การจัดองค์ความรู้ (Knowlege Management)
เรื่อง พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 123
โดยนายสมบูรณ์ สายวารี ตาแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลัง หรือบุคคลอื่น ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓
มาตรา ๑๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานประกอบการ หรือสถานบริการในระหว่าง
เวลาทาการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมี
สินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่การ
ค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทาต่อไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีแล้วจะค้นในเวลาใดก็ได้
(๓) มีห นังสือสอบถามหรื อเรีย กบุ คคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ ส่ งบัญชี เอกสาร หลั กฐาน หรือสิ่ งอื่นที่
จาเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
คาสั่งนั้น
(๔) นาสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการในปริมาณพอสมควรไปเป็น
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
คาอธิบาย
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการบัญญัติอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ อันเป็นอานาจที่มี
ลั ก ษณะพิ เ ศษต่ า งหากจากบทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไปเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ดั ง นั้ น หากไม่ มี
บทบัญญัติอื่นไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้ว อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยตามบทบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑.) การเข้ า ท าการตรวจสอบ หรื อ ควบคุ ม โรงอุ ต สาหกรรมหรื อ คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น สถาน
ประกอบการ หรือสถานบริการ ในระหว่างเวลาทาการโดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นเวลากลางวันหรือ
กลางคืน หากสถานที่ดังกล่าวเปิ ดทาการ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าทาการตรวจสอบหรือควบคุมได้
สาหรับเวลาทาการของสถานที่นั้น ได้แก่ เวลาทาการที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นาเข้า ผู้ประกอบกิจการ
สถานบริ ก ารได้ แ จ้ ง ไว้ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งมาตรา ๑๕ นั่ น เอง หากมี ก ารแจ้ ง ขยายเวลาท าการ การเข้ า
ตรวจสอบย่อมสามารถทาได้ตามเวลาดังกล่าวได้
การเข้าทาการตรวจสอบหรื อควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ส ามารถอาศัยบทบัญญัติแห่ ง
มาตรานี้ในการเข้าตรวจสอบหรือควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของผู้ได้รับ
อนุญาตได้
(๒.) การค้น สถานที่ห รื อยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอั นควรสงสั ยว่ ามีการกระท าความผิ ดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
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ตกเว้นแต่การค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทาต่อไปก็ได้ โดยบทบัญญัตินี้เป็นการปฏิบัติทางอาญา
เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งหรือการตรวจสอบภาษีแต่อย่างใด
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๖0 มาตรา ๓๓ บัญ ญัติให้ การค้ นเคหสถานหรือ ที่
รโหฐานจะต้องมีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ตาม แต่ในการค้นของ
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ โดยสถานที่นั้นจะเป็นที่ รโหฐานหรือไม่ก็สามารถ
ทาการค้นได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีหมายค้นหรือคาสั่งของศาลตามมาตรา ๙๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นโดยให้เหตุผลว่าการพิจารณาว่ากฎหมายใด
เข้าข้อยกเว้นดังกล่าวหรือไม่จะต้องคานึงถึงการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายจะต้องกาหนดข้อยกเว้นไว้เท่าที่จาเป็นและไม่
กระทบกระเทือนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติในด้านเศรษฐกิจหรือสังคม และ
จะต้องมีบทบัญญัติควบคุมการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าค้น
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถทาการตรวจค้นได้เฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกเท่านั้น ไม่อาจใช้อานาจเข้าทาการตรวจค้นในเวลากลางคืนแม้จะเป็นเวลาเปิดทาการปกติของ
สถานที่นั้นก็ตาม เว้นแต่กรณีตรวจค้นเวลากลางวันไม่แล้วเสร็จและเป็นการค้นต่อเนื่อง หรือกรณีฉุกเฉินอย่าง
ยิ่งจึงจะสามารถเข้าทาการตรวจค้นในเวลากลางคืนได้ แต่ถ้าได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจะเข้าทา
การตรวจค้นในเวลาใดก็ได้
เหตุที่จะเข้าทาการค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติมาตรานี้ จะต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระทาความผิดตามบทพระราชบัญญัตินี้ หรือมีสินค้าที่หลักเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่ กรณีที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยนั้น จะต้องมีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะเหตุใด จึงเกิดความสงสัยมิใช่เป็นข้อสงสัยที่อยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้สึกของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นเพียงอย่างเดียว
(๓.)การให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคาสั่งเป็นหนังสือต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๓.๑ สอบถามบุคคลใด ๆ ให้ตอบคาถาม โดยบุคคลนั้นจะตอบมาในช่องทางใดก็ได้
๓.๒ เรียกบุคคลใด มาให้ถ้อยคา ซึ่งบุคคลที่ได้รับคาสั่งนั้น จะต้องเดินทางมาให้ถ้อยคาต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่
๓.๓ ให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่จาเป็นมาประกอบการพิจารณาได้
การเรียกให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐานนี้ จะใช้เพื่อการพิจารณาทางอาญา หรือ กระบวนการเกี่ยวกับ
การตรวจภาษี แต่ไม่อาจใช้อานาจตามมาตรานี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับชาระภาษีค้าง เนื่องจากในการ
บังคับชาระภาษีค้างได้มีบทบัญญัติตามมาตรา 148 บัญญัติไว้เป็นกรณีต่างหากแล้ว
(๔.) นาสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการ ในปริมาณพอสมควรไป
เป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
การน าสิ น ค้าไปเป็ น ตัว อย่ างเพื่อตรวจสอบตามมาตรานี้ เป็นการดาเนินการต่อสิ นค้าที่อยู่ในโรง
อุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานประกอบการ ซึ่งนาไปตรวจสอบ กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าเป็น
การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ใด หรือเพื่อการใด ดังนั้น การนาสินค้าไปตรวจสอบตามบทบัญญัตินี้อาจจะ
เป็นการนาไปตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในทางการประเมินภาษี การดาเนินคดีทางอาญา ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมิใช่
เป็นการนาไปเป็นตัวอย่างซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามาตรา ๑๒๔
กรณีการค้นยานพาหนะ แม้ยานพาหนะจะไม่ใช่ที่รโหฐานเนื่องจากยานพาหนะไม่ใช่สถานที่แต่เป็น
เพียงทรัพย์สินเท่านั้น หากยานพาหนะนั้นอยู่ในที่รโหฐานและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจโดยชอบที่จะเข้าไป
ทาการค้ น ที่ร โหฐานนั้ น ได้โ ดยชอบ ย่ อมสามารถทาการตรวจค้นยานพาหนะที่อยู่ในที่รโหฐานนั้น แต่ถ้า
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ยานพาหนะนั้นอยู่ในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะและพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีสินค้าที่
มิได้เสียภาษีอันหมายความรวมถึงการเสียภาษีไม่ครบถ้วนด้วย ย่อมมีอานาจที่จะเรียกตรวจยานพาหนะนั้นได้
โดยไม่ต้องใช้หมายหรือคาสั่งของศาลแต่อย่างใด โดยถือว่าการค้นยานพาหนะเสมือนหนึ่งเป็นการค้นตัวบุคคล
ที่ครอบครองรถยนต์นั้นในที่สาธารณสถาน การค้นรถยนต์ในที่สาธารณสถานย่อมไม่แตกต่างอะไรกับการค้น
กระเป๋าใส่เอกสาร หรือกระเป๋าใส่เสื้อผ้า
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