เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๔๒
บันทึก
เรื่อง อํานาจเขาตรวจหรือคนในที่รโหฐานของเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗
กรมสรรพสามิต ไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๗๑๐/๓๔๗๗๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได มี
หนังสือ ที่ นร ๐๖๐๑/๘๐๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ แจงผลการพิจารณาขอหารืออํานาจใน
การคนของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ วา อํานาจในการ
คนของพนักงานเจ าหนา ที่ตามมาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ เปนอํานาจคนตามกฎหมายพิเศษที่บัญญัติใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ไวโดยเฉพาะ
ใหกระทําการคนในที่รโหฐานไดโดยไมตองมีหมายคน จึงเปนการยกเวนหลักการคนในที่รโหฐาน
และขอยกเวนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ และการคนในกรณี
ฉุ ก เฉิ น อย า งยิ่ ง ในเวลากลางคื น พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๑๘ (๒) แห ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กลาวคือ จะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายกอนจึงจะทําการคนได พนักงานเจาหนาที่จะอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา ๙๖
(๒) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อทําการคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืนแม
ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งโดยไมไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมิได อยางไรก็ตาม
ผลการพิจารณาดังกลาวขางตนเปนการพิจารณากอนที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับ
ซึ่งตามมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญฯ ไดบัญญัติหลักเกณฑของการคนไววา “ในคดีอาญา การ
คนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตอง
มีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” กรมสรรพสามิตจึงขอหารือวา ผลการ
พิจารณาดังกลาวยังคงมีผลอยูตอไปหรือไม ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวในการปฏิบัติตอไป
อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตอีก
หลายฉบับไดมีการบัญญัติหลักเกณฑการเขาตรวจคนของเจาพนักงานไว กลาวคือ
๑. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓
“มาตรา ๒๘ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจโรงงานสุราที่ไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสถานที่ของผูไดรับอนุญาตใหทํา หรือขาย หรือเก็บสุรา หรือ
เชื้อสุรา หรือสินคาอื่นใดที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทําการ”
๒. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
“มาตรา ๓๘ ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาตรวจสถานีบมใบยา โรงอบใบยา
หรือโรงอุ ตสาหกรรมยาสู บ รวมตลอดทั้ งเอกสารและบัญ ชีตา งๆ ที่เกี่ยวของในระหวางเวลา

๒
ทํางาน...”
“มาตรา

๓๙ ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาตรวจที่เพาะปลูกตนยาสูบ สถานที่
ขายยาเสนหรือยาสูบ ระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และมีอํานาจตรวจบัญชี
เอกสารเกี่ยวกับการเพาะปลูกตนยาสูบ การขายยาเสนหรือยาสูบ รวมตลอดทั้งยาเสนหรือยาสูบที่
มีไวดวย
ฯลฯ
ฯลฯ”
๓. พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖
“มาตรา ๑๒ เพื่อที่จะดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ และ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ใน
เวลาระหวางตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อทําการตรวจคนได”
๔. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
“มาตรา ๑๕ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ใหอธิบดีมี
อํ า นาจเข า ไปหรื อ ออกคํ า สั่ ง เป น หนั ง สื อ ให เ จ า พนั ก งานสรรพสามิ ต เข า ไปในสถานที่ ห รื อ
ยานพาหนะใดๆ เพื่อทําการตรวจคน ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
สันนิษฐานวาเกี่ยวกับภาษีที่จะตองเสียไดทั่วราชอาณาจักร
ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ
สรรพสามิตจังหวัดมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองที่จังหวัดนั้น
การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองทําในระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของผูประกอบกิจการนั้น เวนแตการตรวจคน ยึด
หรืออายัดในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได”
กรมสรรพสามิตจึงขอใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปญหาในขอ
กฎหมายในคราวเดียวกันวา หากเจาพนักงานกรมสรรพสามิตถือปฏิบัติเกี่ยวกับอํานาจการเขา
ตรวจและคนซึ่งไดบัญญัติไวในกฎหมายดังกลาวขางตนแลว จะเปนการปฏิบัติที่ขัดตอมาตรา
๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือไม หรือเปนบทบัญญัติของ
กฎหมายพิเศษที่ใหอํานาจกระทําไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการรา งกฎหมาย คณะที่ ๙) ได พิ จ ารณา
ปญหาขอหารือดังกลาวประกอบกับรับฟงคําชี้แจงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต)
แลวมีความเห็นดังนี้
ป ญ หาที่ ห นึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๑๘ (๒) ๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
๑

มาตรา ๑๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนหรือสถานบริการในระหวางเวลาทํา
การ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่ห รือยานพาหนะใดๆ ที่มีเ หตุอันควรสงสั ยวามีการกระทํ าความผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีสินคาที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซอนอยู ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย

