
การพิสูจน์ของกลาง และ การเปรียบเทียบคดี

โดย สุธรรม สุริโย ผู้อ านวยการส่วนกฎหมาย  

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๘



การเขียนบันทึกการจับกุม

 ๑ ข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบตามข้อกล่าวหา

 ๒. ข้อเท็จจริงสอดคล้องกับอ านาจการเข้าตรวจค้นจับกุมของเจ้าพนักงาน



ข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบตามข้อกล่าวหา

 มีความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต

 มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา



ข้อเท็จจริงสอดคล้องกับอ านาจจับกุม

 มีความรู้เกี่ยวกับอ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายสรรพสามิต

 มีความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา



ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต

 ม.๖,๑๘๔ ฝ่าผืน/ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

- ระเบียบเก็บและขนย้ายน  ามัน ... การขนย้ายตั งแต่ ๓,๐๐๐ ลิตรขึ นไปผู้ขนส่งตอ้งมีเอกสารหรือใบก ากับการขน ก ากับไปกับน  ามันท่ีขน..

- ระเบียบเก็บและขนย้ายยาเส้นอัตราศูนย์...ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ผู้ค้าคนกลาง ออกใบก ากับการ
ขนส่งยาเส้น ก ากับไปกับการขนยาเส้น...

- ระเบียบว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา ...ห้ามเคล่ือนย้าย เปลี่ยนแปลง หรือกระท าการ ใดๆ ให้อุปกรณ์ท่ีจัดท าไว้ 
บุบสลาย ช ารุด หรือใช้การไม่ได้...

 ม.๑๕๗ เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพ่ือการค้า (ผู้ผลิต หรือ ป.๒ ซึ่งลูกค้าร้องขอเพื่อดื่มขณะนั น) ม.๑๕๘ เปลี่ยนแปลงสุราเพ่ือการค้า 
(ผู้ผลิต หรือ ป.๒ ซึ่งลูกค้าร้องขอเพื่อดื่มขณะนั น ทั งนี  ตามกฎกระทรวง)

 ม.๒๐๓ มีไว้ในครองครอง    ๑ ซึ่งสินค้าท่ีมิได้เสียภาษี ๒ซึ่งสินค้าท่ีเสียภาษีไม่ครบถ้วน ๓  โดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าท่ีได้รับ
การยกเว้นภาษี ๔ ซึ่งสินค้าท่ีได้รับคืนภาษี    



ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา

 ม.๑ (๓) สาธารณสถาน หมายความว่า สถานท่ีใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเข้าไปได้

 ม.๑๗ บทบัญญัติในภาค ๑ ให้ใช้ในกรณีแห่งความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมาย นั นๆ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

 ม.๓๑ ศาลปรับผู้กระท าผิดหลายคน ในความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกัน ให้ปรับเรียงตามรายตัวบุคคล

 ม.๕๙ การกระท าโดยเจตนา (รู้ส านึกในการกระท าและประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผล)

 ม.๙๐ กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

 ม.๙๑ ต่างกรรมต่างวาระ

 ม.๙๕ อายุความ ถ้ามิได้ฟ้องและไดต้ัวผู้กระท าความผิดมายังศาลนับแต่วันกระท าความผิด หรือฟ้องและหลบหนีนับแตว่ันหลบหนี หรือฟ้อง
และวิกลจริตโดยศาลส่ังงดการพิจารณานับแต่วันสั่งงดการพิจารณา ๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ตามความผิด

 ม.๑๐๒ ความผิดลหุโทษ ๑เดือน ๑ หมื่น ไม่เจตนาก็มีความผิดเว้นแต่กฎหมาย นั นๆ บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น



ความรู้เกี่ยวกับอ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายสรรพสามิต

 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐

- เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายถึง ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต

- พนักงานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง ข้าราชการสังกัดก.คลัง หรือบุคคลอื่นซึ่ง รมต.แต่งตั งให้ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.นี 

- ม.๑๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมและปราบปราม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตาม ป.วิ. อาญา

 ประกาศกระทรวงการคลัง

- ให้ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิตเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี

 ป.วิ.อาญา

- ม.๒ (๑๖) พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มอี านาจและหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของปชช.



