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1. วัตถุประสงค 

 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับของกลางในคดีกระทําผิดตามกฎหมายในหนาที่กรม

สรรพสามิต ซ่ึงประกอบดวย พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

พระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เปนไป

ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ผูตองหายอมรับของกลางในการกระทําผิดและใชเปนพยาน

ในการดําเนินคดีและตรวจสอบความถูกตองครบถวน เปนหมวดหมูตรวจสอบไดงาย 

2. ขอบเขต 

 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหขาราชการในสวนพิสูจนและจัดการของกลาง สํานัก

กฎหมาย เปนผูตรวจรับและทําบันทึก เพ่ือสงใหคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 
2. ในเขตสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ใหขาราชการ

ในสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาน้ันเปนผูตรวจรับและทําบันทึก 

เพ่ือสงใหคณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง  
 

3. คําจํากัดความ 
 

 ของกลาง หมายความวา สินคา วัตถุใดๆ หรือทรัพยสินซ่ึงไดยึดมาอยูในความ

คุมครองของพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานสรรพสามิตโดยอํานาจแหงกฎหมายในหนาที่

ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตหรือตามกฎหมายอ่ืนที่กรมสรรพสามิตไดรับมอบอํานาจใหมี

หนาที่ดําเนินการและเปนของที่จะตองนําสงกรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา เพ่ือเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีจนกวาคดีถึงที่สุด หรือ

เพ่ือจัดการอยางอ่ืนตามหนาท่ีราชการของกรมสรรพสามิต 
 สถานที่เก็บรักษาของกลาง หมายความวา สถานท่ีใชเก็บของกลางหรือคลังเก็บของ

กลางซ่ึงต้ังอยู ณ กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่

สาขา และใหหมายความรวมถึงสถานท่ีอ่ืนซ่ึงไดรับอนุมัติใหใชเปนสถานท่ีเก็บของกลาง 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

    4.1 คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง 

         ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

 นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ  ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการตรวจรับและ

จัดการของกลาง 
 เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน ทําหนาท่ีเปนกรรมการตรวจรับและจัดการ       

ของกลาง 

          ในเขตสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ประกอบดวย 

  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ(ฝายคดี) ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการตรวจ

รับและจัดการของกลาง 

  ขาราชการในสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ต้ังแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซ่ึงสรรพสามิต

พ้ืนที่แตงต้ังอยางนอย 2 คน ทําหนาท่ีเปนกรรมการ โดยใหกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปน

เลขานุการ 

 ในเขตสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน (งานจัดเก็บ

ภาษี) หรือผูปฏิบัติงานในตําแหนงทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ 

  ขาราชการในสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาต้ังแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ซ่ึง

สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแตงต้ังอยางนอย 2 คน ทําหนาท่ีเปนกรรมการ โดยใหกรรมการคนหน่ึงทํา

หนาที่เปนเลขานุการ 
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4.2 คณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง 

           ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ผูอํานวยการสวนคดี สํานักกฎหมายหรือผูแทน เปนประธานกรรมการ 

  ผูอํานวยการสวนกฎหมายและระเบียบ สํานักกฎหมายหรือผูแทน เปนกรรมการ 
  ผูอํานวยการสวนอุทธรณ สํานักกฎหมายหรือผูแทน เปนกรรมการ 
  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ สวนพิสูจนของกลาง สํานักกฎหมาย เปนกรรมการ

และเลขานุการ 

 ในเขตสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

  สรรพสามิตพ้ืนที่ เปนประธานกรรมการ 
  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส (ฝายจัดเก็บภาษี) 

เปนกรรมการ 
  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส (ฝายคดี) เปน

กรรมการและเลขานุการ 

 ในเขตสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 

  สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา เปนประธานกรรมการ 
  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน (งานปราบปราม)   

หรือผูปฏิบัติงานในตําแหนง เปนกรรมการ 
  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ/เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน (งานจัดเก็บภาษี) 

หรือผูปฏิบัติงานในตําแหนง เปนกรรมการและเลขานุการ 
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5. ขั้นตอนในการจัดการของกลาง 

    5.1 ขั้นตอนในการตรวจรับและเก็บรักษาของกลาง 

  5.1.1 การนําสงของกลางเก็บรักษา 
  - ดําเนินการต้ังคณะกรรมการตรวจรับของกลางจากเจาพนักงาน ในสวนพิสูจนและ