๓
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคนในที่รโหฐานไดโดยไมตองมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลจะถือวาขัดตอมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือไม นั้น
ในปญหานี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยมีหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๘๐๕
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ตอบขอหารือของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับอํานาจในการคนของ
พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ตาม
เรื่องเสร็จที่ ๖๗๘/๒๕๔๐๒ สรุปความไดวา คณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการรางกฎหมาย คณะ
ที่ ๙) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว มีความเห็นวา อํานาจในการคนของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจคนตามกฎหมายพิเศษที่บัญญัติให
อํานาจแกพนักงานเจาหนาที่ไวโดยเฉพาะใหกระทําการคนในที่รโหฐานไดโดยไมตองมีหมายคน
อันเปนการยกเวน หลั กทั่วไปตามมาตรา ๙๒๓ แหงประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา
รวมทั้งการคนในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งในเวลากลางคืนตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ (๒) ดวย
กลาวคือพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอนการคน จะ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๖ (๒)๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระทําการคนใน

ตก เวนแตการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได หรือในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลวจะคนในเวลาใดก็ได
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสาร หลักฐาน
หรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ตองใหเวลาบุคคลนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
คําสั่งนั้น
(๔) นํ า สิ น ค า ในโรงอุ ต สาหกรรมหรื อ คลั ง สิ น ค า ทั ณ ฑ บ นในปริ ม าณพอสมควรไปเป น
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
๒
บันทึก เรื่อง อํานาจในการคนของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๘๐๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๐ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓
มาตรา ๙๒ หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูคน และในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน
(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
(๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟ
นควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น
(๔) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิดไดซอนหรืออยูในนั้น
ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวา เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได สิ่งของนั้นจะถูกโยกยาย
เสียกอน
(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม
มาตรา ๗๘
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเอง ไมตองมีหมายคนก็ได แตตอง
เปนในกรณีที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้
๔
มาตรา ๙๖ การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก มีขอยกเวนดั่งนี้

๔
ที่รโหฐานในเวลากลางคืนแมในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งโดยมิไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายมิได
อยางไรก็ดี เมื่อไดมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยขึ้นใชบังคับเมื่อ
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๘๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหการ
คนในที่รโหฐานในคดีอาญาจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุใหคนได
โดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น การที่จะพิจารณาวา
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายใดมีอํานาจคนในที่รโหฐานไดโดยไมตองมีหมายคนหรือไม จึงไม
อาจพิจารณาแตเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตตองพิจารณาดวยวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนั้นขัดตอมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไมดวย
ในการพิจารณาวาอํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดตอมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม
นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดเคยใหความเห็นเปน
แนวทางไวในการตอบขอหารือของกรมตํารวจตามเรื่องเสร็จที่ ๔๓๗/๒๕๔๑๖ สรุปความไดวา
กฎหมายที่บัญญัติถึงเหตุใหทําการคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลซึ่งเปนขอยกเวน
ตามมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น หมายถึงกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอน
แล ว และกฎหมายที่ จ ะตราขึ้น ใชบั งคั บ ตอ ไป โดยในสว นของการพิ จ ารณาว า กฎหมายใดเข า
ขอยกเวนดังกลาวหรือไมจะตองคํานึงถึงการสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายนั้นจะตองกําหนดเหตุยกเวนไว
เทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ซึ่งเมื่อไดพิจารณา
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ แลว จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อกําหนดมาตรการและใหอํานาจในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการคาและการเสพยาเสพติดใหไดผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยาเสพ
ติดเปนภัยรายแรงตอการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับยาเสพ
ติดเปนพยานหลักฐานในการกระทําความผิดอันอาจถูกเคลื่อนยายหรือทําลายไดโดยงาย กรณีจึง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษ จะทําการคนใน
เวลากลางคืนก็ได
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมาย
ของศาล หรือมีเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๖
บันทึก เรื่อง อํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมตองมีหมายคนของพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจชั้นผูใหญตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และอํานาจคนโดยไม
มีหมายคนในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในสวนที่เปนที่รโหฐานของเจาพนักงานตามมาตรา
๑๔ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ สงพร อมหนัง สื อ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ที่ นร ๐๖๐๑/ ๖๑๘ ลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ถึ ง เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี

