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การดาเนินคดีอาญาทีเ่ กีย่ วกับคดีภาษีสรรพสามิต
ชนกันต์ หนู นาค*
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์**

บทคัดย่อ
การด าเนิ น คดี อ าญาในความผิ ด เกี่ ย วกั บ สรรพสามิ ต ยั ง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ
เท่ า ที่ ค วรโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาการด าเนิ น คดี อ าญาคดี ส รรพสามิ ต ซึ่ ง เป็ นตามค าสั่ ง
กรมสรรพสามิ ต เรื่ อ งมอบอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนกรมสรรพสามิ ต เกี่ ย วกั บ
การปราบปรามและกฎหมาย ซึ่งเป็ นเรื่องที่อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบอานาจให้ เจ้ าพนักงาน
สรรพสามิ ต ด าเนิ น การแทนอธิบ ดีก รมสรรพสามิ ตซึ่ ง เป็ นเป็ นตั ว แทนในการใช้ อ านาจของ
กรมสรรพสามิตในการดาเนินคดีอาญาการยื่นฟ้ องแก้ ฟ้องและฟ้ องแย้ งหรือดาเนินคดีใดๆ ได้ ไม่
ว่าในศาลใดโดยอาศัยอานาจของอธิบดี ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้ าพนักงานสรรพสามิตได้ กระทาการ
รวบรวมข้ อเท็จ จริ ง พยานหลั ก ฐาน ตลอดจนอ านาจในการตรวจสอบค้ นโรงเรื อ น
อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ และอานาจจับ กุมผู้กระทาความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตโดย
ไม่ต้องมีหมายจับ เท่ากับว่ าเจ้ าพนั กงานสรรพสามิตได้ ใช้ อานาจในการสอบสวนที่ตนมีอยู่โดย
ชอบด้ วยกฎหมายแล้ วแต่ทางปฏิบัติเจ้ าพนักงานสรรพสามิตยังคงต้ องสรุปสานวนส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป ซึ่งเป็ นการปฏิบัติท่ไี ม่สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
เหตุท่ีเจ้ าพนั ก งานสรรพสามิตไม่ ได้ มีอานาจในการสอบสวน การฟ้ องคดีเพราะขาดการมอบ
อานาจตามกฎหมายให้ มีอานาจ คงเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ต้องรั บลงประจาวันในทุ ก
กรณีท้งั ๆทีตัวผู้กระทาความผิดสรรพสามิตยินยอมชาระค่าปรับภาษีโดยเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
ไม่มีอานาจในการสอบสวนลงบันทึกดังกล่าว และสานวนความผิดทางสรรพสามิตทุกสานวนยัง
ต้ องผ่ านการสอบสวนจากเจ้ าพนั กงานสอบสวนทุ กคดี(เจ้ าพนักงานตารวจ) เป็ นเหตุให้ เกิด
ความล่าช้ าและไม่ต่อเนื่องและขาดความเข้ าใจกฎหมายสรรพสามิตของเจ้ าพนักงานสอบสวนได้ ดี
อย่างเช่นเจ้ าพนักงานสรรพสามิตผู้ใช้ และมีความชานาญ เข้ าใจในปัญหาอย่างดีย่งิ

1.บทนา
เหตุท่ตี ้ องใช้ มาตรการทางอาญาของเจ้ าพนักงานสรรพสามิตในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
ซึ่งมิได้ นาสินค้ าเข้ าในประเทศอย่างปกติโดยการสาแดงทางศุลกากรและการซื้อแสตมป์ ของ กรม
สรรพสามิตอันเป็ นการแสดงการเสียภาษีแต่สินค้ าบางประเภท ภาษีสรรพสามิตมีราคาสูงเมื่อ
เทียบกับราคาตัวสินค้ านั้นซึ่งมีราคาถูกกว่าหลายเท่ากับสินค้ าที่เสียภาษี เป็ นเหตุเมื่อกระทา
_________________________
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ถูกต้ องตามพิธกี ารแล้ วกาไรที่จะได้ รับไม่ค้ ุมกับจานวนทุนทรัพย์ท่เี สียไปจึงทาให้ เกิดการลักลอบ
ขนสินค้ าเข้ ามาในประเทศโดยมิได้ เสียภาษี กฎหมายจึงได้ มอบอานาจทางอาญาเป็ นการเฉพาะแก่
เจ้ าพนักงานสรรพสามิตเพื่อดาเนินการปราบและปรามผู้กระทาผิดไห้ เกรงกลัวและยาเกรงต่อ
กฎหมายเนื่องจากผลแห่ งการกระทานั้นมิได้ ส่งผลเพี ยงเล็กน้ อยแต่ ส่งผลโดยรวมต่อประเทศ
ไม่ว่าทางด้ านเศรษฐกิจคือจานวนเงินที่ประเทศจะได้ จากภาษี ดังกล่ าวเพื่ อพั ฒนาประเทศกลั บ
ไม่ได้ จะได้ แต่เฉพาะผู้ลักลอบนาเข้ าสินค้ าหนีภาษีเท่านั้นและทางด้ านศีลธรรมทาให้ ประชาชนเกิด
ความเห็นแก่ตัวเนื่องจากหากทาการลักลอบนาสินคาเข้ ามาในประเทศและทาการจาหน่ายซึ่งสินค้ า
ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าท้ องตลาดกว่ าหลายเท่าซึ่งเป็ นเรื่องปกติของคนทั่วจะซื้อสินค้ าในราคาที่
