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1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติงานในดานการสืบสวนปราบปราม 

จับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายสรรพสามิตทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีหลักปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมาย  

 
2.  ขอบเขต 

 การปฏิบัติงานดานการสืบสวนปราบปรามผูกระทําผิดตามอํานาจเฉพาะกฎหมาย

เก่ียวกับภาษีสรรพสามิต โดยการปฏิบัติงานตามอํานาจเฉพาะพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และ

พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 

 
3. คําจํากัดความ 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือ  

บุคคลอ่ืน   ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา ขาราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต 

 ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิตและผูซ่ึงอธิบดีแตงต้ังให       

มีอํานาจและหนาที่เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
เจาพนักงานสรรพสามิต หมายความวา เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซ่ึงอธิบดี

แตงต้ังใหมีอํานาจและหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ตามพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 
  เจาพนักงาน หมายความวา เจาพนักงานซึ่งอธิบดีแตงต้ังขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
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4. หนาที่ความรับผดิชอบ 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 

             พนักงานเจาหนาท่ี หรือ เจาพนักงานสรรพสามิต มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวย         

ภาษีสรรพสามิต ดังน้ี 

 4.1 อํานาจเขาไปในโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบน หรือสถานบริการใน

ระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 118 

 4.2 อํานาจคนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทํา

ความผิด หรือมีสินคาท่ีหลีกเล่ียงการเสียภาษีซุกซอนอยู ตามมาตรา 118 
 4.3 อํานาจ มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี

เอกสารหลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนที่จําเปนมาประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 118 

 4.4 อํานาจ นําสินคาในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑบนในปริมาณพอสมควร

ไปเปนตัวอยางเพ่ือการตรวจสอบ ตามมาตรา 118 

 4.5 อํานาจ ส่ังใหเปดหีบหอหรือภาชนะบรรจุสินคา เพ่ือตรวจสินคาในขณะที่นําออก

จาก หรือเตรียมการจะนําออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินคาทัณฑบนเพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบการเสียภาษี ตามมาตรา 119 

 4.6 อํานาจ ยึด หรืออายัดสินคา บัญชี เอกสาร ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ ที่เก่ียวของ 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเก่ียวของกับการกระทําความผิดไวเปนหลักฐานในการพิจารณาคดีตาม

มาตรา 123 

 4.7 พนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 131 
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 5.1 การสืบสวน 
    วิธีการสืบสวน มี 3 วิธี 
  5.1.1 การเฝาตรวจ  หมายถึง การเฝาสังเกตการณหรือติดตามบุคคล 

ยานพาหนะหรือสถานท่ีอยางตอเน่ือง ในชวงระยะหน่ึง โดยไมใหผูถูกเฝาสังเกตการณหรือผูถูก

ติดตามรูตัวเพ่ือทราบถึงพฤติการณหรือความเคล่ือนไหวของบุคคลน้ัน ก า ร เ ฝ า ต ร ว จ  มี            

2 ประเภท คือ  
   1) การเฝาตรวจแบบเคล่ือนที่ หรือการสะกดรอยติดตามเปาหมาย หรือ

ผูตองสงสัยโดยวิธีการเดินเทา ใชจักรยานยนต หรือใชรถยนตเปนยานพาหนะในการติดตามหรือ 
 
ใชทั้งสองส่ิงประกอบกันแลวแตกรณี หรือแฝงตัวอยูในลักษณะตางๆ เพ่ือติดตามเปาหมายหรือ

บุคคลผูตองสงสัย  
      2) การเฝาตรวจชนิดประจําท่ี หรือการเฝาจุดสังเกตการณ เปนวิธีการท่ี

ตองการจะทราบความเคล่ือนไหวของเปาหมายหรือบุคคลท่ีอยูในบริเวณท่ีพักอาศัย การเฝาตรวจ

ลักษณะน้ีอาจทําเพ่ือเปนการสนับสนุนชุดปฏิบัติการเฝาตรวจสะกดรอยท่ีจัดเตรียมไว เจาหนาท่ี