ให้รวมถึง เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต...ในเมื่อท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าท่ีต้องจับกุมหรือ
ปราบปราม

- ม.๑๖ อ านาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจในการท่ีจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี  ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับทั งหลายซึ่งว่าด้วยอ านาจและหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ นั นๆ (อ านาจตามกฎหมายและข้อบังคบั)

* ข้าราชการสรรพสามิตเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคน แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีกฎหมายไม่ให้อ านาจหน้าท่ีจับกุมปราบปราม ไม่เป็นพนักงาน  
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ*



ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา

 ม.๒ (๑๓) ท่ีรโหฐาน หมายถึงที่ต่างๆ ซึ่งมิใช่ท่ีสาธารณสถาน ( ประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเข้าไปได้)

 ม.๒ (๒๐) บันทึก หมายถึง หนังสือใดๆ ท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจดไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญา รวมทั งบันทึกค า
ร้องทุกข์และค ากล่าวโทษด้วย

 ม.๑๗ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้

 ม.๓๗ กรณีท่ีท าให้คดีอาญาเลิกกัน

 ม.๘๐ ความผิดซึ่งหน้า หมายถึง เห็นก าลังกระท า พบอาการท่ีไม่มีความสงสัยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสดๆ

 ม.๘๑ ห้ามจับในท่ีรโหฐานเว้นแต่ได้ท าตามบทบัญญัติว่าด้วยการค้นในท่ีรโหฐาน

 ม.๘๓ ในการจับนั น ผู้จับต้องแจ้งผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ไปยังท่ีท าการของพนักงานสอบสวน



 ม.๙๒ ห้ามค้นในท่ีรโหฐานเว้นแต่ ... ปรากฏความผิดซึ่งหน้ากระท าลงในท่ีรโหฐาน (อาจจะยังไม่พบผู้กระท าผิดก็ได้)  / ผู้กระท าผิดซึ่งหน้าหนี
หรือเข้าไปซุกซ่อนในท่ีรโหฐาน/ มีพยานหลักฐานว่าส่ิงของมีไว้เป็นความผิดซ่อนอยู่/ ผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน (เจ้าบ้านกระท าความผิดซึ่ง
หน้า)

 ม.๙๖ การค้นท่ีรโหฐานให้กระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ ค้นกลางวันแล้วยังไม่เสร็จสิ น /ฉุกเฉินอย่างยิ่ง /ค้นเพื่อจับผู้
ดุร้าย

 ม.๙๙ การค้นนั น เจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจาย

 ม.๑๐๒ การค้นท่ีรโหฐาน ก่อนค้นให้แสดงความบริสุทธิ์ ควรค้นต่อหน้าผู้ครองครองสถานท่ีหรือบุคคลในครอบครัว ถ้าไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคล
อื่นสองคน ให้ตรวจดูสิ่งของที่ยึดได้ 

 ม.๑๐๓ บันทึกการค้น อ่านให้ฟัง ให้ลงลายมือชื่อ



การเปรียบเทียบคดี

 ป.วิ.อาญา ม.๓๗ คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี  ...(๔) ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ                    
ตามค าเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว

ม. ๓๙ สิทธิน าคดีอาญามาฟ้อง ย่อมระงับไป ดังต่อไปนี  ... (๓) เมื่อคดีอาญาเลิกกันตาม ม.๓๗

 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ ม.๑๓๖ ถึง ม.๑๓๙

ม.๑๓๖ ในกรณีท่ีต้องมีการเปรียบเทียบคดี ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะน า ตาม ม.๑๗(๑) ในการก าหนดค่าปรับ แต่ในกรณีท่ีไม่มี ให้ประเมิน
มูลค่าของสินค้าเพื่อก าหนดค่าปรับ โดยให้ถือมูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกตอ้งแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาท่ีกระท าความผิดนั น    
ถ้าไม่มีให้ถือมูลค่าของสินค้าท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันตามท่ีซื อขายกันในเวลาดังกล่าว

ในกรณีไม่อาจหามูลค่าตามวรรคหนึ่งหรือสินค้าดังกล่าวมีหลายราคา ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศมูลค่าของสินค้าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าปรับ



หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ม. ๑๓๗  อ านาจในการเปรียบเทียบคด ีเมื่อเห็นว่า ผู้ต้องหา ไม่ควรไดร้ับโทษจ าคุก หรือ ไม่ควรถูกฟ้องร้อง

อธิบดี ส าหรับความผิดทีม่ีโทษปรับสถานเดยีว โทษปรับหรือโทษจ าคกุไมเ่กิน ๑ เดือน 

คณะกรรมการเปรยีบเทียบคดี  โทษปรับหรือโทษจ าคุกไม่เกนิ ๖ เดือน

 ม. ๑๓๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ทีห่รือเจ้าพนักงานสรรพสามติเปน็ผู้จับกมุผู้ตอ้งหาในความผิดที่เปรียบเทยีบได้ และมีอัตราโทษอย่างสูงไมเ่กนิ
๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าผู้ต้องหายินยอมให้เปรยีบเทยีบ ไม่ต้องน าไปยังทีท่ าการของพนักงานสอบสวน ตาม ป.วิ.อาญา ม.๘๓ ทังนี  ต้องเปรียบเทียบคดใีห้
เสร็จสิ นภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่ผู้ตอ้งหาถงึที่ท าการของผู้มอี านาจท าการเปรียบเทียบคดี

- ผู้ต้องหาคนเดยีว หลายข้อหา ให้แยกพิจารณาเป็นรายขอ้หา  หากร่วมกนักระท าผิด ไม่คิดจากโทษรวมของทกุคน  ร่วมกันหลายข้อหา ให้แยกคน
และแยกข้อหา

 ม. ๑๓๙ การตัดอ านาจพนักงานสอบสวนในการเปรียบเทียบเทียบคดภีาษีอากรไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพนักงานสอบสวนพบผู้ใดกระท า
ความผิดที่เปรยีบเทยีบได้ตามพระราชบัญญัตินี  ให้ส่งเรื่องให้อธิบดีหรือคณะกรรมการฯ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้นั นยินยอมให้เปรียบเทียบ



 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.๒๕๖๐

ค าจ ากัดความ 

-เจ้าหน้าท่ีด าเนินคดี หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซึ่งหัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายเป็นหนังสือ ให้มีหน้าท่ีสั่งคดีไปก่อน

- เจ้าพนักงานผู้จับกุม หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซึ่งได้รับการแต่งตั งให้มีอ านาจหน้าท่ีจับกุม
ปราบปราม         ตาม   ป.วิ.อาญา และให้หมายความรวมถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด าเนินคดี

- ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ กรณีไม่มีส านักงานสรรพสามิตพื นท่ีสาขา

- ส านักงานสรรพสามิตพื นที่สาขา

- ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๑๐

- ส านักกฎหมาย 



 การเปรียบเทียบคดีนอกสถานท่ี กรณีจ าเป็นต้องเปรียบเทียบคดีให้เสร็จสิ นโดยเร็ว

- สถานท่ีราชการของหน่วยงานอ่ืน สถานท่ีอื่นท่ีเหมาะสม

- อาคารสถานท่ีขนส่งสาธารณะ

 ขั นตอนก่อนการเปรียบเทียบคดี

- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม ป.วิ.อาญา

- ตรวจสอบบันทึก ตรวจสอบของกลาง

 ขั นตอนการเปรียบเทียบคดี โดยเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดี และ ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ

- ลงรับคดี - ส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์และตรวจผลการพิสูจน์ - ชี แจงผู้ต้องหาและก าหนดค่าปรับ



- ผู้ต้องหายินยอม ให้เขียนค าร้อง ถ้าไม่ยินยอมให้แจ้งผู้จับน าตัวส่งพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องมีหนังสือน าส่ง

- จัดท าส านวน (ตามล าดับ) ดังนี  ค าให้การผู้กล่าวโทษ - ค าให้การผู้ต้องหา - บันทึกการเปรียบเทียบ