๕
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหเจาพนักงานมีอํานาจตรวจคนโดยเรงดวน และเจาพนักงานที่จะมีอํานาจ
เชนนี้ก็มิใชเจาพนักงานทั่วไป แตไดบัญญัติใหตองมีการแตงตั้งเปนพิเศษโดยมีการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและระดับตําแหนงของผูรับการแตงตั้งแลว คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ
กรรมการรางกฎหมาย) จึงเห็นวา บทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาพนักงานคนในที่รโหฐานไดโดยไม
ตองมีหมายคนตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น ถือเปน
เหตุ ใ ห ค น ได โ ดยไม ต อ งมี คํ า สั่ ง หรื อ หมายของศาล ซึ่ ง เข า ข อ ยกเว น ตามมาตรา ๒๓๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เจาพนักงานดังกลาวจึงมีอํานาจคนในที่รโหฐานโดยไมตองมี
คําสั่งหรือหมายของศาลได
หลักเกณฑในการคนตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ
กรรมการรางกฎหมาย) ดังกลาวจึงสรุปไดวา การคนในที่รโหฐานตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
ที่จะถือวาเปนเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติอันจะเขา
ขอยกเวนตามมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ตองกําหนดเหตุยกเวนไวเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล อีกทั้งการฝาฝนกฎหมายประเภทนี้จะมีผลกระทบอยางรายแรงตอการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงของชาติในดานเศรษฐกิจหรือสังคม นอกจากนี้ จะตองมีบทบัญญัติ
ควบคุมการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการเขาคน ซึ่งอาจจะเปนการกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งจะใชอํานาจดังกลาวโดยกําหนดเรื่องการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งใช
อํานาจดังกลาวไวเปนพิเศษ หรือเปนการวางขั้นตอนการใชอํานาจในการเขาคน โดยกอนเขาทํา
การคนตองมีการขออนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับสูง รวมทั้งตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของและแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองกอนเขาคน เมื่อคนแลวจะตองมี
การทําบันทึกรายละเอียดแหงการคนและรายงานผลการตรวจคนตอผูบังคับบัญชา โดยทั้งนี้เปน
การคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับจะตองพิจารณาลักษณะของวัตถุ
อันเปนเปาหมายในการตรวจคนตามกฎหมายวาจะตองเปนวัตถุที่อาจโยกยายหรือทําลายได
โดยงาย อันจําเปนจะตองเขาดําเนินการตรวจคนในทันทีโดยไมอาจรอหมายคนจากศาล
สําหรับอํานาจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในสวนที่เปนที่รโหฐานตามมาตรา
๑๑๘ (๒)๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเปนไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกในการ
จัดเก็บทั้งตอผูมีหนาที่เสียภาษีและผูที่มีหนาที่จัดเก็บ ประกอบกับภาษีสรรพสามิตถือเปนรายได
หลักของรัฐในการพัฒนาประเทศอันมีผลตอความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจโดยรวม จึงมีความ
จําเปนที่จะตองกําหนดมาตรการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหเปนไปตามเปาหมาย ดังนั้น
การปองกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจึงถือเปนมาตรการที่สําคัญ เพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจึง

๗

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

๖
กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ มี สิ น ค า ที่ ห ลี ก เลี่ ย งการเสี ย ภาษี ซุ ก ซ อ นอยู
ประกอบกับสินคาบางประเภทที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต เชน น้ํามัน เปนสินคาที่มีมูลคามหาศาล
และการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ
และเปนสินคาที่อาจทําการยักยายหรือซุกซอนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดไดโดยงาย หากจะตองขอ
หมายคนก็จะเปนการเนิ่นชา สินคานั้นก็อาจถูกโยกยายไปเสียกอน อีกทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไดมีการตรวจสอบและถวงดุล ดังจะเห็นไดจากพนักงาน
เจ า หน า ที่ ซึ่ ง ทํ า การค น มิ ใ ช พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ทั่ ว ไป หากแต จ ะต อ งได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง๘ และผูที่จะไดรับบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไดแกผูที่ไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่เกี่ยวกับการจับกุมและปราบปรามหรือตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งจะตองผานการตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความประพฤติดวย๙ ในการเขาตรวจคน พนักงานเจาหนาที่จะตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอผูที่เกี่ยวของ และตองแตงเครื่องแบบขณะเขาทําการตรวจคนดวย เวนแตในกรณีที่มี
เหตุจําเปนซึ่งตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ ยังตองแสดงความบริสุทธิ์ของ
ตนเองทั้งกอนและหลังจากการตรวจคน ในกรณีพบสิ่งของผิดกฎหมาย พนักงานเจาหนาที่จะตอง
ทําบันทึกรายละเอียดแหงการคนและทําบัญชีรายการสิ่งของที่ตรวจคน ยึดหรืออายัด และตอง
รายงานผลการตรวจคนเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาภายในวันทําการถัดไปดวย๑๐ ดวยเหตุนี้ จึง
ถือวามาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดเหตุยกเวน
ใหกระทําการคนโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลไวเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมา คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย
คณะที่ ๙) จึงเห็นวา มาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ให
พนั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจค น สถานที่ ห รื อ ยานพาหนะใดๆ ในส ว นที่ เ ป น ที่ ร โหฐาน เป น
บทบัญญัติที่กําหนดเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ง
เปนขอยกเวนตามมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยเหตุนี้ พนักงาน
เจาหนาที่จึงยังคงมีอํานาจดําเนินการตามบทบัญญัติดังกลาวได
ปญ หาที่ สอง บทบัญ ญั ติแหงพระราชบัญ ญัติภ าษีสรรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติ
๘

