
5 นาทีกับฝ่ายกฎหมาย 



อ ำนำจหน้ำที่ของ 
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 

ในกำรปรำบปรำม 
ผู้กระท ำควำมผิดภำยใต้

บทบัญญัติกฎหมำย 



ค ำนิยำม ตำมพระรำชบัญญัติ ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตท่ีมีอ ำนำจ หมำยถึง 

 มาตรา ๑๓๕ “เพื่อประโยชน์ในการจับกุมและ
ปราบปรามผู้กระทําความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
 มาตรา ๔ ...“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า 
ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลงัหรือบุคคลอื่นซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้...  



มาตรา ๒  
 (๑๖) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ” 
หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอํานาจและ
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้ง 
...เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต... 

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตท่ีมีอ ำนำจ หมำยถึง 

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำพุทธศักรำช ๒๔๗๗ 



ขอบเขตอ ำนำจของ 
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 

ในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำ
ควำมผิด 



อ ำนำจกำรสอบสวน 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
17 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจสืบสวน
คดีอาญาได้  
 ดังน้ัน เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตถือเป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ จึงมีอํานาจในการสืบสวนในเมื่อมีการ
กระทําการอันเกี่ยวกับการจบักุมปราบปรามผูก้ระทําผดิกฎหมาย
ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามในคดีท่ีกระทําผดิต่อ
กฎหมายเกี่ยวกับสรรพสามิต 

เจ้ำพนักงำนที่มีอ ำนำจท ำกำรสืบสวน  



อ ำนำจกำรตรวจค้น 

 - ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจในการค้นสถานท่ีหรือ
ยานพาหนะใดๆ  
 - ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาํความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือมีสินคา้ท่ีหลีกเลีย่งการเสยีภาษีซุกซ่อนอยู่  
 - ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
 - เว้นแต่การค้นในเวลาดังกลา่วยังไม่แลว้เสรจ็จะ
กระทําต่อไปก็ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง เมื่อได้รับอนุมัติจาก
อธิบดีแล้วจะค้นในเวลาใดก็ได้ 

ตำม พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิตฯ มำตรำ ๑๒๓  



อ ำนำจกำรตรวจค้น 

 - การจะจับ ขัง จําคุก หรือค้นในท่ีรโหฐาน 
 - เพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของ 
 - * ต้องมีคําส่ังหรือหมายของศาลสําหรับ
การนั้น 

ตำม ป.ว.ิอำญำ มำตรำ ๕๗  



ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (๑๓)  
 - ที่รโหฐาน หมายความถึงที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่ที่
สาธารณสถานดังบัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา 
ตาม ป.อาญา มาตรา 1 (3) 
 - ที่สาธารณสถาน หมายความว่า สถานท่ีใด ๆ 
ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 

ค ำนิยำม 



เหตุที่จะออกหมำยค้น 

  

ตำม ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๖๙ 
 (๑) เพื่อพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการ
สอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 
 (๒) เพื่อพบและยึดสิ่งของซ่ึงมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิด
กฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทํา
ความผิด 
 (๓) เพื่อพบและช่วยบุคคลซ่ึงได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกกัขังโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๔) เพื่อพบบุคคลซ่ึงมีหมายให้จับ 
 (๕) เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคําพิพากษาหรือตามคําสั่งศาล ใน
กรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวธิีอืน่ไม่ได้แล้ว 



ผู้มีสิทธิร้องขอให้ออกหมำยค้น 

กรณีท่ีผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจ ต้องเป็น 
 - พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม 
 - ตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตํารวจตรี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๕๙ 



ขอบเขตกำรค้น 

ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๙๘ 
การค้นในที่รโหฐานน้ันจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตวัคนหรือ
สิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น  

เว้นแต ่
 1. ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จํากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้
ค้นมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ ซ่ึงน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อ
เป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจําเลย 
 2. เจ้าพนักงานซ่ึงทําการค้นมีอํานาจจับบุคคลหรือ
สิ่งของอื่นในที่ค้นน้ันได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณี
ความผิดซ่ึงหน้า (ต้องมีหมายจับด้วย) 



หลักกำรค้น 

ก่อนการลงมือค้นในที่รโหฐานนั้น  
 - ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิเ์สียก่อน  
 - และเท่าที่สามารถจะทําได้ให้ค้นต่อหน้าผู้
ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  
 - หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อ
หน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมา
เป็นพยาน  

ป.วิ.อำญำ มำตรำ 102 วรรค 1 



หลักกำรค้น 

ก่อนลงมือค้นสถานท่ีหรือยานพาหนะ  
 - ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ค้นแสดงความบริสทุธิ์เสยีกอ่น  

 - ค้นต่อหน้าผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของ คลังสินค้า
ทัณฑ์บน ผู้นําเข้า ผู้ประกอบกิจการสถานบรกิาร ผู้ครอบครอง
สถานท่ี บุคคลที่ทํางาน ในสถานท่ีนั้น หรือผู้ครอบครอง
ยานพาหนะ แล้วแต่กรณี  
 - ถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ ให้ค้นต่อหน้า บุคคลอื่นอย่าง
น้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร้องขอมาเป็นพยาน 

พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิตฯ มำตรำ 126 



ระยะเวลำในกำรค้น 

การค้นในที่รโหฐานต้องกระทําระหว่างพระอาทติย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้นดังนี้ 
 1. เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลา
กลางคืนก็ได้ 
 2. ในกรณีฉุกเฉินอย่างย่ิง หรือซ่ึงมีกฎหมายอื่นบัญญตัิให้ค้นได้เป็น
พิเศษ จะทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้  
 (*ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฯ มาตรา 123 (2) กรณีดังกล่าวหาก
ได้รับอนุมัติจากอธิบดีสามารถค้นในเวลาใดก็ได้) 
 3. การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสําคัญจะทําในเวลากลางคืนกไ็ด้ 
แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ําหนดใน
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

ตำม ป.ว.ิอำญำ มำตรำ ๙๖ ประกอบ พ.ร.บ.ภำษสีรรพสำมิตฯ มำตรำ 123 (2) 



กรณีสำมำรถค้นที่รโหฐำนได้โดยไม่มีหมำยค้น 

ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๙๒ 

 1. เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือ
พฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามเีหตุร้ายเกิดขึน้ในที่รโหฐานนั้น 
 2. เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในทีร่โหฐาน 
 3. เมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซ่ึงหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป
หรือมีเหตุอันแนน่แฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนัน้ 
 4. เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มไีว้เป็นความผิดหรือ
ได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิด 
หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิดได้ซ่อนหรอือยู่ในนั้น 
ประกอบทั้งต้องมีเหตุอนัควรเชื่อว่าเนือ่งจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน 
 5. เมื่อที่รโหฐานนัน้ผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมี
หมายจับหรือจับตามมาตรา ๗๘ 



กำรค้นท่ีสำธำรณสถำน 

หลัก       ห้ามมิให้ทําการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน  
ข้อยกเว้น  พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็นผู้ค้นใน
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความ
ครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได้มา
โดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๙๓ 



อ ำนำจในกำรจับกุม 

 - ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เป็นผู้จับกุมผู้ต้องหา 
 - เป็นความผิดท่ีเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัติน้ีและ
เป็นความผิดท่ีมีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกินห้าหมื่นบาท  
 - ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้จับกุมควบคุม
ผู้ต้องหาไปยังท่ีทําการของผู้ท่ีมอีํานาจเปรียบเทียบคดีเพ่ือดําเนินการ
เปรียบเทียบคดี  
 - เปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่
ผู้ต้องหาถึงท่ีทําการของผู้มีอํานาจทําการเปรียบเทียบคดี 

ตำม พ.ร.บ.ภำษีสรรพสำมิตฯ มำตรำ 138 



อ ำนำจกำรจับกุม 

 - การจะจับ ขัง จําคุก หรือค้นในท่ีรโหฐาน 
 - เพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของ 
 - * ต้องมีคําส่ังหรือหมายของศาลสําหรับ
การนั้น 

ตำม ป.วิ.อำญำ มำตรำ ๕๗  



เหตุที่จะออกหมำยจับ 

 1. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้
กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกนิสามปี หรือ 
 2. เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้
กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะหลบหนี หรือจะ
ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้า
บุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่ หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือ
ตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะ
หลบหน ี

ตำม ป.วิ.อำญำ มำตรำ 66 



กำรจับโดยไม่มีหมำยจับ 

1. เมื่อบุคคลนั้นได้กระทําความผิดซ่ึงหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
 (ความผิดซึ่งหน้า ตามมาตรา 80 ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกําลังกระทํา หรือพบ
ในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทําผิดมาแล้วสด ๆ) 

   2. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะกอ่เหตุร้ายให้
เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือ
วัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด 
   3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความ
จําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
   4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูก
ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ 
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หลักกำรจับ 

 1. ต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ  
 2. สั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถ
นําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู้รับผดิชอบได้ใน
ขณะนั้น ให้นําไปที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูร้ับผิดชอบ
ดังกล่าว  
 3. ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ 
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หลักกำรจับ 

4. หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า  
 1.) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การกไ็ด้และถอ้ยคําของผู้ถูกจับ
นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
 2.) ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรกึษาทนายความ หรือผู้ซ่ึงจะเป็น
ทนายความ  
 3.) ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจทราบถึงการ
จับกุมที่สามารถดําเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรอืการ
ควบคุมผู้ถูกจับหรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแกบุ่คคลหนึ่งบุคคลใด  
5. ถ้าบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายาม
จะหลบหนี ผู้ทําการจับมีอํานาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าทีเ่หมาะสมแก่
พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนัน้ 
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กำรควบคุมตัวผู้ต้องหำ 

 มาตรา ๘๔  เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทํา
การจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังท่ีทําการของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที 
 มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับ
เกินกว่าท่ีจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่าน้ัน 



ระยะเวลำควบคุมตัว 

ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจําเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี 
 - ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่า
เวลาที่จะถามคําให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่
ที่ไหนเท่านั้น 
 - ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุ
จําเป็นเพื่อทําการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นําตัวผู้ถูกจับไปศาล
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเ่วลาทีผู่้ถูกจับถูกนําตัวไปถงึที่ทาํการ
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ 
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