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ชื่อหน่วยงำน: กองสืบสวนป้องกันและปรำบปรำม 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรป้องกันและปรำบปรำม 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าทีทุ่กคนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบที่ก าหนดไว้ 
5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของงำน 
1. การปฏิบัติงานตามกฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
2. การปฏิบัติงานตามกฎหมายรอง  ได้แก ่กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรม

สรรพสามิต ระเบียบ ค าสั่ง 
3. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลังหรอบุคคลอ่ืน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ     
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

(1) เข้าไปในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานประกอบการ 
หรือสถานบริการ ในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้
การเป็นไปตามมาตรา 123 
(2) ค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีสินค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีซุก
ซ่อนอยู่ มาตรา 123  
(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี 
เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ตาม
มาตรา 123 
(4) น าสินค้าในโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถาน
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ประกอบการ ในปริมาณพอสมควร ไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ  
(5) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของ
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้น าเข้าเปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้า  
เพ่ือตรวจสินค้าในขณะที่น าออกจากหรือเตรียมการจะน าออกจาก 
โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรืออารักขาของกรมศุลกากร 
และจะน าสินค้าในปริมาณพอสมควรออกจากหีบห่อหรือภาชนะบรรจุ 
สินค้านั้นไปเป็นตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์ก็ได้  
(6) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดสินค้า บัญชี เอกสาร 
ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดตามมาตรา 128 ไว้เป็นหลักฐาน ในการสืบสวน 
สอบสวน และการด าเนินคดีจนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดหรือ
ของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิดหรือไม่ 
(7) เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม
มาตรา 135 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 

ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
1. การสืบสวน 

 
1 วัน – 3 เดือน การสืบสวน มี 3 วิธ ี

1. การเฝ้าตรวจ 
2. การสืบสวนในทางลับ 
3. การสืบสวนจากสิ่งของ เอกสาร 
หลักฐานและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
1. กำรเฝ้ำตรวจ 
1.1 การเฝ้าตรวจแบบเคลื่อนที่ หรือการ
สะกดรอยติดตามเป้าหมาย หรือผู้ต้อง
สงสัยโดยวิธีการเดินเท้า ใช้จักรยานยนต์ 
หรือใช้รถยนต์เป็น ยานพาหนะในการ
ติดตาม หรือใช้ทั้งสองสิ่งประกอบกัน
แล้วแตก่รณีหรือแฝงตัวอยู่ในลักษณะต่างๆ 
เพ่ือติดตามเป้าหมายหรือบุคคลผู้ต้องสงสัย   
1.2 การเฝ้าตรวจชนิดประจ าที่ หรือการเฝ้า
จุดสังเกตการณ์ เป็นวิธีการที่ต้องการจะ
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ทราบความเคลื่อนไหวของเป้าหมาย หรือ
บุคคลที่อยู่ในบริเวณท่ีพักอาศัย การเฝ้า
ตรวจลักษณะนี้อาจท าเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจสะกดรอย
ที่จัดเตรียมไว้ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจ 
จุดสังเกตการณ์จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
สะกดรอยทราบ ทุกระยะเวลามีการ
เคลื่อนไหวที่เป้าหมายหรือบุคคลที่ต้อง
สงสัยจะออกจากสถานที่ เพ่ือจะได้ใหชุ้ด
สะกดรอยติดตามไดท้ันท่วงทีอย่างต่อเนื่อง 
เจ้าหน้าทีเ่ฝ้าจุดประจ าที่สังเกตการณ์มีข้อ
พึงพิจารณาในการปฏิบัติงานและเตรียม
เครื่องมืออุปกรณใ์ห้พร้อม ดังนี้คือ  
(1) ส ารวจอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่จะเข้า
ปฏิบัติการเฝ้าจุดสังเกตการณ์  
(2) ก าหนดสถานที่ท่ีจะเป็นจุดเฝ้า 
สังเกตการณ์ และการแต่งกายให้กลมกลืน
กับสภาพแวดล้อมเพ่ือไมใ่ห้เป้าหมายตรวจ
พบได ้ 
(3) จุดทีเ่ฝ้าสังเกตการณส์ามารถสังเกตเห็น
ความเคลื่อนไหวของเป้าหมายตรวจพบได้  
(4) เตรียมเครื่องมืออุปกรณใ์นการเฝ้าจุด
สังเกตการณ์คือ วิทยุรับ-ส่ง กล้องถ่ายรูป 
กลอ้งส่องทางไกล ฟิล์ม ไฟแฟลซ์ ขวาน 
มีด ไฟฉาย เสื้อผ้า เพ่ือใช้เปลี่ยนเพื่อให้ 
เข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
(5) ก าหนดรหัสสัญญาณในการข้อความ
ช่วยเหลือหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อไม่
สามารถใช้วิทยุรับ–ส่งได ้
 
