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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจพิสูจนของกลางในคดีกระทําผิดตามกฎหมาย

ในหนาที่กรมสรรพสามิต ซ่ึงประกอบดวย พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ 

พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต        

พ.ศ. 2527 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ผูตองหายอมรับของกลางในการกระทํา

ผิดและใชเปนพยานในการดําเนินคดีและตรวจสอบความถูกตองครบถวน  

2. ขอบเขต 

 

1. สวนพิสูจนและจัดการของกลาง สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการตรวจพิสูจนของ

กลาง หรือดําเนินการเพ่ือจัดใหมีผลวินิจฉัยของกลางของคณะกรรมการวินิจฉัยของกลางในคดี

กระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิตไดท่ัวราชอาณาจักร รวมถึงคดีท่ีผูมีอํานาจหนาที่ใน

การตรวจพิสูจนของกลางในเขตทองที่ความรับผิดชอบไมอาจพิสูจนหรือช้ีชัดได โดยใหขออนุมัติ

อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือสงของกลางพรอมรายละเอียดใหสวนพิสูจนและจัดการของ

กลาง สํานักกฎหมาย ดําเนินการตรวจพิสูจน 
2. บรรดาคดีตามกฎหมายในหนาที่กรมสรรพสามิตซ่ึงไดเกิดขึ้น อางหรือเช่ือวาได

เกิดขึ้นในเขตทองที่ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ใหเจาหนาท่ีที่

ไดรับมอบอํานาจตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจพิสูจนของกลาง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 

8 ธันวาคม 2551 เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการตรวจพิสูจนของกลาง 
 

3. คําจํากัดความ 
 

 การตรวจพิสูจนของกลาง หมายความวา เปนการชี้แจงของพนักงานเจาหนาท่ีพิสูจน 

เพ่ือชี้ใหรูถึงสภาพของกลางน้ันผิดจริงหรือไม  เพ่ือเปนการปองกันความผิดพลาดในกรณีตอง

ดําเนินคดีรวมถึงเปนการสรางความเปนธรรมใหกับผูตองหา และเพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการ

ดําเนินคดีตามความผิด 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน มีหนาที่เปนผูให

คําปรึกษาในการตรวจพิสูจนของกลางท่ีสงมอบเพ่ือที่จะดําเนินการตรวจพิสูจน มีหนาที่ในการตรวจ

พิสูจนของกลาง ลงความเห็นในการตรวจพิสูจน และการเปนพยานศาล    
  ผูพิสูจนของกลางมีหนาที่ ตรวจพิสูจนของกลางในคดีความผิดกฎหมายสรรพสามิตของ

พนักงานผูพิสูจนนอกจากจะดําเนินการตามระเบียบแลว ยังมีหนาท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหการตรวจ

พิสูจนน้ัน  เปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีใหสมบูรณ 
 1. การตรวจพิสูจนของกลางตอหนาผูตองหา 
 2. การลงความเห็นในการตรวจพิสูจนของกลาง 
 3. การเปนพยานศาล 
     4.1 การตรวจพิสูจนของกลางตอหนาผูตองหา 
 เปนระเบียบปฏิบัติท่ีมุงใหความคุมครองและความยุติธรรมแกผูตองหา เพ่ือขจัดปญหา

การกล่ันแกลง สับเปล่ียนของกลางซ่ึงอาจมีขึ้นได และเปนการปองกันการปฏิบัติมิชอบของพนักงาน

ผูพิสูจนอีกทางหน่ึงดวย นอกจากน้ีเพ่ือใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 242 บัญญัติวา “ในระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาส่ิงของซ่ึงเปนพยานวัตถุ

ตองใหคูความหรือพยานตรวจจดและรับรองวาพยานน้ันเปนช้ินเดียวกับที่ไดเห็นหรือไดรับรูในขณะ

เกิดเหตุ ถามีการแกหอหรือทําลายตราการหอ หรือตีตราใหม ใหทําตอหนาคูความหรือพยานที่

เก่ียวของน้ัน” ถาการตรวจพิสูจนจะกระทําตอหนาผูตองหาไมไดเน่ืองจากผูตองหาหลบหนีหรือไมมี