 การจัดท าบันทึกการเปรียบเทียบ

- เร่ิมนับคดีเปรียบเทียบตามปีปฎิทิน

- แยกคดีท่ีท าการเปรียบเทียบใน และ นอกสถานท่ีท าการ 

- เลขที่คดีใน ส.ส.๒/๕๒ นับต่อเนื่องกันไม่ข้าม

 การรับช าระเงิน

- แยกใบเสร็จรับเงินระหว่างคดีที่ท าการเปรียบเทียบใน และ นอก สถานท่ีท าการ

- ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อท่ีตอนล่างของใบเสร็จ และส าเนาใบเสร็จ



 การบันทึกรับคดีในสมุดรับค ากล่าวโทษ

- ลงรับทุกคดีตามล าดับที่ผู้น าคดีมาส่ง เรียงเลขตามปีปฏิทิน

- แยกสมุดรับค ากล่าวโทษ ส าหรับคดีเปรียบเทียบใน และ นอก ท่ีท าการ

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ดังนี  ๑.ชื่อ-ต าแหน่งผู้จับกุม ๒. ชื่อ - อายุ - ภูมิล าเนาผู้ต้องหา ๓. จ านวนของกลาง ๔.ข้อกล่าวหา

๕. พฤติการณ์แห่งการกระท าผิด ๖.วันเวลาท่ีจับกุม ๗. สถานท่ีเกิดเหตุ ๘. ลายมือชื่อผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา เจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีในฐานะผู้
บันทึก (ตามล าดับ)

- กรณีผู้ต้องหา เป็น ผู้รับอนุญาต หรือผู้จัดทะเบียน ให้ลงข้อมูลไว้ด้วย

- ลงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี

- หากมีการขีดฆ่าข้อความ ให้ผู้บันทึกและผู้ต้องหา ลงลายมือชื่อก ากับหน้าแถว                      



- คดีส่งให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดเีพื่อส่งฟ้องศาล หรือยังไม่ไดต้ัวผู้กระท าผิด ให้ผู้จับกุมส่งส าเนาบนัทึกการจับกมุ ส าเนาบันทึกประจ าวัน เมื่อลง
รับคดีในสมุดรับค ากล่าวโทษแล้วให้จัดท าบันทกึค าให้การของผู้กล่าวโทษ จัดท าบัญชีของกลาง และส่งของกลางไปตรวจพิสูจน์ รวบรวมไว้ในส านวน

 การบันทึกเพิ่มเตมิในสมุดรับค ากล่าวโทษ

- คืนของกลาง 

- คืนของกลางโดยมีการช าระภาษี

- กรณีพนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ตอ้งหากลับมาด าเนนิคดี

- กรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมคีวามเห็นส่ังไมฟ้่อง

- กรณีศาลมีค าพิพากษา

- กรณียังไม่ไดต้ัวผู้กระท าผิด หรือ ขาดอายุความ



 การขอความเห็นชอบและอนุมัติการเปรียบเทียบคดี

- เจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีจัดท ารายงานขออนุมัติ และ แบบขออนุมัติ พร้อมเสนอส านวนคดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั น ก่อนผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบคดีอนุมัติ ให้ขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ นไป ๑ ระดับ

- เมื่อได้รับค าส่ังอนุมัติให้เปรียบเทียบ ให้ด าเนินการตามค าส่ัง น าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน และ ถือว่า วันท่ีสั่ง คดีเลิกกัน ตาม ป.วิ.อาญา

 ขั นตอนการเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการ

- หน่วยงานลงรับคดีในสมุดรับค ากล่าวโทษ และมีค าร้องขอให้เปรียบเทียบ

- มีหนังสือถึงคณะกรรมการ เพ่ือให้มีการประชุมลงมติ แจ้งผลให้ผู้ต้องหาทราบโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

- เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ถือว่าคดีเลิกกันตาม ป.วิ.อาญา



 การเปรียบเทียบคดีกรณีอื่น

- กรณี จับกุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหน่วยงานอื่น ให้พนักงานสอบสวนจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีด าเนินคดี 
ด าเนินการเปรียบเทียบคดีเช่นเดียวกับการจับกุมโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิต

 อ านาจในการเปรียบเทียบคดีและอนุมัติการเปรียบเทียบคดี ตามค าส่ัง ๕๑๒/๒๕๖๐

- ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค ไม่จ ากัดวงเงิน

- สรรพสามิตพื นท่ี คดีท่ีมีจ านวนค่าปรับรวมกันไม่เกิน ๑ ล้านบาท

- หัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพื นที่สาขา และ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายกรณีไม่มีพื นที่สาขา คดีที่มีจ านวนค่าปรับรวมกันไม่เกิน ๑ แสนบาท



การจัดการของกลางในคดี

- ของกลางท่ีชอบด้วยกฎหมาย เมื่อช าระค่าปรับแล้วให้คืนต่อผู้ต้องหา และบันทึกเพิ่มเติมไว้ในสมุดรับค ากล่าวโทษ

- ของกลางท่ีต้องเสียภาษีก่อนคืน ให้ผู้เปรียบเทียบแจ้งก าหนดเวลาเสียภาษี ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อรับทราบ ไว้ท้ายบันทึกการเปรียบเทียบ
โดยเป็นหน้าท่ีของผู้จับกุมในการด าเนินการให้ผู้ต้องหาเสียภาษีให้ครบถ้วน แล้วส่งใบเสร็จค่าภาษีให้ผู้เปรียบเทียบเพื่อจะได้แจ้งให้ผูเ้ก็บรักษาของ
กลางคืนของกลางแก่ผู้ต้องหา ถ้าของกลางต้องท าเคร่ืองหมายก่อนคืน ให้ผู้เก็บรักษาของกลางด าเนินการให้ครบถ้วนก่อนคืน กรณีไม่มีการช าระ
ภาษีภายในเวลาให้ผู้เปรียบเทียบคดีแจ้งผู้เก็บรักษาของกลางทราบเพื่อด าเนินการต่อไป

- ของกลางท่ีชอบด้วยกฎหมายในกรณีส่งคดีต่อให้พนักงานสอบสวน ให้ผู้เปรียบเทียบคืนของกลางให้ผู้จับกุม

- ของกลางท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีส่งคดีต่อให้พนักงานสอบสวน ให้ผู้เปรียบเทียบแจ้งผู้พิสูจน์ส่งของกลางคืนมา เพ่ือให้ผู้จับกุมน าส่งให้
พนักงานสอบสวน



ของกลางที่ไม่คืน

 ม.๒๐๖ วรรคสาม สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าปลอม หรือสินค้าท่ีไม่เหมาะสมในการบริโภค ให้ตกเป็นของกรมสรรพสามิต

 ม.๒๐๗ วรรคสาม สินค้าท่ีมีไว้เป็นความผิดและผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบคดีอันเป็นเหตุให้คดีอาญาเลิกกัน ให้ตกเป็นของกรม
สรรพสามิต



 การเก็บรักษาส านวน

- ให้ ส านักกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตพื นที่ หรือ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ีท าการเปรียบเทียบคดี เก็บรักษาส านวนคดีไว้ภายในอายุ
ความ

 การด าเนินคดีหรือเปรียบเทียบคดีส าคัญ 

- คดีส าคัญ เช่น มูลค่าของกลางตั งแต่ ๑ ล้านบาทขึ นไป รายท่ีมีการต่อสู้คดี หรือคดีท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชนจ านวนมาก ให้
หน่วยงานท่ีด าเนินการ สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคดีให้กรมสรรพสามิตทราบโดยเร็ว 



ค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๕๖๔/๒๕๖๐

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การเปรียบเทียบคดีตามท่ีได้รับมอบอ านาจจากอธิบดี มีมาตรฐานการลงโทษไปไปในแนวทางเดียวกัน

 มีเหตุผลสมควรท่ีต้องก าหนดค่าปรับ ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชี

 ผู้มีอ านาจอนุมัติ

- สรรพสามิตพื นท่ี กรณี จ านวนเงินค่าปรับตามบัญชีไม่เกิน ๑ แสน มีเหตุที่ต้องก าหนดค่าปรับมากกว่าหรือน้อยกว่า ๑ แสนบาท

- กรณีนอกเหนือจากนั น ขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค



การตรวจพิสูจน์ของกลาง

 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระท าผิดกฎหมายในหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต พ.ศ.   ๒๕๖๐

