญงาน หรือชํานาญการข้ึนไปเปนหัวหนาชุดท่ีทําการตรวจคน 
๑๐.๒ ในการตรวจคนจะตองแตงเครื่องแบบกรมสรรพสามิต เวนแตผูออกคําสั่งจะมีคําสั่ง

ไมใหเจาพนักงานแตงเครื่องแบบเปนการเฉพาะรายก็ใหระบุไวในคําสั่งตรวจคน  
๑๐.๓ ตองแสดงบัตรประจําตัวขาราชการตอผูรับการตรวจคนทุกกรณี พรอมท้ังแจงให

ผูรับการตรวจคนทราบถึงความประสงคในการตรวจคน พรอมท้ังแสดงความบริสุทธิ์ใหผูรับการตรวจคนเห็นวาเจา
พนักงานผูทําการตรวจคนไมมีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และใหบันทึกไวเปนหลักฐานดานหลังของคําสั่งตรวจคน
ฉบับท่ี ๑ พรอมใหผูรับการตรวจคนลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งการตรวจคนนั้น หากผูรับการตรวจคนไมยินยอม
ลงลายมือชื่อ ใหบันทึกถึงเหตุนั้นไวดวย 

๑๐.๔ การตรวจคนตองกระทําตอหนาผูรับการตรวจคน หากไมสามารถทําการตรวจคน
ไดดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ใหแจงเจาพนักงานตํารวจแหงทองท่ีนั้นทราบ เพ่ือเปนพยานในการตรวจคน 

๑๐.๕ การตรวจคนตองใชความละเอียดรอบคอบมิใหเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการ
บังคับชําระภาษีคางถูกปดบังซอนเรนไว และใหใชดุลพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะท่ีสําคัญ และเปนประโยชน
ตอการบังคับชําระภาษีคางเทานั้น 
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๑๐.๖ ตองทําการตรวจคนโดยสุภาพ ใชความระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหาย กระจัด

กระจาย บุบสลายแกทรัพยสินใด ๆ และตองไมเปนการขัดขวางการประกอบธุรกิจของผูรับการตรวจคนจนเกิน
ความจําเปน 

ขอ ๑๑ การตรวจคนท่ีไมอาจกระทําตอหนาผูรับการตรวจคน ใหนําพยานหลักฐานไปยังสถานี
ตํารวจแหงทองท่ีเพ่ือลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน กอนนํากลับไปยังหนวยงานของเจาพนักงานผูทําการ
ตรวจคน 

ขอ ๑๒ กรณีไมอาจทําการตรวจคนใหแลวเสร็จภายในวันนั้น ใหดําเนินการอายัดเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ท่ีตรวจคนไมแลวเสร็จ ใหไปยังสถานีตํารวจแหงทองท่ีเพ่ือลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน และทําการ
ตรวจคนในวันตอไป 

ขอ ๑๓ การปฏิบัติเม่ือทําการตรวจคนแลวเสร็จ 
๑๓.๑ ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนจัดทําบันทึกรายละเอียดการตรวจคน (หากมี

เอกสารหลักฐานท่ีจะตองทําการยึดจากผูทําการตรวจคน ใหจัดทําใบรับเอกสารหลักฐานแนบบันทึกรายละเอียด 
การตรวจคนตามแบบท่ีกําหนดไวทายระเบียบนี้ดวย) จํานวน ๓ ฉบับ พรอมท้ังอานใหผูรับการตรวจคนฟง และให
ผูรับการตรวจคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกลาว โดยบันทึกฉบับท่ี 1 ติดไวกับสํานวนการ
บังคับชําระภาษีคาง ฉบับท่ี 2 มอบใหกับผูรับการตรวจคน ฉบับท่ี ๓ ติดไวกับตนฉบับคําสั่งตรวจคน 