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
๙
ระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว า ด ว ยการออกบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐
ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการเขาตรวจคน พ.ศ. ๒๕๔๑

๗
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานมีอํานาจคนหรือตรวจในที่รโหฐานได
โดยไม ต อ งมี คํ า สั่ ง หรื อ หมายของศาล จะถื อ ว า ขั ด ต อ มาตรา ๒๓๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย หรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) เห็น
ว า การพิ จ ารณาว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใดขั ด ต อ มาตรา ๒๓๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย หรือไม นั้น จะตองพิจารณาถึงเจตนารมณของบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นเปน
รายฉบับ จึงไดพิจารณาใหความเห็นเรียงตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
(๑) มาตรา ๑๕๑๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) เห็นวา โดยที่
ไดใหความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแลววา มาตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนบทบัญญัติกําหนดเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลซึ่งเปน
ขอยกเวนตามมาตรา ๒๓๘๑๒ ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย กรณีมาตรา ๑๕ แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งใหอธิบดีกรมสรรพสามิตมีอํานาจเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะ
ใดๆ ในสวนที่เปนที่รโหฐานเพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรือสั่ง
ใหเจาพนักงานสรรพสามิตกระทําการดังกลาวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเลี่ยงการเสีย
ภาษีอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ก็มีลักษณะเชนเดียวกับมาตรา ๑๑๘ (๒) ดังกลาว
ขางตน จึงเห็นวามาตรา ๑๕ เปนบทบัญญัติกําหนดเหตุใหคนไดโดยไมตองมีคําสั่งหรือหมายของ
ศาลซึ่ ง เป น ข อ ยกเว น ตามมาตรา ๒๓๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ด ว ยเหตุ นี้
พนักงานเจาหนาที่จึงยังคงมีอํานาจตามมาตรา ๑๕ ที่จะทําการคนในที่รโหฐานโดยไมตองมีคําสั่ง
หรือหมายของศาลได
(๒) มาตรา ๑๒๑๓ แหงพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖
เมื่อพิจารณาเจตนารมณของพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖ แลว
เห็นไดวาพระราชบัญญัติดังกลาวตราขึ้นเพื่อควบคุมการผลิต นําเขา จําหนายและครอบครองไพ
ซึ่งเปนสินคาที่รัฐตองการควบคุมเพื่อประโยชนในการจัดเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการประทับตรา
๑๑

มาตรา ๑๕ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ใหอธิบดีมีอํานาจเขาไป
หรือออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาพนักงานสรรพสามิตเขาไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อทําการตรวจคน
ยึ ด หรื อ อายั ด บั ญ ชี เอกสาร หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ สั น นิ ษ ฐานว า เกี่ ย วกั บ ภาษี ที่ จ ะต อ งเสี ย ได ทั่ ว
ราชอาณาจักร
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการจังหวัดหรือสรรพสามิตจังหวัด มี
อํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคหนึ่ง สําหรับในเขตทองที่จังหวัดนั้น
การทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองทําในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก หรือในระหวางเวลาทําการของผูประกอบกิจการนั้น เวนแตการตรวจคน ยึดหรืออายัดในเวลาดังกลาวยังไม
แลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน
๑๓
มาตรา ๑๒ เพื่อที่จะดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวางตั้งแตพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อทําการตรวจคนได