2. กำรสืบสวนในลักษณะเป็นสำยลับ  
แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดมี 3 ประเภท คือ 
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(1) พลเมืองดีเป็นผู้ให้ข่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
ความสุจริตไมม่ีสิ่งใดแอบแฝงแต่ข่าวที่ได้รับ
นั้นจะสมบูรณ์หรือไม ่ขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ของเจ้าหน้าที่ที่จะซักถามเอาข้อมูลไดม้าก
เพียงใด  
(2) ผู้ให้ข่าวที่หวังผลประโยชน์ เป็นบุคคล 
ที่ให้ข่าวเพ่ือหวังผลตอบแทนหรือประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือที่จะตัดคู่แข่ง
ทางการค้าของตนเองหรือท าไปเพ่ือแก้แค้น 
บุคคลพวกนี้จะอยู่ในกระบวนการกระท า
ความผิดหรือให้ข่าวเพ่ือใช้เจ้าหน้าที่เป็น
เกราะก าบังตนเอง  
(3) หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็น
หน่วยงานที่ให้รายละเอียดข้อมูลที่จ ากัด
ทางอ านาจหน้าที่ เท่าที่ตนเองรับผิดชอบ
อยู่เท่านั้น เช่น กรมการขนส่งทางบก  
กรมไปรษณีย์ โทรเลข กรมการปกครอง 
กรมการขนส่ง เป็นต้น  
 
ในกำรจัดหำสำยลับท่ีเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำย
ปรำบปรำมใช้กันอยูส่ำมำรถจัดหำได้  
2 วิธี คือ  
(1) โดยความสมัครใจของผู้ให้ข่าว สายลับ
ประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีความสมัครใจที่จะ
ให้ข่าวต่อเจ้าหน้าที่ ด้วยเหตุผลและ
แรงจูงใจที่เกิดข้ึนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เช่น ต้องการเงินสินบนจากการแจ้งข่าว 
ต้องการท าลายคู่แข่งทางการค้าหรือ
ต้องการแก้แค้น หรือเพ่ือการคุ้มครอง  
โดยเจ้าหน้าทีเ่ป็นเกราะก าบัง สายลับ
ประเภทนี้จะรู้เห็นการกระท าไดต้ลอดเวลา 
และมีความสนิทสนมกับผู้กระท าผิดจึงรู้
ความเคลื่อนไหวข่าวสารต่าง ๆ ไดด้ีการให้
ข่าวสารก็มีความสมบูรณ เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับ
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ข่าวสาร สามารถปฏิบัติได้ทันที  
(2) โดยการชักจูงของเจ้าหน้าที่หรือถูกบีบ
บังคับ สายลับประเภทนี้เป็นบุคคลที่มีส่วน
รว่มหรือเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 
เมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไดก้็จะถูกเจ้าหน้าที่
ชักจูงหรือบีบบังคับให้ปฏิบัติงานเพื่อแลก
กับสิ่งทีต่้องการบางสิ่งบางอย่าง หรือเงิน
สินบนน าจับที่จะได้รับ สายลับพวกนี้จะให้
ข่าวตามการซักถามของเจ้าหน้าที่ทีต่้องการ
ทราบ 
 