๑๓.๒ ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนและผูรับการตรวจคน ลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร
หลักฐานท่ีทําการตรวจยึดทุกฉบับ หากจํานวนเอกสารหลักฐานมีจํานวนมาก ใหเปนดุลพินิจของหัวหนาชุดวาจะ
ลงนามเฉพาะในเอกสารท่ีเห็นวาสําคัญก็ได 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานผูทําการตรวจคนจัดทําบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจคนตามแบบท่ีกําหนด
ไวทายระเบียบนี้ตอผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคนทราบทันที หรือในวันทําการแรก โดยมีรายละเอียดอยางนอย 
ดังนี้ 

๑๔.๑ เจาพนักงานไดมีการแสดงคําสั่งตรวจคน การแสดงบัตรประจําตัวขาราชการ 
และการแสดงความบริสุทธิ์กอนเขาทําการตรวจคน 

๑๔.๒ ชื่อผูรับการตรวจคน หากเปนกรณีอ่ืนซ่ึงไมมีผูรับการตรวจคน หรือมีการแจงให
เจาพนักงานตํารวจแหงทองท่ีนั้นทราบเพ่ือเปนพยานในการตรวจคน ใหแสดงรายละเอียดไวดวย 

๑๔.๓ วัน เวลาท่ีเริ่มทําการตรวจคน และสิ้นสุดการตรวจคน 
๑๔.๔ ลักษณะการตรวจคน การตรวจพบเอกสารหลักฐาน การไดมาซ่ึงเอกสารหลักฐาน 

และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของการตรวจคน 

ขอ ๑๕ กรณีผูคางภาษีหรือผูรับคําสั่งใหทําการตรวจคนยายภูมิลําเนา ใหดําเนินการ ดังนี้ 
๑๕.๑ ในกรณีภูมิลําเนาใหมอยูในเขตทองท่ีรับผิดชอบของผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน

เพ่ือบังคับชําระภาษีคาง ใหดําเนินการตอไปจนถึงท่ีสุด 
๑๕.๒ ในกรณีภูมิลําเนาใหมอยูนอกเขตทองท่ีรับผิดชอบของผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจ

คนเพ่ือบังคับชําระภาษีคาง ไมวาจะมีการตรวจคนและยึดอายัดเอกสารหลักฐานแลวหรือไมก็ตาม ใหหนวยงานซ่ึง
มีอํานาจเหนือผูคางชําระภาษีหรือผูรับการตรวจคนอยูแตเดิม แจงขอใหหนวยงานซ่ึงมีอํานาจเหนือผูคางชําระภาษี
หรือผูรับการตรวจคนตามท่ีมีภูมิลําเนาใหม ดําเนินการตรวจคนโดยอนุโลม หากไดมาซ่ึงเอกสารหลักฐานอยางใด ๆ 
ใหจัดสงไปยังหนวยงานซ่ึงมีอํานาจเหนือผูคางชําระภาษีหรือผูรับการตรวจคนซ่ึงมีอํานาจอยูแตเดิม 
 





 
 
 

คําสั่งใหตรวจคน 
ตามความในมาตรา 148 วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
--------------------------- 

ท่ี          /        

วันท่ี         เดือน                         พ.ศ.  

เพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีคาง ราย  
ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูท่ี เลขท่ี              ถนน                ตรอก/ซอย  
แขวง/ตําบล           เขต/อําเภอ              จังหวัด  
สํานักงานอยูท่ี  
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 148 วรรคสอง (3) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 

อธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งใหเจาพนักงาน มาทําการตรวจคน และยึดบัญชีเอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนซ่ึงเก่ียวกับ หรือสันนิษฐานวาเก่ียวกับภาษีคางของบุคคลดังกลาวมีนามและตําแหนงดังตอไปนี้ 

๑.                                             ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ  
ตําแหนง                                                    สังกัด  

๒.                                             ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ  
ตําแหนง                                                    สังกัด  

๓.                                             ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ  
ตําแหนง                                                    สังกัด  
   
ณ สถานท่ีและหรือท่ีเก่ียวเนื่องกับสถานท่ีดังตอไปนี้ คือ  
  
  
  
ในวันท่ี         เดือน                       พ.ศ.                เวลา                   น.  ถึงเวลา                       น. 
 