เฝาตรวจจุดสังเกตการณจะตองแจงใหเจาหนาที่สะกดรอยทราบทุกระยะเวลามีการเคล่ือนไหวท่ี

เปาหมายหรือบุคคลท่ีตองสงสัยจะออกจากสถานท่ี เพ่ือจะไดใหชุดสะกดรอยติดตามไดทันทวงที

อยางตอเน่ือง 

  เจาหนาที่เฝาจุดประจําท่ีสังเกตการณมีขอพึงพิจารณาในการปฏิบัติงานและ

เตรียมเครื่องมืออุปกรณใหพรอม ดังน้ีคือ 
   1) สํารวจอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมท่ีอยูใกลเคียงกับจุดท่ีจะ

เขาปฏิบัติการเฝาจุดสังเกตการณ 
   2) กําหนดสถานที่ท่ีจะเปนจุดเฝาสังเกตการณ และการแตงกายให

กลมกลืนกับสภาพแวดลอมเพ่ือไมใหเปาหมายตรวจพบได 
   3) จุดที่ เฝาสังเกตการณสามารถสังเกตเห็นความเคล่ือนไหวของ

เปาหมายตรวจพบได 
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   4) เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณในการเฝาจุดสังเกตการณคือ วิทยุรับ-สง 

กลองถายรูป กลองสองทางไกล ฟลม ไฟแฟลซ ขวาน มีด ไฟฉาย เส้ือผาเพ่ือใชเปล่ียนเพ่ือใหเขา

กับสภาพแวดลอมเปนตน 
   5) กําหนดรหัสสัญญาณในการขอความชวยเหลือหรือเหตุการณฉุกเฉิน

เม่ือไมสามารถใชวิทยุรับ – สงได 

         
  5.1.2 การสืบสวนในลักษณะเปนสายลับ 
  แหลงขาวท่ีใหขอมูลในการสืบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิดมี 3 ประเภท 

คือ  
      1) พลเมืองดี  เปนผูใหขาวตอเจาหนาที่ดวยความสุจริตไมมีส่ิงใดแอบ

แฝงแตขาวที่ไดรับน้ันจะสมบูรณหรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถของเจาหนาที่ที่จะซักถามเอา

ขอมูลไดมากเพียงใด 
   2) ผูใหขาวท่ีหวังผลประโยชน เปนบุคคลที่ใหขาวเพ่ือหวังผลตอบแทน 

หรือประโยชนอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือท่ีจะตัดคูแขงทางการคาของตนเองหรือทําไปเพื่อแกแคน

บุคคลพวกนี้จะอยูในกระบวนการกระทําความผิดหรือใหขาวเพื่อใชเจาหนาที่เปนเกราะกําบัง

ตนเอง 
   3) หนวยงานของรัฐหรือเอกชน เปนหนวยงานที่ใหรายละเอียดขอมูลท่ี

จํากัดทางอํานาจหนาท่ีเทาท่ีตนเองรับผิดชอบอยูเทาน้ัน เชน กรมการขนสงทางบก กรมไปรษณีย 

โทรเลข กรมการปกครอง กรมการขนสง เปนตน 
  ในการจัดหาสายลับที่เจาหนาที่ฝายปราบปรามใชกันอยูสามารถจัดหาได 2 วิธี 

คือ 
   1) โดยความสมัครใจของผูใหขาว สายลับประเภทน้ีเปนบุคคลที่มีความ
สมัครใจท่ีจะใหขาวตอเจาหนาท่ีดวยเหตุผลและแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นเองอยางใดอยางหน่ึง เชน 

ตองการเงินสินบนจากการแจงขาว ตองการทําลายคูแขงทางการคาหรือตองการแกแคน หรือเพื่อ

การคุมครองโดยเจาหนาท่ีเปนเกราะกําบัง สายลับประเภทน้ีจะรูเห็นการกระทําไดตลอดเวลา และ

มีความสนิทสนมกับผูกระทําผิดจึงรูความเคล่ือนไหวขาวสารตางๆ ไดดีการใหขาวสารก็มีความ

สมบูรณ เจาหนาท่ีไดรับขาวสาร สามารถปฏิบัติไดทันที 
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   2) โดยการชักจูงของเจาหนาที่หรือถูกบีบบังคับ สายลับประเภทน้ีเปน

บุคคลที่มีสวนรวมหรือเก่ียวของกับการกระทําความผิด เมื่อถูกเจาหนาท่ีจับกุมไดก็จะถูก