ข่าวสารที่ให้อาจเป็นฐานข่าวเพ่ือใช้ในการ
สืบสวนข้อมูลการกระท าความผิดเพื่อ
น ามาใช้ปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดแผนการสืบสวน วิธีการควบคุม
สายลับ และปฏิบัติต่อสายลับมีดังนี้  
(1) จัดท าทะเบียนสายลับ โดยบันทึก
ประวัติสายลับ เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ  
ทีอ่ยู่ ถ้าเป็นไปไดค้วรมีภาพถ่ายติดไว้ด้วย
ไดก้็ดี  
(2) ในการพบปะกับสายลับควรรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง  
(3) การปฏิบัติงานสายลับแต่ละครั้งต้อง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อจะไดก้ าหนด
แผนการปฏิบัติงานและควบคุมได ้ 
(4) ต้องมีการตรวจสอบสายลับและข่าวสาร 
โดยใช้สายลับอีกคนสืบสวนท าข่าวในข่าว
เดียวกันแล้วน ามาประเมินผล  
(5) รักษาความลับของข่าวสารทีไ่ดร้ับ และ
ผลประโยชนที่สายลับจะไดร้ับตามกฎหมาย
โดยเครง่ครัดไมห่ักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
(6) ควรให้ความเป็นธรรมแก่สายลับ แต่
การวางตัวไม่ควรสนิทกับสายลับจนเกินไป 
จนไมส่ามารถควบคุมสายลับได้  
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3. กำรสืบสวนจำกสิ่งของ เอกสำร 
หลักฐำนและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ  
ในการกระท าความผิดนั้น ผู้กระท าผิด
มักจะทิ้งพยานหลักฐาน หรือเอกสาร
บางอย่างไว้ทั้งก่อนและหลังการกระท า
ความผิด ดังนั้น นักสืบสวนที่ดีจะต้อง
รวบรวมสิ่งของเหล่านั้นให้มากท่ีสุด  
อย่ามองข้ามแม้สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ใบส่ง
ของแผนเดียว จะน าไปสู่โรงงานประกอบ
เครื่องปรับอากาศท่ีหลีกเลี่ยงภาษีได ้
สิ่งของเอกสารที่ควรสนใจในการสืบสวน 
เช่น 
(1) ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  จะท าให้
ทราบถึง ผู้ขาย ผู้ซื้อ รหัสสินค้า  
(2) ใบน าส่งของ  
(3) สมุดโน้ตต่าง ๆ ในรถยนต์/ในร้านค้า/ 
ในบริษัท/ แม้แตใ่นตัวของบุคคลที่ถูกค้น/
ถูกจับ  
(4) ชิ้นส่วนต่างๆ ของสินค้า เพ่ือน าไปสู่
การสืบหาแหล่งผลิต  
(5) กล่องใส่สินค้า เอกสารก ากับการใช้
สินค้า  
(6) เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีการโฆษณา
สินค้า เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร รถยนต์ 
และอ่ืนๆ 

2. การตรวจค้น 
 

1 - 5 ชม. 1. กำรขอหมำยค้นต่อศำล  
(1) การยื่นค าร้องขอหมายค้นต้องเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแตร่ะดับ 3 หรือ
ต ารวจซึ่งมียศตั้งแตช่ั้นร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
(ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  
พ.ศ. 2548)  
(2) เมื่อด าเนินการแล้ว ให้ส่งหมายค้นคืน
ศาล พร้อมบันทึกเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
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หมายค้น  
 
2. กำรตรวจค้นก่อนที่จะเข้ำท ำกำรค้น 
ควรที่จะได้มีการวางแผนกันเสียก่อน และ
ก าหนดหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติไว้เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกเป็นระเบียบรวดเร็วทันเหตุการณ์  
(1) ควรได้มีการศึกษาตรวจสอบทดลอง
ความสามารถในการค้น โดยการศึกษา
สภาพของจริงหรือแบบแปลน สภาพของ
ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และความช านาญงาน และ 
การสังเกตจดจ า เพ่ือหาสิ่งผิดแผกแปลก
จากรูปแบบ  
(2) ต้องมีความเข้าใจเครื่องหมายการเสีย
ภาษวี่าชนิดใดใช้กับอะไร การใช้ถูกต้อง
หรือไม ่ดี ปลอมเป็นอย่างไร มขี้อแตกต่าง
กันอย่างไร มีขนาดลักษณะน้ าหนักอย่างไร 
เพ่ือที่จะได้ใช้สามัญส านึกว่าสิ่งของนั้น 
ควรจะอยู่ ณ ที่ใด  
(3) การตรวจค้น ผู้ค้นจะต้องท าโดย
ละเอียด สุขุม รอบคอบ มีความเป็น
ระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดการสับสน มีความ
สังเกตจดจ าดี และน าประสบการณ์เก่า ๆ 
ที่เคยท ามาเข้ามาช่วยค้น ชา ๆ คอยๆ ไป 
ดูให้ละเอียดถี่ถ้วน  
(4) การค้นพยายามท าตัวให้เป็นกันเองกับ
เจ้าของบ้านผู้น าตรวจค้น โดยการคุยและ
ซักถามในเรื่องต่างๆ เพ่ือหาข้อผิดสังเกต 
และเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนต่อไป  
การค้น ผู้ค้น และผู้ร่วมค้นจะต้องพยายาม
ควบคุมบุคคลในที่จะถูกค้น และคอยสังเกต
พฤติการณ์ต่างๆ ด้วย ก่อนเข้าท าการตรวจ
ค้น หรือเข้าท าการตรวจค้นแล้ว มีบุคคล
ออกมา ต้องตรวจค้นตัวและสิ่งของทันที  
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(5) ของผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มือ 
เพ่ือหยิบฉวยไดง้่าย ฉะนั้น ควรค้นจากสิ่งที่
ใกล้ๆ ไปหาสิ่งที่ค้นไดย้าก การค้นที่
รโหฐานควรจัดผู้ค้น และผู้ช่วยให้เป็นการ
เหมาะสมกับสถานที่ที่ท าการตรวจค้น ควร
ค้นจากที่สูงมาสู่ที่ต่ า หรือจากหลังบ้านมา
หน้าบ้าน โดยมีผู้เฝ้าสังเกตการณ์ไว้ตลอด  
(6) การค้นผู้ค้นต้องไมร่ังเกียจต่อสิ่งสกปรก
ต่างๆ เมื่อมีความสงสัย หรือนึกสังหรณ์ใจ
อย่างไร ต้องตรวจค้นทันที อย่าปล่อยผ่าน
ไป ดูให้ละเอียด ตรวจตามรอยต่อต่าง ๆ 
รอยตะปู หรือสิ่งอื่น ๆ   
(7) การค้นที่รโหฐานจะต้องมีเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจค้นอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป  
(8) ใช้ตา หู จมูก ลิ้น ร่างกาย ใหเ้ป็น
ประโยชน์เท่าที่จะใช้ได ้ 
(9) พยายามอย่าให้เกิดการโตเถียง ควร
หลีกเลี่ยงเพราะอาจจะเป็นวิธีการลวงของ
ผู้กระท าผิดพยายามท าการตรวจให้ได้
รวดเร็วที่สุด เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 