 

ลงชื่อ  
 (                                  ) 
 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
ผูออกคําสั่ง : ไดแก อธิบดีกรมสรรพสามิต ท่ีปรึกษา รองอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูอํานวยการสาํนักงาน

สรรพสามิตภาค 
คําเตือน : เจาพนักงานผูปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ตองแสดงบัตรประจําตัวของตน และแสดงคําสั่งใหตรวจคนนี้ ใหแก

ผูเก่ียวของทราบ และใหบันทึกวันเดือนปท่ีไดจัดการดังกลาวไวในดานหลังของคําสั่งนี้ดวย 



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

 
สถานท่ีบันทึก  

วันท่ี         เดือน                         พ.ศ.  

ขาพเจา                                            ตําแหนง  
สังกัด  
พรอมดวย                                                              ตําแหนง  
  
ไดมาทําการตรวจคนหรือยึดเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีคาง ราย  
ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูท่ี เลขท่ี                     ถนน                                  ตรอก/ซอย  
หมูท่ี          แขวง/ตําบล                                      เขต/อําเภอ  
จังหวัด                             สํานักงานอยูท่ี  
  
ตามคําสั่งใหทําการตรวจตนหรือยึดของกรมสรรพสามิตเลขท่ี                   ลงวันท่ี  

ในการตรวจคนดังกลาว ปรากฏวามีบัญชี เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ที่เชื่อวามีสวนเกี่ยวของ
กับภาษีคางดังกลาวดวย จึงไดยึดไปเพ่ือดําเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว 
ดังตอไปนี้  
  
  
  
  
  
  
 

บรรดาเอกสารหลักฐานท่ียึดไปนี้ หากทานประสงคจะตรวจสอบเพ่ือดําเนินกิจการของทาน ขอให
ทานติดตอไดท่ี  

  
ลงชื่อ ผูยึด 

( ) 
 

ลงชื่อ เจาของหรือผูครอบครองสิ่งท่ียึด 
( ) 
 

ลงชื่อ พยาน 
( ) 
 

ลงชื่อ พยาน 
( ) 

 



บันทึกผลการตรวจคน 
 

บันทึกฉบับนี้ไดทําท่ี บานเลขท่ี                    หมูท่ี          ถนน               
ตรอก/ซอย                           แขวง/ตําบล                              อําเภอ/เขต  
จังหวัด                          เม่ือวันท่ี                                                                   เวลา             น. 

วันนี้ เม่ือเวลา                  น. ขาพเจา                                    
ตําแหนง                                                 พรอมดวย                  
ตําแหนง                                               ไดมาทําการตรวจคนหรือยึดเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีคาง 
ราย  
ณ บานเลขท่ี                         หมูท่ี          ถนน                            ตรอก/ซอย  
แขวง/ตําบล                          เขต/อําเภอ                                    จังหวัด        
สํานักงานอยูท่ี  
  
ตามคําสั่งใหตรวจคนของกรมสรรพสามิตเลขท่ี                            ลงวันท่ี  

ในการตรวจคนครั้งนี้ เจาพนักงานไดแสดงคําสั่งตรวจคน และบัตรประจําตัวใหผูรับการตรวจคน
ดูแลว โดยมี                                                 ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับ                
โดยเปน                                                      เปนผูนําทําการตรวจคน 

ผลการตรวจคนปรากฏวา  
  
  

บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจาพนักงานไดดําเนินการโดย  
  
และทรัพยสินของผูคาง (ถามี) เจาพนักงานไดดําเนินการโดย  
  

ในการตรวจคนครั้งนี้ เจาพนักงานมิไดทําใหเกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซ่ึงทรัพยสินของ
ผูรับการตรวจคนแตอยางใด เจาพนักงานไดอานใหฟง และรับวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ ผูนําการตรวจคน 
( ) 

 
ลงชื่อ เจาพนักงาน 

( ) 
 
ลงชื่อ เจาพนักงาน 

( ) 
 
ลงชื่อ เจาพนักงาน 

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