ตัวผูตองหา ยอมทําการตรวจพิสูจนไดตามกฎหมายและระเบียบโดยบันทึกใหปรากฏหลักฐาน

เก่ียวกับของกลางท่ีทําการตรวจพิสูจนวาของกลางน้ันนําสงพิสูจนจากผูใดหรือหนวยราชการใด ตาม

หนังสือที่เทาใด ลงวันเดือนปใด เปนตน 
     4.2 การลงความเห็นในการตรวจพิสูจนของกลาง 
 การลงความเห็นตองมีความชัดเจนหมดขอสงสัยที่จะคิดเปนอยางอ่ืนคือมิใหคลุมเครือ 

ไมใชถอยคําที่ไมแนนอนพยายามใชถอยคําตามกฎหมาย และช้ีชัดลงไปวาของกลางน้ันชอบดวย

กฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมาย กรณีที่ตองคํานวณคาภาษีหรือกําหนดราคาของกลางเพ่ือถือเปน

เกณฑในการคํานวณคาปรับ ใหคํานวณไปดวย 
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    4.3 การเปนพยานศาล 
 ผลการตรวจพิสูจนของกลางของพนักงานผูพิสูจน ยอมใชเปนพยานหลักฐานในการ

ดําเนินคดี  พนักงานผูพิสูจนจึงตองเปนพยานไปเบิกความประกอบในฐานะพยานหลักฐานในการ

ดําเนินคดี พนักงานผูพิสูจนจึงตองเปนพยานไปเบิกความประกอบในฐานะพยานผูชํานาญการพิเศษ 

ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 วา “ผูใดโดยอาชีพหรือ

มิใชก็ตาม มีความชํานาญพิเศษในการใดๆ เชนในทางวิทยาศาสตร ศิลปะ ฝมือ พาณิชยการ 

การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซ่ึงความเห็นของเขาน้ัน อาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดี 

ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือพิจารณาอาจเปนพยานในเร่ืองตางๆ เปนตนวา ตรวจรางกาย

หรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหาหรือจําเลยตรวจลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอ่ืนๆ  ศาลจะใหผู
ชํานาญพิเศษ ทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือน้ันและใหสง

สําเนาหนังสือดังกลาวแลว แกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันเบิกความ” 

 ดวยเหตุน้ีพนักงานผูพิสูจนจึงจําเปนตองเตรียมศึกษา พิจารณาถึงรายละเอียดที่

เก่ียวของกับเร่ืองงานที่จะตองไปเบิกความ ใหเขาใจและจําใหแมน เพ่ือที่จะสามารถเขาใจและตอบ

คําถามได และคําเบิกความนั้นใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตอไป  
 

5. ขั้นตอนในการตรวจพิสูจนของกลาง 
 

 5.1 เจาหนาที่หรือหนวยงานท่ีมีความประสงคใหพิสูจนของกลางสงของกลางพรอม

หนังสือหรือแบบบันทึกการตรวจรับของกลางใหเจาหนาที่สวนพิสูจนและจัดการของกลาง 
 5.2 ผูพิสูจนตรวจเอกสารพรอมของกลางท่ีสงพิสูจนวาจะตองพิสูจนทางวิทยาศาสตรหรือไม 
 5.3 กรณีที่ไมตองพิสูจนทางวิทยาศาสตรใหผูพิสูจนดําเนินการตรวจพิสูจนของกลาง

ตามระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจพิสูจนของกลาง พ.ศ. 2551 พรอมทั้งคํานวณคาภาษี 
 5.4 เม่ือทําการตรวจพิสูจนและคํานวณคาภาษีแลวใหสงผลคืนให เจาหนาที่หรือ

หนวยงานท่ีสงของกลางมาทําการตรวจ 
 5.5 กรณีท่ีของกลางตองดําเนินการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรใหผูพิสูจนสงของกลาง

พรอมหนังสือถึงกลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง เพ่ือดําเนินการตรวจวิเคราะห 
 5.6 เม่ือไดผลจากการตรวจวิเคราะหแลว ใหคํานวณคาภาษีและสงผลการตรวจพิสูจน