ถูกกว่าสาหรับสินค้ าประเภทเดียวกันซึ่งจะส่งผลต่อผู้ขายเป็ นผลให้ ได้ รับ กาไรมหาศาลจึงเป็ นเหตุ
ให้ เจ้ าพนักงานที่มีอานาจทางอาญาเพื่อเอาผิดอันเป็ นเหตุไห้ เกรงกลัวมิกล้ ากระทา
กฎหมายสรรพสามิ ต เป็ นบทบั ญ ญั ติ ท่ี มี ส ภาพบั ง คั บ (sanction)โดยการก าหนด
ความผิดและโทษทางอาญาไว้ ในกฎหมายสรรพสามิต ระบุให้ การกระทาที่ฝ่าฝื นต่อบทบัญญั ติ
สรรพสามิตเป็ นความผิดมีโทษปรับและมีท้งั โทษทางอาญาโดยรัฐมีอานาจควบคุมตรวจสอบและ
จั ด เก็บ ภาษี ส าหรั บ ตามกฎหมายสรรพสามิ ต ซึ่ ง เรี ย กว่ า สิ น ค้ า ฟุ่ มเฟื อยซึ่ ง ในปั จ จุ บั น กรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้ าและบริ การ 21 รายการ อาทิ เช่ น สุรา ยาสู บ และ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์น้ ามันเป็ นต้น
ความผิดอาญาดังกล่ าวตามกฎหมายสรรสามิตไม่ได้ มุ่งเน้ นกระทาต่อชีวิตร่ างกาย
เสรีภาพ แต่มุ่งเน้ นต่อทรัพย์สินในการชาระค่าปรับอันเป็ นการชาระภาษีในสินค้ านั้นๆเป็ นหลัก
อันเกิดจากการหลีกเลี่ยง ลักลอบหนีภาษีสรรพสามิต หรือทาปลอมขึ้นเป็ นต้ น
ความรั บ ผิ ด ทางอาญาในความผิ ด คดี ส รรพสามิ ต หรื อ โทษอื่ น ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ดังนั้นหลักเกณฑ์เรื่องอานาจการสอบสวนฟ้ องคดี
ความผิดสรรพสามิตซึ่งสรรพสามิตมิได้ มีอานาจในการสอบสวนมีเพียงอานาจในการจับกุมตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซึ่งอานาจในการสอบสวนฟ้ องร้ องคดีอาญาทั่วไปได้
กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานตารวจ พนักงานอัยการในการดาเนินคดีเป็ นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็ นเหตุให้ การปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
ไม่ ต่ อ เนื่ อ งเกิด ความล่ า ช้ า เนื่ อ งจากเจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต กฎหมายมิ ไ ด้ มี อ านาจในการ
สอบสวน ซึ่ ง ทางปฏิบั ติ เ จ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต ได้ ก ระท าการรวบรวมข้ อ เท็จ จริ ง รวบรวม
พยานหลักฐานตลอดจนอานาจในการตรวจค้ นโรงเรื อน อสังหาริ มทรัพย์ ยานพาหนะ และ
อานาจในการจับกุมผู้กระทาผิดตามกฎหมายสรรพสามิตโดยไม่ต้องมีหมายจับได้ อีกด้ วยนั้นก็
เท่ากับว่าเจ้ าพนักงานสรรพสามิ ตได้ ใช้ อานาจในการสอบสวนที่ตนมีอยู่โดยชอบด้ วยกฎหมาย
แล้ ว แต่ ท างปฏิบั ติเ จ้ า พนั ก งานสรรพสามิต ยัง คงต้ องสรุ ป ส านวนส่ งพนั ก งานสอบสวนเพื่ อ
ดาเนิ นคดี ต่อไป ซึ่ งเป็ นการปฏิบั ติท่ีไม่ สอดคล้ องกับ เจตนารมณ์ ของกฎหมายและเหตุ ท่ีเ จ้ า
พนักงานสรรพสามิตไม่ได้ มีอานาจในการสอบสวนเองก็เนื่องจากการขาดกฎหมายให้ มีอานาจ

147

3

และการพั ฒนาองค์ กรและเจ้ า หน้ าที่ให้ มีความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ องการสอบสวนและในการ
ดาเนินคดีและในปั จจุ บันยังคงเป็ นหน้ าที่ของจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ต้องรับลงบันทึกประจาวันในทุก
กรณี ท้ั ง ๆที่ตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด สรรพสามิ ต ยิ น ยอมช าระค่ า ปรั บ เสี ย ภาษี โ ดยเจ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิตไม่มีอานาจในการสอบสวนลงบันทึกดังกล่าวและสานวนความผิดทางคดีสรรพสามิต
ทุกสานวนยังต้ องผ่านการสอบสวนจาก เจ้ าพนักงานสอบสวนทุกคดี (เจ้ าพนักงานตารวจ) เป็ น
เหตุให้ เกิดความล่ า ช้ า และไม่ ต่อ เนื่องและความเข้ า ใจกฎหมายสรรพสามิตของเจ้ า พนั กงาน
สอบสวนได้ ดีอย่างเช่น
เจ้ าพนักงานสรรพสามิตผู้ใช้ และมีความชานาญ เข้ าใจในตัวกฎหมายสรรพสามิตได้ ดี
และตรงตามความประสงค์ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิด ความล่ า ช้ า และไม่ ต่ อ เนื่ อ งและขาดความเข้ า ใจ
กฎหมายสรรพสามิตของเจ้ าพนักงานสอบสวนได้ ดีอย่างเช่ นเจ้ าพนักงานสรรพสามิตผู้ใช้ และ