เจาหนาที่ชักจูงหรือบีบบังคับใหปฏิบัติงานเพ่ือแลกกับส่ิงที่ตองการบางส่ิงบางอยาง หรือเงิน

สินบนนําจับที่จะไดรับ สายลับพวกน้ีจะใหขาวตามการซักถามของเจาหนาท่ีที่ตองการทราบ 

ขาวสารท่ีใหอาจเปนฐานขาวเพ่ือใชในการสืบสวนขอมูลการกระทําความผิดเพ่ือนํามาใช

ปฏิบัติงานใหตรงตามเปาหมายท่ีไดกําหนดแผนการสืบสวน 

  วิธีการควบคุมสายลับ และปฏิบัติตอสายลับ มีดังน้ี 
   1) จัดทําทะเบียนสายลับ โดยบันทึกประวัติสายลับ เชน ช่ือ นามสกุล 

อาชีพ ท่ีอยูถาเปนไปได ควรมีภาพถายติดไวดวยไดก็ดี 
   2) ในการพบปะกับสายลับควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง 
   3) การปฏิบัติงานสายลับแตละครั้งตองแจงใหเจาหนาที่ทราบ เพ่ือจะได

กําหนดแผนการปฏิบัติงานและควบคุมได 
   4) ตองมีการตรวจสอบสายลับและขาวสาร โดยใชสายลับอีกคนสืบสวน

ทําขาวในขาวเดียวกัน แลวนํามาประเมินผล 
   5) รักษาความลับของขาวสารท่ีไดรับ และผลประโยชนที่สายลับจะไดรับ

ตามกฎหมายโดยเครงครัดไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
   6) ควรใหความเปนธรรมแกสายลับ แตการวางตัวไมควรสนิทกับ

สายลับจนเกินไป จนไมสามารถควบคุมสายลับได 
 
  5.1.3 การสืบสวนจากส่ิงของ เอกสาร หลักฐานและส่ิงแวดลอมตางๆ 
  ในการกระทําความผิดน้ัน ผูกระทําผิดมักจะท้ิงพยานหลักฐาน หรือเอกสาร

บางอยางไวทั้งกอนและหลังการกระทําความผิด ดังน้ัน นักสืบสวนท่ีดีจะตองรวบรวมส่ิงของเหลา

ใหมากที่สุดอยามองขามแมส่ิงเล็กๆ นอยๆ เชนใบสงของแผนเดียว จะนําไปสูโรงงานประกอบ

เครื่องปรับอากาศที่หลีกเล่ียงภาษีได ส่ิงของเอกสารท่ีควรสนใจในการสืบสวน เชน 
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                                1) ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี จะทําใหทราบถึง ผูขายผู ซ้ือ 

รหัสสินคา 
   2) ใบนําสงของ 
   3) สมุดโนตตางๆ ในรถยนต/ ในรานคา/ ในบริษัท/ แมแตในตัวของ

บุคคลท่ีถูกคน/ ถูกจับ 
   4) ช้ินสวนตางๆ ของสินคา เพ่ือนําไปสูการสืบหาแหลงผลิต 
      5) กลองใสสินคา เอกสารกํากับการใชสินคา 
   6) เอกสารส่ิงพิมพตางๆ ที่มีการโฆษณาสินคา เชน หนังสือพิมพ 

วารสาร รถยนต และอ่ืนๆ 
 
 5.2 การตรวจคน 

    5.2.1 การขอหมายคนตอศาล 
   1) การย่ืนคํารองขอหมายคนตองเปนพนักงานฝายปกครองต้ังแตระดับ 

3 หรือตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตช้ันรอยตํารวจตรีขึ้นไป(ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา พ.ศ. 