3. การจับกุม & การ
ตั้งข้อกล่าวหา 

30 นาที  1 .ต้องแจ้งแกผู่้ที่ถูกจับนั้นว่า เขาต้องถูก
จับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนหรือ ถ้าจ าเป็นกใ็ห้จับตัว
ไป  
2. ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวาง หรือจะ
ขัดขวางการจับ หรือพยายามจะหลบหนี 
ผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธี หรือการป้องกัน
ทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่ง
เรื่องป้องกันและปราบปราม การจับผู้นั้น 
เช่น ผู้ถูกจับขัดขวางใช้อาวุธต่อสู ผู้จับก็
อาจใช้อาวุธป้องกันและตอบโต้เพ่ือให้การ
จับนั้นบรรลุผล  
3. ต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองโดยทันที  
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4. เมื่อเป็นการจับโดยมีหมายจับ ให้
รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ออก
หมาย  
5. การตรวจค้นหลังการจับกุม เจ้าพนักงาน
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ท าการตรวจค้นให้เจ้าพนักงานแสดง
ความบริสุทธิ์  
(2) ต้องตรวจค้นต่อหน้าผู้ครอบครอง
สถานที่ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  
(3) หากไมม่ีบุคคลตามข้อ (2) ก็ให้ค้นต่อ
หน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 คน ซ่ึงเจ้า
พนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยาน  
(4) สิ่งใดท่ียึดได ้ต้องให้ผู้ครอบครอง
สถานทีบุ่คคลในครอบครัวผู้ต้องหาจ าเลย 
ผู้แทน หรือพยานดู โดยให้บรรจุสิ่งของใน
ห่อ หรือบรรจุหีบห่อ หรือให้ท า
เครื่องหมายไว้เป็นส าคัญ เพื่อให้ดูว่า
ถูกต้องหรือไม ่และเซ็นชื่อรับรองว่าถูกต้อง 
ถ้าบุคคลดังกล่าวนั้นรับรอง หรือไมย่อมรับ
ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

4. การจัดการของ
กลาง 

1- 3 ชม. ของกลางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ของกลำงในคดีอำญำ คือของที่
เกี่ยวข้องต้องจัดการทางคดีอาญา เช่น  
ของที่บุคคลมีไว้หรอืใช้เป็นความผิดหรือ
ของทีใ่ช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความผิด  
เป็นต้น  
2. ของกลำงอย่ำงอ่ืน คือของกลางที่ไม่เข้า
อยู่ในลักษณะของกลางในคดีอาญา เช่น 
ของที่เก็บตกหล่น หลุด ลอยได้ เป็นต้น  

 

