เรื่องเสร็จที่ ๖๗๘/๒๕๔๐
บันทึก
เรื่อง อํานาจในการคนของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗
กรมสรรพสามิต ไดมีหนังสือ ที่ กค ๐๗๑๐/๑๖๖๗๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๔๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา กรมสรรพสามิตมีปญหาขอกฎหมายที่
จะตองหาขอยุติเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๑๘
(๒) ซึ่งบัญญัติวาในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคนสถานที่หรือยานพาหนะ
ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดหรือมีสินคาที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซอนอยู
ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เวนแตการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทํา
ตอไปก็ได หรือในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลว
จะคนในเวลาใดก็ได และมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติวาใหพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งกรมสรรพสามิตไดพิจารณาจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวแลว จึงขอหารือวา ความเห็นของกรมสรรพสามิตใน ๓ ประเด็น ตอไปนี้
ถูกตองหรือไม
๑. บทบัญ ญั ติ ม าตรา ๑๑๘ (๒) แหงพระราชบัญ ญั ติ ภ าษีสรรพสามิ ต พ.ศ.
๒๕๒๗ เปนบทบัญญัติที่ยกเวนหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
๙๒ กลาวคือ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจคนที่รโหฐานไดโดยไมตองมีหมายคน
๒. ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งซึ่งพนักงานเจาหนาที่จะทําการคนในเวลากลางคืนก็
จะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๑๘ (๒) พนักงานเจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะทําการคนโดยอาศัยบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๖ (๒)
๓. บทบัญญัติมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น เปนบทบังคับที่พนักงานเจาหนาที่ตองกระทํา ถาไมมีการปฏิบัติยอมถือวาเปน
การปฏิบัติหนาที่อันมิชอบดวยกฎหมาย แตถาตามขอเท็จจริงและพฤติการณพนักงานเจาหนาทีไ่ ม
อาจแสดงบัตรประจําตัวไดกอนที่จะเขาไปปฏิบัติหนาที่ เชน ปรากฏความผิดซึ่งหนากระทําลงในที่
รโหฐานซึ่งจะตองเขาทําการตรวจคนในทันที พนักงานเจาหนาที่ก็ไมจําตองแสดงบัตรประจําตัว
กอนที่จะเขาทําการตรวจคน ถาไดมีการแสดงบัตรประจําตัวในเวลาใดๆ ตอมากอนที่การปฏิบัติ
หนาที่สิ้นสุดลงก็ยอมเปนการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายแลว
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) ไดฟงคําชี้แจง

๒
จากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต) แลว ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา “พนักงาน
เจาหนาที่” ตามบทนิยามในมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ง
แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติ ภาษีสรรพสามิต (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ หมายความว า
ขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และตอมาไดมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยขอ ๒๒
กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสวนราชการบางสวนของกรมสรรพสามิตตั้งแตระดับ ๓
ขึ้นไปเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แตในทางปฏิบัติ
กรมสรรพสามิตจะออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหแกขาราชการของกรมสรรพสามิต
ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไปเทานั้น เนื่องจากเห็นวาเปนผูที่มีวุฒิภาวะเพียงพอแกการรับผิดชอบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) ไดพิจารณาขอหารือ
ของกรมสรรพสามิตทั้ง ๓ ประเด็นแลวมีความเห็น ดังนี้
ประเด็ นที่ หนึ่ง ที่วา บทบัญ ญัติมาตรา ๑๑๘ (๒)๓ แหงพระราชบัญ ญั ติภ าษี
๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคล
อื่น ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
ขอ ๒ ใหขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมสรรพสามิต ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ดังตอไปนี้
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑) สังกัดราชการบริหารสวนกลาง เวนแตที่สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาค สําหรับ
ทองที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาค สําหรับทองที่สํานักงานสรรพสามิตภาคนั้น
(๓) สังกัดสํานักงานสรรพสามิตจังหวัด สําหรับทองที่จังหวัดนั้น
(๔) สังกัดสํานักงานสรรพสามิตอําเภอหรือกิ่งอําเภอสําหรับทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอ
นั้น หรือทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกําหนด
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๑๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบน หรือสถานบริการในระหวาง
เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีสินคาที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซอนอยู ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก เวนแตการคนในเวลาดังกลาวยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได หรือในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง เมื่อไดรับ
อนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายแลวจะคนในเวลาใดก็ได
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หลักฐาน
หรือสิ่งอื่นที่จําเปนมาประกอบการพิจารณาได ทั้งนี้ ตองใหเวลาบุคคลนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
คําสั่งนั้น