2548) 

   2) เมื่อดําเนินการแลว ใหสงหมายคนคืนศาล พรอมบันทึกเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามหมายคน 
  5.2.2 การตรวจคน 
  กอนท่ีจะเขาทําการคน ควรที่จะไดมีการวางแผนกันเสียกอน และกําหนดหนาท่ี

ใหปฏิบัติไวเพื่อใหเกิดความสะดวกเปนระเบียบรวดเร็วทันเหตุการณ 
   1) ควรไดมีการศึกษาตรวจสอบทดลองความสามารถในการคน โดย

การศึกษาสภาพของจริงหรือแบบแปลน สภาพของยานพาหนะชนิดตางๆ เพ่ือใหมีความรูความ

เขาใจ และความชํานาญงาน และการสังเกตจดจํา เพ่ือหาส่ิงผิดแผกแปลงจากรูปแบบ 
   2) ตองมีความเขาใจเคร่ืองหมายการเสียภาษีวาชนิดใดใชกับอะไร การ

ใชถูกตองหรือไมดี ปลอมเปนอยางไร มีขอแตกตางกันอยาง มีขนาดลักษณะนํ้าหนักอยางไร 

เพ่ือท่ีจะไดใชสามัญสํานึกวาส่ิงของน้ันควรจะอยู ณ ท่ีใด 
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   3) การตรวจคน ผูคนจะตองทําโดยละเอียด สุขุม รอบคอบ มีความเปน

ระเบียบ ไมกอใหเกิดการสับสน มีความสังเกตจดจําดี และนําประสบการณเกาๆ ที่เคยทํามาเขา

มาชวย คนชาๆ คอยๆ ไปดูใหละเอียดถ่ีถวน 
   4) การคนพยายามทําตัวใหเปนกันเองกับเจาของบานผูนําตรวจคน โดย

การคุยและซักถามในเรื่องตางๆ เพ่ือหาขอผิดสังเกต และเพ่ือประโยชนในการสืบสวนตอไป การ

คน ผูคนและผูรวมคนจะตองพยายามควบคุมบุคคลในท่ีจะถูกคน และคอยสังเกตพฤติการณ

ตางๆ ดวย กอนเขาทําการตรวจคนหรือเขาทําการตรวจคนแลว มีบุคคลออกมาตองตรวจคนตัว

และส่ิงของทันที 
          5) ของผิดกฎหมายสวนใหญจะอยูใกลมือ เพ่ือหยิบฉวยไดงาย ฉะน้ัน

ควรคนจากส่ิงที่ใกลๆ ไปหาส่ิงท่ีคนไดยาก การคนที่รโหฐานควรจัดผูคนและผูชวยใหเปนการ 
 
เหมาะสมกับสถานท่ี ที่ทําการตรวจคน ควรคนจะที่สูงมาสูที่ตํ่า หรือจากหลังบานมาหนาบาน โดย

มีผูเฝาสังเกตการณไวตลอด 
   6) การคนผูคนตองไมรังเกียจตอส่ิงสกปรกตางๆ เมื่อมีความสงสัย หรือ

นึกสังหรณใจอยางไรตองตรวจคนทันที อยาปลอยผานไป ดูใหละเอียด ตรวจตามรอยตอตางๆ 

รอยตะปู หรือส่ิงอ่ืนๆ  
   7) การคนท่ีรโหฐาน จะตองมีเจาหนาท่ีในการตรวจคนอยางนอย 2 คน

ขึ้นไป 
   8) ใชตา หู จมูก ล้ิน รางกาย ใหเปนประโยชนเทาท่ีจะใชได 
   9) พยายามอยาใหเกิดการโตเถียง ควรหลีกเล่ียงเพราะอาจจะเปน

วิธีการลวงของผูกระทําผิดพยายามทําการตรวจใหไดรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือใหทันเหตุการณ 

 
 5.3 การจับกุม 
    5.3.1 ตองแจงแกผูที่ถูกจับน้ันวา เขาตองถูกจับ แลวส่ังใหผูถูกจับไปยังท่ีทํา    

การของพนักงานสอบสวนหรือถาจําเปนก็ใหจับตัวไป 
  5.3.2 ถาบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับ หรือพยายามจะ

หลบหนี ผูทําการจับมีอํานาจใชวิธี หรือการปองกันท้ังหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเร่ือง
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ในการจับผูน้ัน เชน ผูถูกจับขัดขวางใชอาวุธตอสู ผูจับก็อาจใชอาวุธปองกันและตอบโตเพื่อใหการ

จับน้ันบรรลุผล 
  5.3.3 ตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนฝายปกครอง  
โดยทันที 
  5.3.4 เมื่อเปนการจับโดยมีหมายจับ ใหรายงานตอไปยังเจาหนาที่ซ่ึงเปนผู