มีความชานาญ เข้ าใจในปัญหาอย่างดีย่งิ จึงไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งประชาชน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิต พ.ศ.2527 นั้ น ได้ ใ ห้ อ านาจเจ้ า พนั ก งาน
สรรพสามิ ตในการสืบ สวนสอบสวนในการกระทาความผิด พระราชบั ญ ญั ติภาษี ส รรพสามิ ต
พ.ศ.2527 ในทางปฏิบัติยังต้ องพึ่งการลงบันทึกประจาวันของเจ้ าพนักงานตารวจ และอานาจ
ฟ้ องของพนักงานอัยการ ทั้งที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้ านภาษีสรรพสามิต
แต่มิอาจกระทาการใดๆได้ เลยทั้งที่เป็ นเจ้ าพนักงานผู้จับ ผู้รับผิดชอบคดี และในกรณีท่ผี ้ ูกระทา
ความผิดยินยอมชาระค่าปรั บตามที่เปรี ยบเทียบแต่เจ้ าพนั กงานตารวจอาศัยอานาจตนเปลี่ยน
ข้ อ หาภาษี สรรพสามิตเป็ นศุ ลกากรซึ่ งโทษดังกล่ า วมีโทษจ าคุ ก แม้ ผ้ ู ต้องหาจะยิน ยอมชาระ
ค่าปรับก็ตามก็ต้องรับผิดอันมีโทษจาคุกตามกฎหมายศุลกากรด้ วย ต่างจากคดีสรรพสามิตที่ไม่มี
โทษจาคุก เมื่อผู้ต้องหายินยอมชาระค่ า ปรั บคดีเป็ นอันเสร็จสิ้น ผู้ต้องหาไม่ต้องรั บโทษใดๆ
อีกการดาเนิ นคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับความผิดสรรพสามิตนั้ น กฎหมายสรรพสามิตนั้นได้
บัญญัติไว้ เป็ นพิเศษไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
อานาจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่ที าการจับกุมผู้กาลังกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
โดยไม่ต้องมีหมายจับตามกฎหมายสรรพสามิตไม่ต้องมีหมายจับทั้งนี้ ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่าต้ อง
เป็ นกรณีท่ีพบขณะกระทาความผิดด้ วย ข้ อสังเกตมีอีกประการหนึ่ งก็คือ การจั บกุ มผู้สงสัยว่ า
กระทาผิดต่อกฎหมายสรรพสามิต
อานาจในการบันทึกข้ อเท็จจริ งนั้นพนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูค้นมีอานาจและให้ กระทา
การบันทึกรายละเอียดแห่งการค้ นและทาบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่ค้นยึดหรืออายัดไว้
บั น ทึ ก การค้ น และบั ญ ชี ดั ง กล่ า วนั้ น ให้ อ่ า นให้ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมเจ้ า ของ
คลังสินค้ าทัณฑ์บน ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลที่ทางานในสถานที่น้ัน ผู้ครอบครองยานพาหนะ
หรื อ พยาน แล้ วแต่กรณีฟังและให้ บุ คคลดังกล่ าวลงลายมือชื่อรั บรองไว้ ถ้ าไม่ ยอมลงลายมือ
ชื่อรับรองให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูค้น บันทึกไว้ การดาเนินคดีช้ันสรรพสามิต
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เนื้ อหาในบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายสรรพสามิ ต นั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการก าหนด
ความสัมพันธ์ท่มี ีต่อกันระหว่างรัฐกับเอกชนผู้ประกอบกิจการค้ ากล่าวคือ ให้ รัฐมีอานาจบังคับ
และจั ด เก็บ ภาษี สาหรั บ สิ น ค้ า หรื อ ส่ ง ของที่มีผ้ ู น าเข้ า มาในและส่ งออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
โดยให้ กรมสรรพสามิตซึ่งเป็ นส่วนราชการฝ่ ายพลเรือนในฐานะนิติบุคคลสังกัดกระทรวงการคลัง
เป็ นผู้รั บผิดชอบดาเนินการกฎหมายสรรพสามิตจึงจั ดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชนในทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งในปั จจุบัน ได้ แก่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รวมตลอดถึงฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติมด้ วย และเพื่ อที่จะบังคับใช้ กฎหมายสรรพสามิตให้ บรรลุเป้ าหมาย ในการจัดเก็บ
ภาษี อ ากรของรั ฐจึ งจาเป็ นต้ อ งมีอานาจบั งคับ เหนื อเอกชน หรื อว่ า เรี ยกว่ า สภาพบั งคับ โดย
การกาหนดความรับผิดและโทษในทางอาญาไว้ ในกฎหมายสรรพสามิตระบุให้ การกระทาหรืองด
เว้ น การกระทาที่ฝ่ าฝื นต่ อ ระเบี ยบทางสรรพสามิ ต ซึ่ งอาจกระทบกระเทือนถึงรายได้ รั ฐ จาก