5. การรวบรวม
พยาน หลักฐาน 
 

1- 3 ชม. พยานหลักฐานในคดีจะมีความส าคัญอยู่  
3 ประการ คือ  
1. พยำนบุคคล หรือตัวบุคคลถือว่าเป็น
พยานชั้น 1 ต้องรู้ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง  
แตถ่้าน าไปเลาหรือถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนฟัง
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เรียกว่าพยานชั้น 2 
2. พยำนเอกสำร กฎหมายบัญญัติไว้ว่า 
เอกสารที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได ้ 
ให้รับฟังเฉพาะต้นฉบับ ยกเว้นส าเนา
เอกสารที่เจ้าหน้าทีไ่ด้ท าข้ึน หรือรับรอง 
ในหน้าที่ก็ให้รับฟังไดเ้ทียบเท่าต้นฉบับ
เอกสารเช่นกัน ให้เจ้าพนักงานลงลายมือ
ชื่อรับรองแล้วตีตราประทับก็ถือว่าใช้ได้ 
3. พยำนวัตถุ หมายถึงสิ่งของที่สามารถ
น ามาเป็นพยานหลักฐานได้พยานเอกสาร
จะบันทึกข้อความเป็นลายลักษณอักษร  
แตพ่ยานวัตถุจะเป็นสิ่งของ 

6. การบันทึกจับกุม 30 นาที การบันทึกการจับกุมจะต้องบันทึกวันที่ 
ที่ท าการบันทึกจับกุม เวลาผู้เกี่ยวข้องใน
การท าบันทึก เพราะผู้ทีใ่ส่ชื่อไปจะต้องเป็น
พยานในการเบิกความ นอกจากจะมี
รายละเอียดของผู้ต้องหาและเจ้าพนักงาน
แล้ว ควรจะใส่ว่าไดร้ับแจ้งความจากสายลับ 
(ขอปิดนาม) ว่ามีการกระท าความผิดขึ้น  
 
จากนั้นจึงไปที่เกิดเหตุพบผู้ต้องหาอยู่โดย
จะใส่รายละเอียดมากก็ไดเ้ป็นดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงาน สาระส าคัญต่อไปก็คือ  
เจ้าพนักงานตรวจค้นยึดของกลางได้
อะไรบ้าง และเมื่อทานจะจับใครทาน
จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้เขาทราบว่าเขามี
ความผิดข้อหาอะไร ตามมาตราอะไร เมื่อมี
ข้อกล่าวหาก็จะต้องมีค าให้การ ปัญหาว่า
ผู้ต้องหานั้นให้การอย่างไร เขารับสารภาพ
อย่างไร ตลอดข้อกล่าวหาหรือปฏิเสธข้อ
กล่าวหาใดกีข่้อหาหรือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 
ส่วนตอนทายจะลงว่าเจ้าพนักงานไม่ไดข้มขู่
หรือบังคับแต่ประการใด เป็นการเขียนกัน
ตัวเอง 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 

ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
 
สุดทายของบันทึกการจับกุมคือลายมือชื่อ 
ผู้จับกุม ผู้ตรวจค้น ยึดของกลางและ
ผู้ต้องหาบางครั้งก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
ลงลายชื่อเป็นพยานด้วย การมีส าเนาของ
ตัวเองไว้ 1 ชุด หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก
รับสารภาพเป็นปฏิเสธ แตก่่อนจะเซ็นก็
ต้องพึงระมัดระวังก่อนเซ็น คือ ตรวจสอบ
ให้ชัดเจนเสียก่อน ดังนั้น การบันทึกการ
จับกุม ตรวจค้น ยึดของกลาง จึงมี
ความส าคัญมากต่อการด าเนินคดี ส่วนของ
กลางในการกระท าความผิดซึ่งยึดไดใ้นการ
ค้นให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อ ตีตราไว้หรือ 
ให้ท าเครื่องหมายไว้เป็นส าคัญสิ่งของใด 
ที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครอง ผู้แทน หรือ
พยาน สถานที่ บุคคลในครอบครัว
ผู้ต้องหาและเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

7. การควบคุมตัว
ผู้ต้องหาและการ
น าตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลางส่ง
ด าเนินคดี 
 
 
 
 