- ของกลาง หมายความว่า สินค้า วัตถุใดๆ หรือทรัพย์สิน ซึ่งได้ยึดมาอยู่ในความคุ้มครองของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต
โดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายในหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตหรือตามกฎหมายอื่นซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับมอบอ านาจให้มีหน้าที่
ด าเนินการและเป็นของที่จะต้องน าส่งกรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตพื นท่ี ส านักงานสรรพสามิตพื นที่สาขาเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามหน้าท่ีราชการของกรมสรรพสามิต



สิ่งส าคัญในการพิสูจน์ของกลาง

 ๑. ต้องมีความรู้เร่ืองเกี่ยวกับของกลางท่ีจะท าการพิสูจน์ ต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้าว่าสินค้าหรือส่ิงของชนิดนั นๆ ท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย จะต้องมีลักษณะรูปร่างหรือองค์ประกอบอย่างไร

 ๒. ต้องมีความรู้เร่ืองการควบคุมการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับของกลางชนิดนั น ต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ว่า สินค้าท่ีจะพิสูจน์มีการ
ควบคุมการจัดเก็บภาษีโดยวิธีใด

 ๓. ต้องสามารถหามูลค่าของสินค้าท่ีจะพิสูจน์ และค านวณเงินภาษีได้ ต้องศึกษาเกี่ยวกับการค านวณหามูลค่าสินค้า อัตราภาษี วิธีการค านวณ
ภาษี



การควบคุมการจัดเก็บภาษี

 ใช้แสตมป์

๑. สุรา ยกเว้นสุราแช่ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล

๒. ยาสูบ

๓. เคร่ืองดื่ม ยกเว้น - เคร่ืองดื่มที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล  - เคร่ืองดื่มน  าพืชน  าผัก  - หัวเชื อเข้มข้นที่ใช้กับ
เร่ืองผลิตเครื่องดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก                                         

 ใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

๑. ไพ่

๒. เครื่องดื่ม  ยกเว้น - เครื่องดื่มที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล  - เครื่องดื่มน  าพืชน  าผัก  - หัวเชื อเข้มข้นที่ใช้กับ
เรื่องผลิตเคร่ืองดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 

 ควบคุมทางบัญชี



วิธีการพิสูจน์ของกลาง

 ๑. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ.ศ.๒๕๖๐

 ๒. การพิสูจน์ของกลางตามระเบียบนี  เป็นการพิสูจน์ของกลางตามฐานความผิด กล่าวคือ เมื่อมีการตั งข้อกล่าวหา ก็จะท าการพิสูจน์ว่าของ
กลางนั น เป็นของกลางท่ีผิดกฎหมายจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร



การเขียนรายงานการพิสูจน์ของกลาง

 ๑. ของกลางนั น เป็นสินค้าอะไร

 ๒. ของกลางนั นผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร

 ๓. กรณีอัตราโทษก าหนดตามจ านวนค่าภาษี ให้ระบุอัตราภาษีและกฎระเบียบอ้างอิง และ จ านวนภาษีท่ีต้องช าระ



ป.ว.ิอาญา. ม.๒๔๓ ผู้ช านาญการพิเศษ

 “ผู้ใดโดยอาชีพหรือไม่ก็ตามมีความช านาญพิเศษในการใดๆ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฝีมือ พาณิชยการ การแพทย์ หรือ
กฎหมายต่างประเทศ และซึ่งความเห็นของเขานั น อาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา อาจเป็น
พยานในเรื่องต่างๆ เป็นต้นว่า ตรวจร่างกาย หรือจิตของผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ตรวจลายมือ ท าการทดลองหรือกิจการอ่ืนๆ ศาลจะให้
ผู้ช านาญการพิเศษท าความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องให้มาเบิกความประกอบหนังสือนั น ให้ส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวแล้ว แก่คู่ความทราบ  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเบิกความ” 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้พิสูจน์ของกลาง จึงต้องศึกษาพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานท่ีจะต้องไปเบิกความ ให้เข้าใจ
และจ าให้ได้มากที่สุด เพ่ือท่ีจะสามารถตอบค าถามได้อย่างน่าเช่ือถือ



หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิสูจน์ของกลาง ตามระเบียบกรม
สรรพสามิต ว่าด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ.ศ.๒๕๖๐

 ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง ส านักกฎหมาย

 สรรพสามิตพื นท่ี หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย เจ้าพนักงานสรรพสามิต ฝ่ายกฎหมาย

 สรรพสามิตพื นท่ีสาขา หัวหน้างานจัดเก็บภาษี

 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ส่วนกฎหมายหรือส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ.สภ.ท่ี ๑๐ 

กรณีผู้มีอ านาจในเขตท้องท่ีไม่อาจพิสูจน์หรือชี ชัดได้ ให้ขออนุมัติอธิบดีเพ่ือส่งของกลางให้ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง ท าการพิสูจน์



วิธีปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์ ส าหรับคดีของพื นที่และพื นที่สาขา

 ๑. ตรวจรับของกลางตามบันทึกตรวจรับของกลาง

 ๒. พิสูจน์ตามวิธีการท้ายระเบียบ

 ๓. จัดท ารายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง ตามแบบ ส.ส.๒/๔ จ านวน ๒ ฉบับ (ประกอบส านวน และ เก็บไว้เป็นหลักฐาน)



การเขียนรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง

 ๑. สินค้านั นเป็นสินค้าอะไร เช่น 

- สุราแช่หรือสุรากลั่น ชนิดอะไร (สุราขาว สุราผสม)

- ยาสูบ ชนิด ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี ยว บุหร่ีซิกาแรต

- น  ามัน ชนิดอะไร

- เคร่ืองดื่ม น  าหอม

๒. มิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร เช่น ไม่เสียภาษี เสียภาษีไม่ครบถ้วน ท าขึ นโดยไม่ได้รับอนุญาต



ตัวอย่าง การพิสูจน์สุราที่ท าขึ นโดยไม่ได้รับอนุญาต/สุราปลอม

ได้ท าการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบัญชีหมายเลข.......แล้ว ปรากฏว่า เป็นสุรา (กลั่น /สุราแช่) ชนิด .......

- โดยไม่ปิดแสตมป์สุรา/โดยแสตมป์ที่ปิดภาชนะบรรจุสุราไม่ใช่แสตมป์ที่กรมสรรพสามิตจัดท าขึ น

- โดยไม่มีฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา/ โดยฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราไม่ใช่ฉลากของผู้ได้รับอนุญาตให้ท าสุรา

บรรจุภาชนะ.... ขนาด ......จ านวน....... รวมน  าสุรา ...............ลิตร สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับสุรา



ตัวอย่างการพิสูจน์ของกลางคดีเปลี่ยนแปลงน  าสุราเพื่อการค้า

 ได้ท าการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบัญชีหมายเลข.........แล้ว ปรากฏว่า

เป็นสุรากล่ันชนิดสุราผสมท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการน าสุรากล่ันชนิดสุราขาวท่ีช าระภาษีแล้ว มาผสมยาสมุนไพร ท าให้น  าสุรา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



ตัวอย่าง การตรวจพิสูจน์ของกลาง คดีเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราเพื่อ
การค้า

 ได้ท าการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบัญชีหมายเลข......แล้ว ปรากฏว่า เป็นสุรากล่ันชนิด.......ท่ีผ่านการช าระภาษีแล้ว น ามาบรรจุในภาชนะ
ใหม่ขนาด...... โดยผู้ซื อมิได้ร้องขอให้ท าการเปลี่ยนแปลง



ตัวอย่างการตรวจพิสูจน์ของกลางสินค้าอื่นๆ

 ได้ท าการตรวจพิสูจน์ของกลางตามบัญชีหมายเลข.....แล้ว ปรากฏว่า เป็นสินค้า...........ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมิได้เสียภาษี/มิได้ปิดแสตมป์/
ไม่มีหลักฐานการเสียภาษี ของกลาง เป็นสินค้าท่ีต้องเสียภาษีตามกฎกระทรวง/ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับท่ี ........ลงวันท่ี.......อัตราภาษี

 ของกลาง จ านวน .............ต้องเสียภาษีเป็นเงินทั งสิ น.............บาท



 ขอบคณุทกุท่าน