ค่ า ภาษี อ ากรของรั ฐ นั้ น เป็ นความผิ ด และจั ก ต้ อ งรั บ โทษทางอาญาตามที่ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า
หลั ก การด าเนิ น คดี อ าญา เป็ นปั ญ หาของการสอบสวนฟ้ องร้ อ งของเจ้ า พนั ก งาน กล่ า วคื อ
เป็ นบัญญัติว่า เมื่อมีข้อสงสัยอันควรว่ามีการกระทาผิดอาญาเกิดขึ้นเจ้ าพนักงานมีอานาจหน้ าที่
สอบสวนดาเนินคดีหรือไม่ และถ้ าฟั งได้ ว่ามีการกระทาผิดอาญาเกิดขึ้นจริงเจ้ าพนักงานมีหน้ าที่
ฟ้ องร้ องดาเนินคดีน้ันต่อไปหรือไม่ โดยนัยดังที่กล่ าวมาแล้ ว หลักการดาเนินคดีจึงมีอยู่ 2 หลัก
คือ หลักการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายและหลักการดาเนินคดีอาญาตามดุลพิ นิจ ซึ่งจะขอ
กล่าวโดยสังเขปดังนี้
1) หลักการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Compulsory Prosecution)
หลั ก การดาเนิ น คดีอาญาประเภทนี้ ถือว่ า เมื่อทราบว่ า มีการกระทาผิดเกิดขึ้น
เจ้ าพนักงานผู้มีอานาจหน้ าที่สอบสวนจะต้ องการสอบสวนคดีเสมอ โดยไม่ ต้องคานึงว่ าจะได้ มี
การร้ อ งทุ ก ข์ห รื อ กล่ า วโทษ โดยผู้ ใ ดแล้ วหรื อไม่ และเมื่ อมี การสอบสวนได้ เ สร็จ สิ้น ลงแล้ ว
เจ้ าพนักงานผู้มีอานาจหน้ าที่ฟ้องร้ องซึ่งในประเทศทั้งหลาย คือ อัยการ เห็นว่ ามีเหตุควรเชื่อว่า
ผู้ ต้อ งหาได้ ก ระทาผิ ดจริ งและได้ พิ จ ารณาดู จ นแน่ ใจแล้ ว ว่ า มี ทางที่จ ะพิ สูจ น์ ถึ งความผิ ดของ
ผู้ต้องหาได้ แน่ ๆ (Probable Criminal Liability) อัยการก็มีหน้ าที่ฟ้องร้ องผู้ต้องหาเสมอไป
และเมื่อฟ้ องคดีแล้ วจะถอนฟ้ องคดีน้ันไม่ได้
2) หลักการดาเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Prosecution)
หลั ก การดาเนิ น คดีอาญาประเภทนี้ ตรงข้ า มกับ หลั กการดาเนิ น คดีอาญาตาม
กฎหมาย และอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นที่มาแห่งอานาจการใช้ ดุลพินิจของอัยการ กล่ าวคือ เมื่อมีการ
กระทาผิดเกิดขึ้น เจ้ า พนัก งาน ผู้ มีหน้ า ที่ในการสอบสวน อาจไม่ ทาการสอบสวนได้ และหาก
สอบสวนแล้ วเห็นว่าผู้ต้องหากระทาผิดจริงอัยการก็อาจไม่ฟ้องหรือไม่ดาเนินคดีด้วยวิธีการใดๆ
ก็ได้ โดยอ้ างเหตุท่นี ักกฎหมายทางยุโรปเรียกว่ า “Expediency Ground” หรือที่นักกฎหมาย
อเมริกันเรียกว่า “หลักยุติธรรม” (Equitable Ground) เช่นว่าเป็ นความผิดเล็กๆ น้ อยๆ หรือ
อาจกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็ นต้ น ส่วนของการดาเนินคดีเกี่ยวกับ
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ความผิดสรรพสามิตนั้น ก็เป็ นไปตามกระบวนดาเนินคดีอาญาโดยทั่วไป เพี ยงแต่กฎหมายได้
ก าหนดให้ ก ารกระท าความผิ ด ต่ อ กฎหมายสรรพสามิ ต นั้ น สามารถเปรี ย บเทีย บคดี ใ นชั้ น
สรรพสามิตและงดการฟ้ องร้ องได้ โดยพนักงานฝ่ ายบริ หาร จึงมีความแตกต่างกับการกระทา
ความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ซึ่งโดยปกติต้องนาคดีข้ ึนฟ้ องศาลทั้งสิ้น เว้ นแต่คดีเล็กๆ น้ อยๆ
ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ไม่ ม ากนั ก กฎหมายบางฉบั บ ได้ ใ ห้ อ านาจพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่เ ปรี ย บเทีย บได้
เหมือนกัน โดยที่การดาเนินคดีช้ันสรรพสามิตนั้น เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ อานาจตามกฎหมาย
หรือการให้ ความยุติธรรมในทางกฎหมายอานาจดาเนินคดีอาญาของเจ้ าพนักงานสรรพสามิตตาม
กฎหมายประเทศอังกฤษ

2.อานาจด าเนิน คดี อาญาของเจ้า พนัก งานสรรพสามิ ต ตามกฎหมายประเทศ
อังกฤษ
บรรดากระทรวง ทบวง กรม ส่วนการปกครองท้องถิ่นต่างๆในประเทศอังกฤษ ต่างก็
มีสานักกฎหมายของตนเอง มีสทิ ธิท่จี ะดาเนินการฟ้ องร้ องคดอาญาได้ เอง ทั้งนี้เป็ นหลักทั่วไปที่มี
แต่ด้ังเดิม ความผิ ดเกี่ยวกับ ภาษี ในประเทศอังกฤษ ไม่ ว่า จะเป็ นความผิดตามบทบั ญญั ติใน
พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม พระราชบัญญัติบริหารงานศุลกากรและสรรพสามิต หรือกฎหมาย