ออกหมาย 
         5.3.5 การตรวจคนหลังการจับกุม เจาพนักงานจะตองปฏิบัติดังน้ี 

   1) กอนทําการตรวจคนใหเจาพนักงานแสดงความบริสุทธิ์ 
   2) ตองตรวจคนตอหนาผูครอบครองสถานท่ี หรือบุคคลในครอบครัว

ของผูน้ัน 
   3) หากไมมีบุคคลตามขอ 2) ก็ใหคนตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอย 2 คน 

ซ่ึงเจาพนักงานไดขอรองมาเปนพยาน 
   4) ส่ิงใดท่ียึดได ตองใหผูครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว 

ผูตองหา จําเลย ผูแทน หรือพยานดู โดยใหบรรจุส่ิงของในหอ หรือบรรจุหีบหอ หรือใหทํา

เคร่ืองหมายไวเปนสําคัญ เพ่ือใหดูวาถูกตองหรือไม และเซ็นช่ือรับรองวาถูกตอง ถาบุคคล

ดังกลาวน้ันรับรอง หรือไมยอมรับก็ใหบันทึกไวเปนหลักฐาน 
  
                5.4 การต้ังขอกลาวหา 

    ตัวอยางการต้ังขอกลาวหา ตามเอกสารแนบ 
 

    5.5 การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
  5.5.1 ของกลาง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1) ของกลางในคดีอาญา คือของท่ีเก่ียวของตองจัดการทางคดีอาญา 

เชน ของที่บุคคลมีไวหรือใชเปนความผิดหรือของที่ใชเปนหลักฐานพิสูจนความผิด เปนตน 
   2) ของกลางอยางอ่ืน คือของกลางที่ไมเขาอยูในลักษณะของกลางใน

คดีอาญา เชน ของที่เก็บตก หลน หลุด ลอยได เปนตน 
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                          5.5.2 พยานหลักฐาน ในคดีจะมีความสําคัญอยู 3 ประการ คือ 
   1) พยานบุคคล หรือตัวบุคคล  ถือวาเปนพยานช้ัน 1 ตองรูขอเท็จจริง

ดวยตนเอง แตถานําไปเลาหรือถายทอดใหบุคคลอ่ืนฟงเรียกวา พยานช้ัน 2 

   2) พยานเอกสาร  กฎหมายบัญญัติไววา เอกสารที่จะรับฟงเปน

พยานหลักฐานได ใหรับฟงเฉพาะตนฉบับ ยกเวนสําเนาเอกสารท่ีเจาหนาท่ีไดทําขึ้น หรือรับรอง

ในหนาที่ก็ใหรับฟงไดเทียบเทาตนฉบับเอกสารเชนกัน ใหเจาพนักงานลงลายมือช่ือรับรองแลวตี

ตราประทับก็ถือวาใชได 

   3) พยานวัตถุ หมายถึงส่ิงของที่สามารถนํามาเปนพยานหลักฐานได 

พยานเอกสารจะบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษร แตพยานวัตถุจะเปนส่ิงของ 
    5.5.3 การบันทึกการจับกุม  จะตองบันทึก วันท่ีที่ทําการบันทึกจับกุม เวลา 

ผูเก่ียวของในการทําบันทึก เพราะผูที่ใสช่ือไปจะตองเปนพยานในการเบิกความ นอกจากจะมี

รายละเอียดของผูตองหาและ เจาพนักงานแลว ควรจะใสวาไดรับแจงความจากสายลับ(ขอปด

นาม)วามีการกระทําความผิดขึ้น 
  จากน้ันจึงไปที่เกิดเหตุพบผูตองหาอยูโดยจะใสรายละเอียดมากก็ไดเปนดุลย

