
องค์ความรู้ 

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปราบปรามผู้กระทำความผิดภายใต้บทบัญญัติกฎหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ 

คำนิยาม  

เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่มีอำนาจ หมายถึง 

ตามพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  

มาตรา ๑๓๕ “เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

 มาตรา ๔ ...“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรือ
บุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้... 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ 

มาตรา ๒  (๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มี
อำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้ง...เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต... 

ดังนั้น ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ แล้ว กฎหมายได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำรวจ  

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปราบปรามผู้กระทำความผิด  

อำนาจการสอบสวน 

เจ้าพนักงานที่มีอำนาจทำการสืบสวน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจ
สืบสวนคดีอาญาได้ ดังนั้น เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตที่มีถือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจใน
การสืบสวนในเมื่อมีการกระทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้อง
จับกุมหรือปราบปรามในคดีท่ีกระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับสรรพสามิต 

 

 



อำนาจการตรวจค้น 

ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา ๑๒๓  

- พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจในการค้นสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ  

- เมื่อเหตุอันควรสงสัย 

1. มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
2. มีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุกซ่อนอยู่  

- ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจค้นได้แต่ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  

- จะค้นนอกเหนือจากเวลานั้น ได้ 2 กรณี คือ  

1. ค้นในเวลาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จจะกระทําต่อไปก็ได้  

2. ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วจะค้นในเวลาใดก็ได้ 

แต่โดยปกติแล้วการจะจับ ขัง จำคุก หรือค้นในที่รโหฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคำสั่งหรือหมาย
ของศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯมาตรา ๕๗   

คำอธิบาย 

ที่รโหฐาน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (๑๓) หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่สาธารณสถานดังบัญญัติไว้
ในกฎหมายลักษณะอาญา 

ที่สาธารณสถาน ตาม ป.อาญา มาตรา 1 (3) หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบ
ธรรมที่จะเข้าไปได้ 

เหตุที่จะออกหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๖๙ มี 5 ประการ คือ 

(๑) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 

 (๒) เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้
ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด 

 (๓) เพ่ือพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 (๔) เพ่ือพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 

 (๕) เพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอ่ืน
ไม่ได้แล้ว 

 

 



ผู้มีสิทธิร้องขอให้ออกหมายค้น  ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๕๙ 

กรณีท่ีผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ต้องเป็น 

- พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม 

- ตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ขอบเขตการค้น ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๙๘ 

การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น  

ยกเว้น 

 1. ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็น
พยานหลักฐานเพ่ือเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย 

 2. เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก 
หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า (ต้องมีหมายจับด้วย) 

หลักการค้นที่รโหฐาน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 102 วรรค 1 

1. ก่อนการลงมือค้นในที่รโหฐานนั้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน  
2. หลัก การค้นต้องค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  

ยกเว้น ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้
ขอร้องมาเป็นพยาน 

หลักการค้นสถานที่หรือยานพาหนะ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 126 

 1. ก่อนลงมือค้นสถานที่หรือยานพาหนะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน  

 2. หลัก ค้นต่อหน้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของ คลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้นําเข้า ผู้ประกอบกิจการ
สถานบริการ ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลที่ทํางาน ในสถานที่นั้น หรือผู้ครอบครองยานพาหนะ แล้วแต่กรณี  

ยกเว้น ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ร้องขอมาเป็นพยาน 

ระยะเวลาการค้น ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๙๖ ประกอบ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 123 (2) 

การค้นในที่รโหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้ 

 1. เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ 

 2. ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ จะทำการค้นในเวลา
กลางคืนก็ได้  



 (ซ่ึงตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 123 (2) กรณีดังกล่าวหากได้รับอนุมัติจากอธิบดีสามารถ
ค้นในเวลาใดก็ได้) 

 3. การค้นเพ่ือจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจาก
ศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

กรณทีีส่ามารถค้นที่รโหฐานได้โดยไม่มีหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๙๒ มี 5 กรณี คือ   

1. เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามี
เหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 

2. เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน 

  3. เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่า
ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 

4.  เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือ
ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อน
หรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูก
โยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน 

5. เมื่อท่ีรโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา ๗๘ 

การค้นที่สาธารณสถาน ป.วิ.อาญา มาตรา ๙๓ 

หลัก ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน  

ข้อยกเว้น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของใน
ความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

อำนาจการจับกุม 

อำนาจการจับกุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต  

ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 138   

- ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตเป็นผู้จับกุมผู้ต้องหา 

- เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นความผิดที่มีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่
เกินห้าหมื่นบาท  

- ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้จับกุมควบคุมผู้ต้องหาไปยังที่ทําการของผู้ที่มีอํานาจ
เปรียบเทียบคดีเพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบคดี  



- เปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงท่ีทําการของผู้มีอํานาจทําการ
เปรียบเทียบคดี 

อำนาจการจับกุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๕๗  

- การจะจับ ขัง จำคุก หรือค้นในที่รโหฐาน จะต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้น 

เหตุที่จะออกหมายจับ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 66 มี 2 กรณี คือ  

 1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูง
เกินสามปี หรือ 

 2. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะ
หลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี 

การจับโดยไม่มีหมายจับ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 78 สามารถกระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 

 (ความผิดซึ่งหน้า ตามมาตรา 80 ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่
มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสด ๆ) 

 2. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด 

 3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้
ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

  4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ 

หลักการจับ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 83 

1. ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ  

2. สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถ
นำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้นำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบดังกล่าว  

3. ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ 

4. หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า  

  1.) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 



  2.) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ  

  3.) ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถ
ดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  

5. ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำการ
จับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น 

การควบคุมตัวผู้ต้องหา 

- เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๘๓ โดยทันที (มาตรา ๘๔)   

- ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น (มาตรา ๘๖)   

ระยะเวลาควบคุมตัว ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 87 

กฎหมายห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี  

- ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การ และที่จะรู้ตัวว่า
เป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น 

- ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการ
ฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาล ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ 