อาญาทั่วไป โดยปกติคณะกรรมาธิการศุ ลกากรและสรรพสามิต (Customer and Excise
Commissioners) หรื อเจ้ าพนักงานซึ่งได้ รับมอบอานาจจะเป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่ในการสอบสวน
ความผิดดังกล่าวโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานศุ ลกากรและสรรพสามิตซึ่งต้ อง
มีขอบเขตอยู่ในเนื้อหาซึ่งได้ รับมอบหมายเท่านั้น ดังที่ C.E.M.A.1979 มาตรา 1 (1) บัญญัติว่า
“เนื้อหาซึ่งได้ รับมอบหมาย หมายถึง เนื้อหาใดๆอันเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ ซึ่งได้ รับขณะหนึ่ง
ในการดาเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่บัญญั ติไว้ เพื่ อปฏิบัติการตามหน้ าที่อย่ างใดๆ”
ซึ่ง
ศุ ลกากรและสรรพสามิต (Customer and Excise) นั้ น จะมี แ ผนการสืบ สวนสอบสวน
(Investigation Division) และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ (Investigation units)
อย่างไรก็ตาม เจ้ าพนักงานตารวจก็ยังคงมีอานาจสอบสวนความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
ตารวจและพยานหลักฐานทางอาญาซึ่งโดยผลแห่งบทบัญญัติมาตรา 4 ของ P.A.C.E. 1984 ที่
ได้ ให้ นิยามของคาว่า “ความผิดซึ่งต้ องจับกุม”(arrestable offence) ครอบคลุมถึงความผิดซึ่ง
บุคคลอาจจะถูกจับกุมภายใต้ บทบัญญัติศุลกากรและสรรพสามิต (Customer and Excise Acts)
เมื่อพิ จารณาด้ านเนื้ อหาของการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับภาษีในประเทศอังกฤษ
แล้ ว จะพบว่ า เป็ นการพิ จ ารณาเนื้ อหา (matter) บนพื้ นฐานของนโยบายที่ก าหนดมาจาก
ส่วนกลาง กล่ าวคือ เมื่อตรวจพบความผิด เจ้ าหน้ าที่สืบสวนสอบสวน (investigator)จะรายงาน
ไปยังระดับผู้บริหาร (administrator) และส่วนกฎหมาย (legal branch) ของศุลกากรและ
สรรพสามิต (Customer and Excise) เพื่อร้ องขอคาแนะนาในการสืบสวนสอบสวนส่วนกฎหมาย
ก็จะสอบถามกลั บมายังเจ้ าหน้ าที่สืบสวนสอบสวนนั้ น และอาจเป็ นแบบสอบถามซึ่ งคาตอบที่
ได้ รับสามารถใช้ เป็ นพยานหลักฐานได้ และถ้ าส่วนกฎหมายดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
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เบื้องต้ นแล้ วพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ แสดงถึงความผิดปกติแม้ เพียงเล็กน้ อย ก็จะต้ องมี
การดาเนินการสอบสวนร่วมกัน (unified investigation system) อย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไป และ
จะเริ่ มมีการใช้ มาตรการบังคับต่างๆ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะใช้ เพื่ อวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินคดีซ่ึงปรากฏแก่เจ้ าหน้ าที่ว่าความผิดนั้นมีลักษณะร้ ายแรง (serious nature) โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายที่ให้ ไว้ แก่คณะกรรมาธิการ (Commissioners) หรือศาล(กรณีมี
หมาย) แล้ วแต่กรณี พระราชบัญญัติบริ หารงานศุลกากรและสรรพสามิต มาตรการบังคับที่จะ
นามาใช้ เช่น การเข้ าไปในสถานที่เพื่อตรวจค้ นทรัพย์สินและอาจจะริบทรัพย์สิน (forfeiture) ที่
เกี่ยวข้ องตามมาตรา 161 เป็ นต้ น

3.อ านาจในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการฟ้ องร้อ งและอ านาจด าเนิ น คดี อ าญาตาม
กฎหมายประเทศอังกฤษ
โดยปกติอ งค์ก รศุ ลกากรและสรรพสามิต แห่ งประเทศอังกฤษ (Customer and
Excise)จะเป็ นผู้ใช้ ดุลพิ นิจในการที่จะฟ้ องหรื อไม่ ฟ้องผู้ ต้องหา ตามหลั กดาเนินคดีอาญาตาม
ดุลพินิจ (Opportunity Principle) ผลที่ตามมาประการหนึ่งของหลักดาเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ
ในประเทศอังกฤษก็คือ ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่าจะฟ้ องหรือไม่ฟ้องคดีอาญาเล็กๆ น้ อยๆ ของ
เจ้ าพนักงานตารวจ (The doctrine of constabulary independence) ซึ่งทฤษฎีน้ ีได้ นามาปรับใช้