พินิจของเจาพนักงาน สาระสําคัญตอไปก็คือ เจาพนักงานตรวจคนยึดของกลางไดอะไรบาง และ

เม่ือทานจะจับใครทานจะตองแจงขอกลาวหาใหเขาทราบวาเขามีความผิดขอหาอะไร ตามมาตรา

อะไร เม่ือมีขอกลาวหาก็จะตองมีคําใหการ ปญหาวาผูตองหาน้ันใหการอยางไร เขารับสารภาพ

อยางไร ตลอดขอกลาวหาหรือปฏิเสธขอกลาวหาใดก่ีขอหา หรือปฏิเสธทุกขอกลาวหา สวน

ตอนทายจะลงวาเจาพนักงานไมไดขมขู หรือบังคับแตประการใด เปนการเขียนกันตัวเอง 

  สุดทายของบันทึกการจับกุม คือลายมือช่ือผูจับกุม ผูตรวจคน ยึดของกลาง 

และผูตองหา บางคร้ังก็คนท่ีเห็นเหตุการณลงลายช่ือเปนพยานดวย การมีสําเนาของตัวเองไว 1 

ชุด หากมีการเปล่ียนแปลงจากรับสารภาพเปนปฏิเสธ แตกอนจะเซ็นก็ตองพึงระมัดระวังกอนเซ็น

คือ ตรวจสอบใหชัดเจนเสียกอน 
  ดังน้ัน การบันทึกการจับกุม ตรวจคน ยึดของกลาง จึงมีความสําคัญมากตอการ

ดําเนินคดี สวนของกลางในการกระทําความผิดซ่ึงยึดไดในการคนใหหอหรือบรรจุหีบหอ ตีตราไว 

หรือใหทําเคร่ืองหมายไวเปนสําคัญส่ิงของใดที่ยึดได ตองใหผูครอบครองสถานท่ี บุคคลในครอบ 
 ครัว ผูตองหา ผูแทน หรือพยาน ดูและเซ็นช่ือรับรองวาถูกตอง ถาไมรับรองวาถูกตองก็ใหบันทึก 
ไวเปนหลักฐาน 
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  5.6 การควบคุมตัวผูตองหา และการนําตัวผูตองหาพรอมของกลางสงดําเนินคดี 

  วิธีการควบคุมตัวผูตองหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 86 หามมิใหใชวิธีควบคุมผูถูกจับเกินกวาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหเขาหนีเทาน้ัน  
                     5.6.1 ผูมีอํานาจควบคุม 
   1) พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ซ่ึงอาจเปนผูจับ ผูรับตัวผูถูกจับ 

หรือผูออกหมายจับก็ได    ถาผูถูกจับหลบหนีการควบคุมของพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ 
หรือพนักงานสอบสวนตองมีความผิดฐานหลบหนีการคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 
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   2) ราษฎร กฎหมายไมไดระบุใหอํานาจควบคุมไวโดยหลักราษฎร จึงไม

มีอํานาจควบคุมแตตามบทมาตราท่ีเก่ียวของ และคําพิพากษาฎีกาบางเรื่องแสดงวาราษฎรอาจ

ควบคุมผูถูกจับไดบางกรณีเชน 
    (1) เม่ือราษฎรเปนผูจับตองเอาตัวผูถูกจับไปยังที่ทําการของ

พนักงานสอบสวนโดยทันที ตามมาตรา 83 และ84 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

    (2) เมื่อราษฎร ไดรับคํารองขอของเจาพนักงานผูจับใหนําผูถูก

จับสงท่ีทําการของเจาพนักงาน ถือวาราษฎรกระทําไดภายใตอํานาจของเจาพนักงานผูจับ 
    (3) ราษฎรท่ีเปนนายประกัน จับผูที่ตนประกันในกรณีหลบหนี

แลวสง (ควบคุม) ไปยังเจาพนักงานที่ใกลที่สุดตามมาตรา 117 แหงประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 
  5.6.2 ระยะเวลาควบคุม 
   ถาราษฎรเปนผูควบคุม ควบคุมไดเพียงเพ่ือนําตัวผูถูกจับสงไปยังท่ีทํา

การของพนักงานสอบสวนเทาน้ัน  
   1) หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี 

วรรคหน่ึง 
   2) ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถาม

คําใหการ และท่ีจะรูตัววาเปนใคร และท่ีอยูของเขาอยูท่ีไหนเทาน้ัน วรรคสอง 
   3) ในกรณีที่ผูถูกจับไมไดรับการปลอยช่ัวคราว และมีเหตุจําเปนเพ่ือทํา

การสอบสวน หรือการฟองคดีใหนําตัวผูถูกจับไปศาลภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับ

นําตัวไปถึงท่ีทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 วรรคสาม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบสวน 