1- 3 ชม. วิธีการควบคุมตัวผู้ต้องหา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 86 
ห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่
จ าเป็น เพ่ือป้องกันมใิห้เขาหนีเท่านั้น   
1. ผู้มีอ ำนำจควบคุม  
1.1 พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ  
ซึ่งอาจเป็นผู้จับ ผู้รับตัวผู้ถูกจับหรือผู้ออก
หมายจับก็ได้ ถ้าผู้ถูกจับหลบหนีการ
ควบคุมของพนักงานฝ่ายปกครอง  
หรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนต้องมี
ความผิดฐานหลบหนีการคุมขัง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 190  
1.2 ราษฎร กฎหมายไม่ไดร้ะบุให้อ านาจ
ควบคุมไว้โดยหลักราษฎร จึงไมอ่ านาจ
ควบคุมแต่ตามบทมาตราที่เกี่ยวข้อง และ
ค าพิพากษาฎีกาบางเรื่องแสดงว่าราษฎร
อาจควบคุมผู้ถูกจับไดบ้างกรณี เช่น 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 

ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
(1) เมื่อราษฎรเป็นผู้จับต้องเอาตัว ผู้ถูกจับ
ไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนโดย
ทันที ตามมาตรา 83 และ มาตรา 84 แห่ง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(2) เมื่อราษฎร ไดร้ับค ารอ้งขอของเจ้า
พนักงานผู้จบัใหน้ าผู้ถูกจับส่งที่ท าการของ
เจ้าพนักงาน ถือว่าราษฎรกระท าไดภ้ายใต้
อ านาจของเจ้าพนักงานผู้จับ  
(3) ราษฎรที่เป็นนายประกันจับผู้ที่ตน
ประกันในกรณีหลบหนีแล้วส่ง (ควบคุม)  
ไปยังเจ้าพนักงานที่ใกล้ที่สุดตามมาตรา 
117 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  
 
2. ระยะเวลำควบคุม  
ถ้าราษฎรเป็นผู้ควบคุม ควบคุมไดเ้พียง 
เพ่ือน าตัวผู้ถูกจับส่งไปยังที่ท าการของ
พนักงานสอบสวนเท่านั้น  
(1) ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่า
จ าเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี วรรคหนึ่ง  
(2) ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูก
จับไว้ไดเ้ท่าเวลาที่จะถามค าให้การ และ 
ที่จะรู้ตัวว่าเป็นใคร และที่อยู่ของเขา 
อยู่ทีไ่หนเท่านั้นวรรคสอง  
(3) ในกรณีท่ีผู้ถูกจับไมไ่ดร้ับการปล่อย
ชั่วคราว และมีเหตุจ าเป็น เพ่ือท าการ
สอบสวน หรือการฟ้องคดใีห้น าตัวผู้ถูกจับ
ไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลา 
ที่ผู้ถูกจับน าตัวไปถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา 83 วรรคสาม 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสืบสวน 

การตรวจค้น 

การจับกุม 

การตัง้ข้อกล่าวหา 

การควบคุมและน าตัว

ผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง

ด าเนินคดี 

บันทกึการจับกุม 

การจัดการของกลาง การรวบรวมพยานหลักฐาน 
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กำรติดตำมประเมินผล 
1. มีการรายงานผลปราบปรามประจ าทุกเดือน 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. กฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
2. กฎหมายล าดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบบันทึกการจับ (ส.ส.2/39) เป็นแบบที่ใช้ส าหรับบันทึกการจับกุมผู้กระท าผิดต่อกฎหมายสรรพสามิต

ในลักษณะการจับกุมบุคคลเพราะความผิดซึ่งหน้า 
2. แบบบันทึกการค้นสิ่งของในคดีความผิดต่อกฎหมายสรรพสามิต (ส.ส.2/39 ก.) เป็นแบบที่ใช้ส าหรับการ

ค้นและพบสิ่งของที่ไม่ทราบตัวผู้กระท าผิด 
3. แบบบันทึการคน้และจับ (ส.ส.2/39 ข.)  เป็นแบบที่ใช้ส าหรับการค้นและการจับโดยมีหมายค้น 
4. แบบค าร้องขอหมายค้น 
5. แบบพิมพหมายค้น 
6. รายงานผลการตรวจค้นตามหมายค้นของศาล 
7. ใบรับรองความบริสุทธิ์ในการตรวจค้นของเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ส.ส. 2/27) 
8. บันทึกการตรวจค้นและการรับรองการยึดเอกสาร 
9. ใบรับมอบและส่งมอบบัญชีและเอกสาร 
10. บัญชีรายละเอียดทรัพยสินที่ถูกอายัด 
11. ค าสั่งอายัดทรัพยสิน 
12. หนังสือส าคัญแสดง การยึด/อายัด 
13. ใบแจ้งความน าจับ 
14. รายงานการจับกุม 
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