กับองค์กรบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ ดังเช่นศุลกากรและสรรพสามิตนั้น และทาให้ ศุลกากรและ
สรรพสามิตสามารถพัฒนานโยบาย และรูปแบบในการใช้ ดุ ลพินิจฟ้ องร้ องคดีได้ ด้วยตนเอง ซึ่ง
ในการใช้ ดุลพิ นิจขององค์กรนั้ นมีลักษณะพิ เศษคือเป็ นดุ ลพิ นิจที่เกือบจะเด็ดขาด (absolute)
และอยู่ภายใต้ นโยบายและรูปแบบการฟ้ องร้ องคดีองค์ กร กล่ าวอีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรเป็ นผู้
ควบคุมหรือกาหนดแนวทางการใช้ ดุลพินิจในการฟ้ องร้ องคดี ซึ่งอาจพิจารณาตามลาดับขั้นตอน
ได้
ดังนั้น ระบบการฟ้ องคดีภาษีศุลกากรและสรรพสามิตในประเทศอังกฤษโดยปกติ
องค์ ก รศุ ล กากรและสรรพสามิ ต จะเป็ นผู้ ใ ช้ ดุ ลพิ นิ จ ในการที่จ ะฟ้ องหรื อ ไม่ ฟ้องผู้ ต้อ งหาถ้ า
เปรียบเทียบกับของระเทศไทยแล้ วก็คงจะเป็ นการใช้ อานาจอานาจเปรียบเทียบระงับคดี หากใช้
ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องก็จะนาไปสู่ข้ันตอนของการเปรียบเทียบระงับคดี แต่ถ้ามีความเห็นสั่งฟ้ องก็
นาไปสู่ข้นั ตอนการฟ้ องคดีอาญาต่อไป ในการดาเนินคดีภาษีศุลกากรและสรรพสามิ ตในประเทศ
อังกฤษแม้ ว่าบางคดีจะต้ องร้ องขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็ตามแต่กไ็ ม่ได้ ปรากฏว่าเป็ น
การควบคุมหรือตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจแต่อย่างใด คงเป็ นเพียงการให้ คาแนะนาเพียงเท่านั้น
การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรในประเทศอังกฤษนั้น เจ้ าพนักงานซึ่งได้ รับ
มอบอานาจเป็ นผู้ ท่ีมีอานาจทาหน้ าที่ในการสอบสวนคดี ภาษี ศุลกากรและเมื่อมี การรวบรวม
พยานหลักฐานว่ามีความผิดก็สามารถนาสานวนการสอบสวนนั้นส่งฟ้ องคดีส่ศู าลได้ ตามขั้นตอน
และยังมีแผนกสืบสวนสอบสวนคดีภายในองค์กรโดยเฉพาะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบก็การสอบสวนคดี
สรรพสามิตของประเทศไทยในทางปฏิบัติการเป็ นเพียงการสอบสวนเบื้องต้ นเพียงเท่านั้นหาได้
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นาสานวนคดีข้ ึนฟ้ องสู่ศาลได้ ไม่ถึงแม้ ว่าตาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527
บัญญัติให้ เจ้ าพนักงานมีอานาจในการดาเนินคดีกต็ ามยังต้ องผ่านกระบวนการทางศาล
การดาเนินคดีอาญาของเจ้ าพนักงานสรรพสามิตโดยเปรียบเทียบคดีของเจ้ าพนักงาน
ศุลกากรและเจ้ าพนักงานเทศกิจและเจ้ าพนักงานสรรพากรเกี่ยวกับการใช้ อานาจทางอาญา
1. การใช้ อานาจดาเนินคดีอาญาของเจ้ าพนักงานศุลกากร
เจ้ าพนักงานศุลกากรมีอานาจในการตรวจ จับ และดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับการนาเข้ าและส่งออกในสินค้ าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าที่เป็ นเครื่องใช้ ไฟฟ้ า หรื อ
อาหาร เป็ นต้ น โดยมีอานาจตามคาสั่งกรมศุลกากร แต่ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรเป็ น
ความผิดที่ไม่มีค่าปรับซึ่งของกลางให้ ทาการยึดของให้ แผ่นดิน และมีความผิดทางอาญาโดยไม่มี
โทษปรับและต้ องส่งเรื่องให้ พนักงานสอบสวนดาเนินคดี เนื่องจากกรมศุลกากรก็ไม่มีพนักงาน
สอบสวนหรื อ ไม่ มี อ านาจเต็ม ในการสอบสวนเช่ น กั น ซึ่ ง ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พนั ก งานสอบสวนเป็ น
ผู้ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัติศุลกากรในการเอาผิดแก่ผ้ ูกระทาความผิดศุลกากร ซึ่ง อานาจใน
การปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด ฐานหนี ห รื อ เลี่ ย งภาษี น้ั น เจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต และ
เจ้ าพนักงานศุลกากรมีอานาจเช่ นเดียวกันต่างกันที่กรมสรรพสามิตเรี ยกเก็บภาษีเพี ยง 24 ตัว
สินค้ า และเป็ นสินค้ านาเข้ าเท่านั้นแต่คดีศุลกากรนั้นสามารถจับสินค้ าได้ ทุกประเภทรวมถึงสินค้ า
ส่งออกด้ วย แต่คดีสรรพสามิตมีเพียงโทษปรับหากผู้กระทาผิดไม่ยอมชาระค่าปรับซึ่งมีจานวน