จัดการของกลางโดยหัวหนาสวนพิสูจนและจัดการของกลางเปนผูแตงต้ัง 
  - ผูชวยเหลือผูพิสูจน ทําบันทึกการสงของ ถึงงานจัดการของกลาง โดยคณะกรรมการ

ตรวจนับของกลางเปนผูลงนาม 
  - สงบันทึกการสงของกลางพรอมของกลาง ใหงานจัดการของกลางเก็บรักษา 

  5.1.2 การตรวจรับของกลางจากสํานักงานสรรพสามติพ้ืนที่/สํานักงานสรรพสามติพ้ืนทีส่าขา 
  - ผูชวยเหลือผูพิสูจนลงรับหนังสือพรอมของกลาง ของสวนภูมิภาคจากฝายบริหารงานทั่วไป 
  - ต้ังคณะกรรมการตรวจรับของกลาง จากเจาหนาท่ีในสวนพิสูจนและจัดการของกลาง 

โดยหัวหนาสวนพิสูจนและจัดการของกลางเปนผูแตงต้ัง 
  - คณะกรรมการฯ นําหนังสือพรอมของกลางสงใหกับงานจัดการของกลางเพ่ือทําการ

ตรวจนับ 
  - คณะกรรมการฯ และผูนําสงของกลาง พรอมกันตรวจนับและลงลายมือช่ือในบันทึก

การตรวจรับของกลาง 
  - แจงผลการตรวจรับของกลาง ไปยังสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่สาขาท่ีนําสงของกลาง ที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาน้ันสังกัด

อยูทราบ 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจรับและเก็บรักษาของกลาง

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา

งานจัดการของกลาง

สงบันทึกการสงของกลาง

บัญชีของกลางพรอมของกลาง

สําเนารายการตรวจพิสูจน

ของกลาง (ถามี)

ตรวจเอกสารหนังสือนําสงของกลาง

และตรวจบัญชีของกลางพรอมของกลาง

ใหถูกตองตรงกัน ถายสําเนารายการตรวจ

พิสูจนของกลาง(ถามี)

จัดทําบันทึกรายละเอียดการตรวจรับไว 3 

ฉบับ

1. เก็บไวเปนหลักฐาน

2. มอบใหผูนําสง

3. เก็บรวบรวมไวในภาชนะหีบหอ

ตรวจรับของกลางตอหนาผูนําสง

แลวทําการบรรจุภาชนะหีบหอ

พรอมบันทึกรายละเอียดการตรวจรับ

เก็บไวในภาชนะหีบหอ 1 ฉบับ

โดยผูกเชือกหรือคาดเชือกหรือทําเครื่องหมาย

เชน หยอดครั่งและลงช่ือกํากับ

หนังสือแจงผลการตรวจรับ

ของกลาง

บันทึกรายละเอียดการตรวจรับ

มอบใหผูนําสง

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  2 วันทําการ 
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    5.2  ขั้นตอนในการจัดการของกลาง 

 5.2.1 พิจารณาของกลางน้ันส้ินสุดคดีแลวหรือยัง 
 5.2.2 ถาของกลางน้ันอยูในระหวางคดี จะตองรอผลคดีส้ินสุดเสียกอน 
 5.2.3 ถาของกลางน้ันส้ินสุดคดีแลวใหพิจารณาของกลางตามประเภทของกลางเพ่ือ

ดําเนินการตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคดีกระทําผิดกฎหมาย

ในหนาท่ีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2547 
 5.2.4 ถาเปนของกลางที่จะตองทําลายใหขออนุมัติผูมีอํานาจดําเนินการทําลาย 
 5.2.5 ถาของกลางน้ันสามารถนําออกขายโดยวิธีตางๆ ไดใหเสนอคณะกรรมการขาย

ทอดตลาดกําหนดราคา แลวขออนุมัติผูมีอํานาจขายของกลาง 
 5.2.6 กรณีที่ของกลางเปนสินคาตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึง

ตองคืนใหผูครอบครอง ใหตรวจสอบเอกสารการชําระภาษี พรอมทั้งคําส่ังทางปกครอง (เชน      

คําพิพากษาศาลใหคืนของกลาง, คําส่ังอัยการไมฟองและใหคืนของกลาง) เสนอผูมีอํานาจใหคืนของ

กลาง แลวคืนของกลางใหพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตอไป 
 5.2.7 กรณีของกลางไมสามารถคืนใหผูครอบครองเน่ืองจาก  คําส่ังทางปกครอง (เชน 

ศาลส่ังใหริบของกลาง) หรือผูครอบครองไมชําระภาษีตามกําหนด ใหนําของกลางออกขายดวยวิธี

ตางๆ โดยใหเสนอคณะกรรมการขายทอดตลาด กําหนดราคา แลวขออนุมัติผูมีอํานาจขายของกลาง 
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หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-05-002-002

การแกไขคร้ังท่ี : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักกฎหมาย หนาที่ : 7 จาก 10

 

แผนผังขั้นตอนการจัดการของกลาง (ทําลาย)

คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง อธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

กระบวนการทําลาย

ของกลาง

การขออนุมัติ

ทําลายของกลาง

รายงานผลการทําลาย

ของกลาง

พิจารณา

คดีส้ินสุด

ไมใช

พิจารณาวาของกลางแตละประเภท

ตามระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวย

การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดี

กระทําผิดกฎหมายในหนาท่ีของ

กรมสรรพสามิต พ.ศ.2547

ของกลางยาสูบ

กอนทําลายใหทําการตรวจสอบคุณภาพ

และทําบันทึกไวเปนหลักฐาน

ทําลายของกลาง

จําหนายบัญชี และสํารวจของกลาง

ใช

อนุมัติ

 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  7 วันทําการ  (เฉพาะการอนุมัติทําลายของกลาง) 

สําหรับขั้นตอนท่ีเหลือขึ้นอยูกับวิธีการทําลาย 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
   เรื่อง การจัดการของกลาง 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-05-002-002

การแกไขคร้ังท่ี : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักกฎหมาย หนาที่ : 8 จาก 10

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ  1 เดือน 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
   เรื่อง การจัดการของกลาง 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-05-002-002

การแกไขคร้ังท่ี : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักกฎหมาย หนาที่ : 9 จาก 10

 

แผนผังขั้นตอนการจัดการของกลาง (คืน)

อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง

กระบวนการคืน/สงมอบ
ของกลาง

จัดทําบันทึกขออนุมัติ

เพื่อสงมอบคืนของกลาง

รับหนังสือเพื่อขอรับมอบ

ของกลางไปดําเนินการ

จัดทําบันทึกการคืน/สงมอบ
ของกลางใหหนวยงาน

ท่ีรองขอ พรอม

สงมอบของกลาง

จําหนายบัญชี

และสํารวจของกลาง

ศาล/อัยการ/พนักงานสอบสวน

คําสั่งทางปกครอง

รับมอบของกลาง

ไปดําเนินการ

ตรวจสอบการชําระภาษี

อนุมัติ

 

 
 
 
 

 

1. กรณีเสร็จคดี    ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  3 วันทําการ  

2. กรณีรอผลคดี   ระยะเวลาการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับ 

    2.1  คําพพิากษาของศาล 

    2.2  อัยการส่ังไมฟอง 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
   เรื่อง การจัดการของกลาง 

 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-CF-05-002-002

การแกไขคร้ังท่ี : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักกฎหมาย หนาที่ : 10 จาก 10 
 

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 วาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคดีกระทําผิด

กฎหมายในหนาท่ีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2547 
 6.7 กฎกระทรวงตางๆ ที่เก่ียวของ 

 6.8 ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต ตางๆ ที่เก่ียวของ  

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1  แบบบันทึกการตรวจรับของกลาง 
 7.2  แบบบันทึกการสงของกลาง 
  

8. เอกสารบันทึก 

 

 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบบันทึกการตรวจ

รับของกลาง 
เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สวนพิสูจนและ

จัดการของกลาง 

 

5 ป

หลังจาก

เสร็จคดี 

เรียงตามเลข

ทะเบียนและ

วัน/เดือน/ป 
2. แบบบันทึกการสง 
ของกลาง 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สวนพิสูจนและ

จัดการของกลาง 

5 ป 
หลังจาก

เสร็จคดี 

เรียงตามเลข

รายงานและ

วัน/เดือน/ป 