คืนใหเจาหนาท่ีหรือหนวยงานที่สงของกลางมาทําการตรวจพิสูจน 
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ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  3 วันทําการ 
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6. เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.2 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
 6.3 พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 

 6.4 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

 6.5 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 
 6.6 ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการตรวจพิสูจนของกลาง พ.ศ. 2551 

 6.7 กฎกระทรวงตางๆ ที่เก่ียวของ 

 6.8 ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต ตางๆ ที่เก่ียวของ  

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 7.1  แบบบันทึกการตรวจรับของกลาง 
 7.2  บัญชีของกลาง (ส.ส. 2/4) โดยใหระบุผลการตรวจพิสูจนดานหลัง 
 7.3  แบบรายงานการตรวจพิสูจนของกลาง (ใชในกรณีหนวยงานภายนอกขอผลพิสูจน

เพ่ือนําไปดําเนินการฟองศาล) 

8. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบบันทึกการตรวจ

รับของกลาง 
เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สวนพิสูจนและ

จัดการของกลาง 

 

5 ป

หลังจาก

เสร็จคดี 

เรียงตามเลข

ทะเบียนและ

วัน/เดือน/ป 
2. บัญชีของกลาง  
(ส.ส. 2/4) 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สวนพิสูจนและ

จัดการของกลาง 

5 ป 
หลังจาก

เสร็จคดี 

เรียงตามเลข

รายงานและ

วัน/เดือน/ป 

3. แบบรายงานการตรวจ

พิสูจนของกลาง  
 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 
 

สวนพิสูจนและ

จัดการของกลาง 

5 ป

หลังจาก

เสร็จคดี 

เรียงตามเลข

หนังสือและ

วัน/เดือน/ป 
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สํานักกฎหมาย หนาที่ : 6 จาก 6 

 

9. สิ่งสําคัญในการตรวจพิสูจนของกลางจะตองปฏิบัติ ดงัน้ี 

 1. ตองทําการศึกษาเก่ียวกับส่ิงของที่จะทําการตรวจพิสูจนวาของชนิดน้ัน ที่ถูกตอง

ตามกฎหมายมีลักษณะ รูปราง องคประกอบอยางไร เพ่ือใชเปรียบเทียบในการตรวจ 
พิสูจนวาของน้ันเปนของผิดกฎหมาย 
 2. ศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับส่ิงของชนิดตางๆ ที่จะทําการตรวจพิสูจน เชน 
  - กฎกระทรวง ตางๆ ในเร่ืองท่ีจะทําการตรวจพิสูจน 
  - ประกาศกรม ในเรื่องท่ีจะทําการตรวจพิสูจน 
  - คําส่ัง กรม คําวินิจฉัยตางๆ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
 3. ศึกษาวิธีการคํานวณภาษีและมูลคาของส่ิงของท่ีจะทําการตรวจพิสูจน 

10. การเขียนรายงานการตรวจพิสูจนของกลาง 

 การเขียนรายงานการตรวจพิสูจนของกลางเปนขั้นตอนการตรวจพิสูจนตรวจสอบ        

ของกลาง เพ่ือใหทราบขอเท็จจริงวาของกลางน้ัน ผิดตามขอกลาวหาหรือไม ฉะน้ันในการเขียน

รายงานการตรวจพิสูจนของกลางเราจะตองคิดทบทวนวาสาระสําคัญอะไรบาง ที่ผูเปรียบเทียบ

หรือพนักงานสอบสวนตองการทราบ เพื่อใชในการเปรียบเทียบคดีหรือใชในการดําเนินคดีโดย  

สาระที่สําคัญอยางนอยตองประกอบดวย 
 1. ของกลางเปนอะไร 
 2. ของกลางดังกลาวผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร 
 3. กรณีที่มีการกําหนดโทษปรับตามคาภาษี ราคาหรือปริมาณของกลางจะตองระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับราคาและปริมาณของกลางเหลาน้ีลงไปดวย เพ่ือใชเปนเกณฑในการคํานวณ

คาปรับ โดยอาจจะใชวิธีอาง กฎกระทรวง ประกาศกรม หรือระเบียบกรม ขอหารือตางๆ ที่

เก่ียวของมาใชอางอิง เพ่ือใหรายงานสมบูรณย่ิงขึ้น 

   

 