15 เท่าของราคาสินค้ าในท้องตลาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ เจ้ าพนักงานสรรพสามิต จึงทาการส่งฟ้ อง
โดยผ่านกระบวนการชั้นพนักงานสอบสวนทั้งสองกรณี แต่คดีของศุลกากรนั้นไม่มีโทษปรับแต่มี
โทษจาคุกและปรับในชั้นศาลซึ่งมีจานวน4 เท่าของราคาสินค้ าในท้ องตลาด ซึ่งค่าปรับจะต่ากว่า
คดีของสรรพสามิต แต่กต็ ้ องผ่านกระบวนการของเจ้ าพนักงานสอบสวนเช่นกัน ซึ่งเป็ นเหตุให้ คดี
ของทั้งสองหน่วยงานล่าช้ า เนื่องจากเจ้ าพนักงานของทั้งสองหน่วยงานไม่มีอานาจเต็ม ในการเป็ น
พนักงานสอบสวน ทั้งที่เป็ นผู้มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านตามกฎหมายที่ตนถือ
2.การใช้ อานาจดาเนินคดีอาญาของเจ้ าพนักงานสรรพากร
การปฏิบัติงานของเจ้ าพนั กงานสรรพากร ต่ างกับ การปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงาน
สรรพสามิตและเจ้ าพนักงานศุลกากรซึ่งมุ่งเน้ นในการปราบปรามการกระทาความผิดอันเป็ นการ
ลักลอบนาสินค้ ามาโดยไม่ชาระภาษี ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานสรรพากรมิได้ มุ่งเน้ นการ
ปราบปรามและนาตัวผู้กระทาผิดมาชาระค่าปรั บ แต่เมื่อผู้เลี่ยงภาษีไม่ยอมชาระภาษีกต็ ้ องพึ่ ง
กระบวนการในชั้นของพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับทั้งสรรพสามิตและศุลกากร ซึ่งค่าปรับใน
คดีของสรรพสามิตและศุลกากรมีมูลค่าสูงกว่าคดีภาษีสรรพากรผู้กระทาความผิดจึงยินยอมที่จะ
ชาระค่าปรั บได้ งายกว่า ซึ่งต่างจากคดีของสรรพสามิตและศุลกากรที่ผ้ ูต้องหาหลีกเลี่ยงหลบหนี
ไม่ยินยอมชาระค่าปรับ แต่ท้งั คดีภาษีของสรรพากรก็ตามเมื่อผู้ชาระภาษี ไม่ยินยอมและหลีกเลี่ยง
การชาระภาษี เจ้ าพนักงานสรรพากรย่อมต้ องนาเรื่องขึ้นสู่กระบวนการชั้นสอบสวน โดยอยู่ใน
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อานาจของเจ้ าพนักงานสอบสวนเช่นกัน ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้ าพนักงานสรรพากรก็มีอานาจใช้
อานาจด้ านกระบวนการออกคาสั่งตรวจค้ นเช่นกัน
3.การใช้ อานาจดาเนินคดีอาญาของเจ้ าพนักงานเทศกิจ
พระราชบัญ ญัติรั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง
พ.ศ.2535 จะก าหนดเป็ นโทษปรั บ ไม่ มี โ ทษจาคุ ก โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ านาจไว้ ใ นมาตรา 48
วรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยบัญญัติว่า บรรดาความผิดตามพระราชบัญญั ติน้ ี ให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้ซ่ึ งเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่งตั้งและพนั กงานสอบสวน มีอานาจเปรี ยบเทียบได้
เมื่อผู้ต้องหาชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบห้ าวันแล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาถ้ าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ วไม่
ชาระค่ า ปรั บ ภายในก าหนดเวลาดังกล่ าวเพื่ อฟ้ องร้ องต่ อไป ซึ่ งอานาจในการปฏิบัติงานของ
เจ้ าพนักงานสรรพสามิตและเจ้ าหน้ าที่เทศกิจมีการปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมายเฉพาะเช่นเดียวกัน
โดยจับกุมตัวผู้กระทาความผิดมาชาระเปรียบเทียบและส่งดาเนินคดีในกรณีท่ผี ้ ูกระทาความผิด
มิได้ เปรียบเทียบปรับมาว่าในกรณีใดๆก็ตามแต่ต่างกันตรงที่เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตต้ องนาคดีส่ง
พนักงานสอบสวนสู่ช้ันกระบวนการสอบสวนทุกกรณีแต่เจ้ าหน้ าที่เทศกิจนั้นมีอานาจเต็มในการ
สอบสวนโดยสามารถเป็ นพนักงานสอบสวนโดยกระทรวงมหาดไทยทาข้ อตกลงกับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติให้ เจ้ าพนักงานเทศกิจสามารถจับกุมผู้กระทาความผิดและนาคดีมาปรับได้ ด้วย
ตนเองและออกกฎหมายรั บ รองอานาจในการเป็ นพนักงานสอบสวน โดยมาต้ องส่งคดีไปยัง
พนักงานสอบสวนแล้ วนากลับมาชาระค่าปรับยังสานักงานของเทศกิจอีกโดยเจ้ าพนักงานเทศกิจมี
