การจัดการองค์ความรู้ (KM)
หัวข้อเรื่อง ความผิดฐาน “จาหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต”
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือนหลัง)
ประจาปีงบประมาณ 2563
ความผิดฐาน”จาหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พนักงานสอบสวนมีอานาจเปรียบเทียบปรับในชั้นสถานีตารวจหรือไม่ อย่างไร
1.ข้อเท็จจริง เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ยกเลิก พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 และได้
บัญ ญัติเกี่ยวกับสุราในหมวดที่ 2 ของ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยมีข้ อหารือว่าความผิ ดฐาน
“จาหน่ายสุราโดยไม่ได้รับ อนุญาต”พนักงานสอบสวนมีอานาจเปรียบเทียบปรับในชั้นสถานีตารวจหรือไม่
อย่างไร
2.ข้อกฎหมาย พิจารณาตามกฎหมาย ดังนี้
2.1 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
มาตรา 4 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต
มาตรา 137 “ถ้าอธิบดีหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุก
หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอานาจเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้
(1) สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิด ที่มีโทษปรับหรือโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน ให้เป็นอานาจของอธิบดี...”
มาตรา 138 ในกรณี ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต เป็ น ผู้ จั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหา
ในความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้และเป็นความผิดที่มีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกินห้าหมื่น
บาท ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้จับกุมควบคุมผู้ต้องหาไปยังที่ทาการของผู้ที่มีอานาจเปรียบเทียบ
คดีเพื่อดาเนินการเปรียบเทียบคดี ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงที่
ทาการ ของผู้มีอานาจทาการเปรียบเทียบคดี
มาตรา 155 “ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต”
มาตรา 196 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 155 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
2.2 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2560
ข้อ 4 “ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดี ” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง
(1) แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ข้อ 5 “ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและไม่เกินกว่าความจาเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีเกี่ยวกับการจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหาให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จ ะน าคดีส่ งให้ ห น่ ว ยงานที่ มีห น้ าที่เปรียบเทียบคดีท าการเปรียบเที ยบคดี เว้นแต่เป็ นคดีที่ สามารถ
เปรียบเทียบได้และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138 วรรคหนึ่ง.... ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติ
ตาม ป.วิอาญาในส่วนของการนาตัวผู้ถูกจับกุมไปยังที่ทาการของพนักงานสอบสวน”
ข้อ 7 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้มีหน้าที่ดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
7.1 ส านั ก กฏหมาย กรมสรรพสามิ ต มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น คดี แ ละเปรี ย บเที ย บคดี ใ นหน้ า ที่ ข อง
กรมสรรพสามิตได้ทั่วราชอาณาจักร
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7.2 บรรดาความผิดตามกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่
กรุงเทพมหานคร ถ้าเกิดในท้องที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครใด ให้ดาเนินคดี และเปรียบเทียบ
คดี ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นๆ เว้นแต่
...7.2.3 คดีที่ส่งมาทาการเปรียบเทียบคดีโดยการจับกุมของหน่วยงานอื่น ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการ
จับกุมและปราบปราม ให้ดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดีที่ส่วนคดีสานักกฎหมายกรมสรรพสามิต…”
ข้อ 14 “คดีที่ต้องทาการเปรียบเทียบคดี กรณี ที่เป็นการจับกุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
หน่วยงานที่มีอานาจอื่น ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของสานวนมีหนังสือนาส่งจากที่ทาการของพนักงานสอบสวน
ถึงหน่วยงานซึ่งมีอานาจทาการเปรียบเทียบคดี ข้อ 7 และให้ดาเนินการเปรียบเทียบคดีเช่นเดียวกับการจับกุม
โดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตโดยอนุโลม”
3.ข้อพิจารณา
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า ความผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 แบ่งเป็น 3 ประเภท
1) ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1)
2) ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (2)
3) ความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ตามมาตรา 137
ในส่วนความผิดฐาน “ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา
155 ซึ่งในมาตรา 196 บัญญัติให้ “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” นั้น เป็นความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียว และเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบคดีได้ ตามมาตรา 137 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งบัญญัติให้เป็น
อานาจของอธิบดี โดยคาว่าอธิบดี ตามนิยาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 4 และตามระเบียบ
กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2560 ข้อ 4 หมายถึง อธิบดีกรมสรรพสามิต
กรณี มีก ารจั บ กุ มผู้ ต้องหา ซึ่งกระท าความผิ ด ฐาน “ขายสุ ราโดยไม่ได้รับ อนุ ญ าต”ซึ่ งเป็ น ความผิ ด ที่
สามารถเปรียบเทียบคดีได้และมีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกินห้าหมื่นบาท พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
มาตรา 138 ประกอบระเบี ยบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2560 ข้อ 5 บัญ ญัติให้
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั บ กุ ม ควบคุ ม ผู้ ต้ อ งหาไปยั ง ที่ ท าการของผู้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บคดี ซึ่ ง ปรารกฏ
รายละเอี ย ดในระเบี ย บกรมสรรพสามิ ต ว่า ด้ ว ยการเปรีย บเที ยบคดี พ.ศ.2560 ข้ อ 7 เพื่ อ ด าเนิ น การ
เปรียบเทียบคดี โดยต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ้นภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่ผู้ต้องหาถึงที่ทาการของผู้มี
อานาจทาการเปรียบเทียบคดี โดยไม่จาเป็นต้องปฏิบัติตาม ป.วิอาญาในส่วนของการนาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทา
การของพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวน จึงไม่มีอานาจเปรียบเทียบคดีในฐานความผิด “ขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ในชั้นสถานีตารวจ
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การจัดการองค์ความรู้ (KM)
เรื่อง ความผิดฐาน “จาหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต”
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง
ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือนหลัง) ประจาปีงบประมาณ 2563
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