การตรวจคน 

การจับกุม 

การต้ังขอกลาวหา 

การจัดการกับของกลาง และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 

การควบคุมตัวผูตองหา และการนําตัว

ผูตองหาพรอมของกลางสงดําเนินคดี 

บันทึกการจับกุม 

เจาพนกังานสรรพสามิต 
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6.  เอกสารอางอิง 

  6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.2 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
 6.3 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
 6.4 พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 

    
7.  แบบฟอรมที่ใช 
 7.1 บันทึกการจับ 

  7.1.1 แบบบันทึกการจับ (ส.ส. 2/39) เปนแบบที่ใชสําหรับบันทึกจับกุม

ผูกระทําผิดตอกฎหมายสรรพสามิต ในลักษณะการจับกุมบุคคล เพราะเหตุความผิดซ่ึงหนา  
  7.1.2 แบบบันทึกการคนส่ิงของในคดีความผิดตอกฎหมายสรรพสามิต (ส.ส. 

2/39 ก.) เปนแบบท่ีใชสําหรับการคนและพบส่ิงของที่ไมทราบตัวผูกระทําผิด  

  7.1.3 แบบบันทึกการคนและจับ (ส.ส. 2/39 ข.) เปนแบบที่ใชสําหรับการคน

และการจับโดยมีหมายคน 

 7.2 เอกสารเก่ียวกับหมายคน 

  7.2.1 แบบคํารองขอหมายคน 
  7.2.2 แบบพิมพหมายคน 
  7.2.3 รายงานผลการตรวจคนตามหมายคนของศาล 

  7.2.4 ใบรับรองความบริสุทธิ์ในการตรวจคนของเจาพนักงานสรรพสามิต 

  7.3 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
  7.3.1 บันทึกการตรวจคนและการรับรองการยึดเอกสาร 
  7.3.2 ใบรับมอบและสงมอบบัญชีและเอกสาร 
  7.3.3 บัญชีรายละเอียดทรัพยสินท่ีถูกอายัด 
  7.3.4 คําส่ังอายัดทรัพยสิน 
  7.3.5 หนังสือสําคัญแสดง การยึด/อายัด 
  7.3.6 ใบแจงความนําจับ 
                         7.3.7 รายงานการจับกุม 
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8.  เอกสารบันทึก 

 

 
 
 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบบันทึกการจับ (ส.ส. 

2/39) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1  ป เรียงตามวันที ่

2. แบบบันทึกการคนส่ิงของ

ในคดีความผิดตอกฎหมาย

สรรพสามิต (ส.ส. 2/39 ก.) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานังาน 
สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1  ป เรียงตามวันที ่

3. แบบบันทึกการคนและจับ 

(ส.ส. 2/39 ข.) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามตพ้ืนท่ี 

1  ป เรียงตามวันที ่



 

 

 

สํานักตรวจสอบ ปองกัน

และปราบปราม 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การปองกันและ

ปราบปราม 
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ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

4. แบบคํารองขอหมายคน 
 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1  ป เรียงตามวันที ่

5. แบบพิมพหมายคน 
 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 

6. หนังสือแจงศาลเพ่ือจัดการ

ตามหมายคนแลว 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 

7. ใบรับรองความบริสุทธิ์ใน

การตรวจคนของเจาพนักงาน 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 
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ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

8. บันทึกการตรวจคนและ

จับกุมหรือยึดหรืออายัด

เอกสาร 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานังาน 
สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 

9. บันทึกรายละเอียด

เอกสารแนบทายบันทึกการเปด

ตรวจนับ รับของเอกสาร 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 

10. บัญชีรายละเอียดทรัพยสิน

ท่ีถูกอายัด 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 



 

 

 

สํานักตรวจสอบ ปองกัน

และปราบปราม 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การปองกันและ

ปราบปราม 
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11. คําส่ังอายัดทรัพยสิน เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

1 ป เรียงตามวันที่ 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

12. ใบแจงความนําจับ เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม  
สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 

13. รายงานการจับกุม เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
สํานักตรวจสอบ 

ปองกันและ

ปราบปราม และ

สํานักงาน

สรรพสามิตภาค

และสํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ 

1 ป เรียงตามวันท่ี 
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