๓
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนบทบัญญัติที่ยกเวนหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาวาดวยการคนในที่รโหฐานตองมีหมายคน นั้น เห็นวา โดยที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒๔ กําหนดหลักการคนในที่รโหฐานไววาจะตองมีหมายคน การคน
โดยไมมีหมายคนจะกระทํามิได เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคนในกรณีตามที่ได
ระบุไวใน (๑) ถึง (๕) ของมาตรา ๙๒๕ วรรคหนึ่ง หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น
ผู ใ หญ เ ป น ผู ค น ด ว ยตนเองในกรณี ที่ อ าจออกหมายค น หรื อ ค น ได ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความอาญา ส ว นอํ า นาจในการค น ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้ น เป น อํา นาจตามมาตรา ๑๑๘ (๒)๖ แหงพระราชบัญ ญัติภ าษี
สรรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจในการค น สถานที่ ห รื อ
ยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีสินคาที่
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซอนอยู คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) จึงมี
ความเห็นวา อํานาจในการคนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑๘ (๒)๗ แหงพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนอํานาจคนตามกฎหมายพิเศษที่บัญญัติใหอํานาจแกพนักงาน
เจาหนาที่ไวโดยเฉพาะใหกระทําการคนในที่รโหฐานไดโดยไมตองมีหมายคน จึงเปนการยกเวน
หลักการคนในที่รโหฐานและขอยกเวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒๘
ประเด็นที่สอง ที่วาในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่งซึ่งพนักงานเจาหนาที่จะทําการคนในที่
รโหฐานในเวลากลางคืนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ จะตองไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย
(๔) นําสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนในปริมาณพอสมควรไปเปน
ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
๔
มาตรา ๙๒ หามมิใหคนในที่รโหฐานโดยไมมีหมายคนเวนแตพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจเปนผูคน และในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐาน
(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
(๓) เมื่อบุคคลที่ไดกระทําความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับหนีเขาไปหรือมีเหตุอันแนนแฟ
นควรสงสัยวาไดเขาไปซุกซอนตัวอยูในที่รโหฐานนั้น
(๔) เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทําผิดไดซอนหรืออยูในนั้น
ประกอบทั้ ง ตองมีเ หตุอัน ควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่น ชากวาจะเอาหมายคนมาไดสิ่ง ของนั้น จะถู กโยกยา ย
เสียกอน
(๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผูจะตองถูกจับเปนเจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม
มาตรา ๗๘
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญคนดวยตนเองไมตองมีหมายคนก็ได แต
ตองเปนในกรณีที่อาจออกหมายคนหรือคนไดตามประมวลกฎหมายนี้
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๔), ขางตน
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ขางตน
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ขางตน
๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๔), ขางตน

๔
คณะที่ ๙) เห็ น ว า เมื่ อ ได วิ นิ จ ฉั ย ในประเด็ น ที่ ห นึ่ ง แล ว ว า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การค น ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๒๗ เป น บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายพิ เ ศษที่ ย กเว น
หลักการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉะนั้น การคนในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง
ในเวลากลางคืนตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ (๒)๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ กลาวคือ พนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน
พนักงานเจาหนาที่จึงจะทําการคนได พนักงานเจาหนาที่จะอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๙๖ (๒)๑๐
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อทําการคนในที่รโหฐานในเวลากลางคืนแมใน
กรณีฉุกเฉินอยางยิ่งโดยไมไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมิได
ประเด็นที่สาม ที่วาบทบัญญัติมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่ง๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่บัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่นั้น เปนบทบังคับที่พนักงานเจาหนาที่ตองกระทํา ถาไมมีการปฏิบัติ
ยอมถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่อันมิชอบดวยกฎหมาย นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ
รางกฎหมาย คณะที่ ๙) เห็นวา เมื่อพิจารณามาตรา ๑๒๙๑๒ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของแลว จะเห็นไดวามาตรา ๑๒๙๑๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ ใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ทุกกรณีตามมาตรา ๑๑๘ (๑) ถึง
(๔)๑๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของทราบถึงนาม ฐานะและ
ตํ า แหน ง ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล า วมี ห น า ที่ อํ า นวยความสะดวกต อ พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๑๒๘๑๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น จึงมี
๙

โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ขางตน
๑๐
มาตรา ๙๖ การคนในที่รโหฐานตองกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก มีขอยกเวน
ดังนี้
(๑) เมื่อลงมือคนแตในเวลากลางวัน ถายังไมเสร็จจะคนตอไปในเวลากลางคืนก็ได
(๒) ในกรณีฉุกเฉินอยางยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติใหคนไดเปนพิเศษจะทําการคน
ในเวลากลางคืนก็ได
(๓) การคนเพื่อจับผูดุรายหรือผูรายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนก็ได แตตองมีอนุญาต
พิเศษจากอธิบดีกรมตํารวจหรือขาหลวงประจําจังหวัดเพื่อการคนในจังหวัดนั้น สวนหัวหนาในการคนนั้น ตอง
เปนนายอําเภอหรือนายตํารวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีขึ้นไป
๑๑
มาตรา ๑๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑), ขางตน
๑๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑), ขางตน
๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ขางตน
๑๕
มาตรา ๑๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