๘
ไพจึงไดกําหนดใหผูที่ผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไพไวในครอบครอง จะตองไดรับอนุญาตและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น เพื่อใหเจาพนักงานสามารถตรวจสอบวาไดมีการ
ปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงไดบัญญัติ
ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ เพื่อทําการตรวจคนได อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติดังกลาวแลว จะเห็นวาแมจะบัญญัติใหเจาพนักงานมีอํานาจคนสถานที่ใดๆ เพื่อที่จะ
ตรวจดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม แตก็มิไดบัญญัติถึงเหตุแหงการคน
ไวแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อไดพิจารณาเจตนารมณของพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖
ที่ มุ ง ควบคุ ม การผลิ ต นํ า เข า จํ า หน า ย และครอบครองไพ เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ ประกอบกับเมื่อพิจารณาลักษณะของไพที่มิไดเปนภัย
รายแรงตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาติอันจําเปนถึงขนาดตองใหอํานาจแกเจา
พนักงานไวเปนพิเศษแลว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) จึงเห็นวา
บทบัญญัติมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ที่ใหเจาพนักงานมีอํานาจตรวจ
คนสถานที่ใดๆ ในสวนที่เปนที่รโหฐานนั้น ไมถือวาเปนกฎหมายกําหนดเหตุใหคนไดโดยไมตอง
มีคําสั่งหรือหมายของศาลที่เขาขอยกเวนตามมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดวยเหตุนี้ การที่เจาพนักงานอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒ ทําการตรวจคนในที่รโหฐานโดยไมตอง
มีคําสั่งหรือหมายของศาล จึงถือวาขัดตอมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(๓) มาตรา ๒๘๑๔ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และมาตรา ๓๘๑๕ และ
มาตรา ๓๙๑๖ แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.
๒๕๐๙ ไดตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการผลิต นําเขา และจําหนายสุราและยาสูบ อีก
ทั้งจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และคาแสตมป เพื่อนํารายไดเขารัฐ ซึ่งรัฐจําเปนตองควบคุมโดย
กํา หนดให ผู ที่ ไ ด รับใบอนุ ญ าตในการผลิ ต นํา เขา และจํา หนา ย ตองปฏิบัติต ามหลั กเกณฑที่
กฎหมายกําหนด คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) จึงเห็นสมควร
พิจารณาเกี่ ยวกับ อํ านาจในการเขา ตรวจสถานที่ของพนักงานเจา หนา ที่ หรื อเจา พนัก งานตาม
กฎหมายทั้งสองฉบับไปในคราวเดียวกันโดยมีความเห็นดังตอไปนี้
๑๔

มาตรา ๒๘ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจโรงงานสุราที่ไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือสถานที่ของผูไดรับอนุญาตใหทํา หรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา หรือสินคาอื่นใดที่
ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทําการ
๑๕
มาตรา ๓๘ ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาตรวจสถานีบมใบยา โรงอบใบยา หรือโรง
อุตสาหกรรมยาสูบ รวมตลอดทั้งเอกสารและบัญชีตางๆ ที่เกี่ยวของในระหวางเวลาทํางาน และมีอํานาจที่จะเขา
ควบคุมสถานีบมใบยา โรงอบใบยาหรือโรงอุตสาหกรรมยาสูบ แลวแตกรณี เพื่อใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
๑๖
มาตรา ๓๙ ใหเจาพนักงานมีอํานาจเขาตรวจที่เพาะปลูกตนยาสูบ สถานที่ขายยาเสนหรือ
ยาสูบ ระหวางเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และมีอํานาจตรวจบัญชีเอกสารเกี่ยวกับการเพาะปลูก
ตนยาสูบ การขายยาเสนหรือยาสูบ รวมตลอดทั้งยาเสนหรือยาสูบที่มีไวดวย
ผูเพาะปลูกตนยาสูบ ผูขายยาเสนหรือยาสูบ ตองใหความสะดวกตามสมควรแกเจาพนักงาน
ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรานี้

๙
เมื่อพิจารณามาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และมาตรา
๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ แลว เห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติในลักษณะทํานองเดียวกัน กลาวคือ ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานมี
อํานาจ “เขาไปตรวจ” หรือ “เขาตรวจ” สถานที่โดยไดจํากัดเฉพาะสถานที่ที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย ซึ่งไดแกโรงงานสุรา สถานที่ขายหรือเก็บสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือ
สถานบมใบยา โรงอบใบยา โรงอุตสาหกรรมยาสูบ ที่เพาะปลูกยาสูบ หรือสถานที่ขายยาเสนหรือ
ยาสูบตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งลวนแตเปนสถานที่ซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบวาผูไดรับอนุญาตไดปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) จึงเห็นวา การเขาไปตรวจหรือเขา
ตรวจสถานที่ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือตามมาตรา ๓๘ และ
มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มิใชเปน “การคน” หรือ “การตรวจคน”
ตามนัยมาตรา ๙๒๑๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือมาตรา ๒๓๘๑๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานใชอํานาจตาม
บทบัญญัติดังกลาวเขาตรวจสอบสถานที่ซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายโดยไมตองมีคําสั่งหรือ
หมายของศาล จึงไมอยูในขอหามของมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
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โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
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