๕
ความเห็นวาบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๒๙๑๖ นี้ เปนบทบังคับเด็ดขาดใหพนักงานเจาหนาที่ตอง
แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งหากพนักงานเจาหนาที่ไมปฏิบัติ
ตามยอมถือไดวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
สําหรับปญหาตอเนื่องตามขอหารือในประเด็นที่สามนี้ที่วา ถาตามขอเท็จจริงและ
พฤติการณพนักงานเจาหนาที่ไมอาจแสดงบัตรประจําตัวไดกอนที่จะเขาไปปฏิบัติหนาที่ เชน
ปรากฏความผิดซึ่งหนากระทําลงในที่รโหฐานซึ่งจะตองทําการตรวจคนในทันที พนักงานเจาหนาที่
ก็ไมจําตองแสดงบัตรประจําตัวกอนที่เขาทําการตรวจคน ถาไดแสดงบัตรประจําตัวในเวลาตอมา
กอนที่การปฏิบั ติหน าที่ สิ้นสุดลง จะถือวาพนักงานเจา หนา ที่นั้นไดปฏิบัติ หนา ที่โดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) เห็นวา วิธี
ปฏิบัติในการคนของพนักงานเจาหนาที่ตองเปนไปตามมาตรา ๑๒๑๑๗ แหงพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่บัญญัติวา การคนในสถานที่หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๘ (๒)๑๘
แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนลงมือคน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคน
แสดงความบริสุทธิ์เสียกอน และใหคนตอหนาฯลฯ ผูครอบครองสถานที่ฯลฯ หรือผูครอบครอง
ยานพาหนะ ถาหาบุคคลดังกลาวไมได ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งพนักงาน
เจ า หน า ที่ ข อร อ งให ม าเป น พยาน เมื่ อ พิ จ ารณาข อ ความที่ ว า “ ก อ นลงมื อ ค น ให พ นั ก งาน
เจ า หน า ที่ ผู ค น แสดงความบริ สุ ท ธิ์ เ สี ย ก อ น ” ประกอบกั บ หลั ก ในมาตรา ๑๒๙ ๑๙ แห ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่เปนบทบังคับเด็ดขาดใหพนักงานเจาหนาที่ตอง
แสดงบั ต รประจํ า ตัว ต อบุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข อ งแล ว เห็น ว า การแสดงบั ต รประจํ า ตั ว ตอ บุ ค คลซึ่ ง
เกี่ยวของกอนลงมือคน นอกจากจะทําใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของทราบถึงนาม ฐานะและตําแหนงของ
พนักงานเจาหนาที่ผูคนดังที่ไดกลาวมาแลว ยังเปนวิธีการในการแสดงความบริสุทธิ์ของพนักงาน
เจาหนาที่ผูคนดวยประการหนึ่ง ฉะนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่
๙) จึงมีความเห็นวา พนักงานเจาหนาที่ผูคนตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของกอนลง
มือคนเพื่อเปนการแสดงความบริสุทธิ์ตามนัยมาตรา ๑๒๑๒๐ ประกอบกับมาตรา ๑๒๙๒๑ แหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดแสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของกอนลงมือคน แมจะไดแสดงบัตรประจําตัวในเวลาตอมากอนที่การปฏิบตั หิ นาที่
จะสิ้ นสุ ด ลงก็ตาม ก็ ยอมถือไดวาพนักงานเจ า หนา ที่นั้นปฏิบัติหนาที่โ ดยมิชอบดวยกฎหมาย

๑๖

โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑), ขางตน
๑๗
มาตรา ๑๒๑ การคนในสถานที่หรือในยานพาหนะตามมาตรา ๑๑๘ (๒)กอนลงมือคน
ให พนักงานเจาหนาที่ผูคนแสดงความบริสุทธิ์เ สียกอน และใหคนตอหนาผูประกอบอุตสาหกรรม เจาของ
คลังสินคาทัณฑบน ผูครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางานในสถานที่นั้นหรือผูครอบครองยานพาหนะ ถาหา
บุคคลดังกลาวไมได ใหคนตอหนาบุคคลอื่นอยางนอยสองคนซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดขอรองมาเปนพยาน
๑๘
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓), ขางตน
๑๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑), ขางตน
๒๐
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๗), ขางตน
๒๑
โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑๑), ขางตน

๖
สําหรับปญหาขอหารือนี้ในสวนที่เกี่ยวกับวิธีการแสดงบัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ในการ
คนนั้นมิใชเปนปญหาในขอกฎหมาย หากแตเปนวิธีการในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๙) มีความเห็นวา การแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของในกรณีนี้ไมนาจะกอใหเกิดปญหาหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๔๐