อานาจทาการเปรี ยบเทียบปรั บได้ เองโดยมีสานวนเป็ นของตนเอง โดยพระราชบั ญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของบ้ านเมื อ ง พ.ศ.2535ได้ ก าหนดให้
ผู้ประกอบการกระทาและไม่กระทาการหากไม่กระทาการต้ องมีโทษโดยมีการเปรียบเทียบปรับ
และก าหนดโทษแก่ ผ้ ู ละเลยไว้ ด้ว ย และยั งได้ ก าหนดเงิ น รางวั ลแก่ เ จ้ า หน้ า ที่อัน เกิดจากการ
เปรี ยบเทียบตามวรรคหนึ่ ง ให้ แบ่ งแก่ ผ้ ู แจ้ งตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่ ง และพนั กงานเจ้ าหน้ า ที่
เจ้ าพนักงานจราจร หรือตารวจที่ปฏิบัติหน้ าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การดาเนินคดีอาญาความผิดต่อรัฐซึ่งพนักงานอัยการเป็ นผู้ฟ้องคดีน้ันตามประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารสอบสวนก่ อ นฟ้ องคดี เ พื่ อ ให้ มี ก าร
ตรวจสอบข้ อ เท็จ จริ งและการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเพื่ อพิ สูจน์ความผิดและเอาตัว
ผู้กระทาความผิดมาลงโทษ การสอบสวนจึงเป็ นกลไกสาคัญในการนาเอาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
พนักงานสอบสวนผู้ทาการสอบสวนจึงต้ องมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะทาง
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านสาหรั บคดีน้ันๆในการสอบสวนเพื่อทาให้ สานวนการสอบสวน
คดีอาญานั้นมีประสิทธิภาพมีนา้ หนักเพียงพอที่จะดาเนินคดีและเพื่อประโยชน์ในการส่งฟ้ องคดี
เพื่อศาลจะรับฟังและลงโทษผู้กระทาผิดในกรณีผ้ ูกระทาผิดมิได้ หรือยินยอมชาระค่าปรับ ซึ่งการ
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สอบสวนนั้ น เป็ นการรวบรวมพยานหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ข้ อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดตามทีกล่าวหาและเพื่อเอาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ โดยประมวล
กฎหมายพิ จารณาความอาญาได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนไว้
หลายประการเพื่ อประโยชน์แก่พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานที่สาคัญและให้
ได้ มากที่สุด แต่ ก ารใช้ อานาจเหล่ านี้ อ าจกระทบต่ อสิทธิและเสรี ภาพของบุ คคลได้ และการใช้
อานาจสอบสวนไปในทางที่ผิดโดยเจ้ า พนั กงานฝ่ ายปกครองอื่นๆไม่ อาจมี อานาจเต็มในการ
สอบสวนทั้งที่เป็ นเจ้ าพนั กงานผู้ จับกุมตามพระราชบั ญญัติของเจ้ าพนักงานฝ่ ายปกครองนั้นๆ
เช่ น เจ้ า พนั กงานสรรพสามิตผู้ ทาการจั บกุ มคดีหลบหนีสินค้ าภาษี สรรพสามิต การสอบสวน
จึงเป็ นกลไกสาคัญในการนาเอาตัวผู้กระทาผิดลงโทษ พนักงานสอบสวนผู้ทาการสอบสวนจึงต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบสวนมากกว่าเจ้ าพนักงานสอบสวน
หรื อเจ้ าพนักงานตารวจ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงกาหนดให้ เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
ตารวจและพนั ก งานฝ่ ายปกครองเท่า นั้ น เป็ นพนั ก งานสอบสวนได้ ดั ง นั้ น เจ้ า พนั ก งานตาม
กฎหมายพิ เศษฉบั บ อื่น ๆ จึ งไม่ มีการบั ญ ญั ติรั บ รองให้ เป็ นพนั กงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ตามกฎหมายสรรพสามิตนั้นมีเจตนารมณ์ในการดาเนินคดี
โดยไม่ชักช้ า และเจ้ าพนักงานสรรพสามิตจะมีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับความผิดทางภาษีสรรพสามิต
โดยเฉพาะซึ่งเจ้ าพนักงานสรรพสามิตจะต้ องมีความรู้ความชานาญในเรื่ องนั้น ๆ เป็ นอย่างดี
กฎหมายภาษี สรรพสามิ ตจึ งบั ญ ญั ติใ ห้ เจ้ า พนั กงานสรรพสามิตมีอ านาจในการสอบสวนคดี
ความผิดภาษีสรรพสามิตอานาจในการดาเนินคดีของเจ้ าพนักงานสรรพสามิตนั้นตามกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต มีบทบัญญัติพิเศษที่ให้ อานาจเจ้ าพนักงานสรรพสามิต ที่กระทาการโดยอาศัย
อานาจอธิบดี (อานาฝ่ ายบริหาร) อาจยื่นฟ้ องและทาการฟ้ อง หรือดาเนินคดีได้ โดยมอบอานาจ
แก่เจ้ าพนักงานผู้จับกุมทาสานวนส่งพนักงานสอบสวนนั่นก็คือเจ้ าพนักงานตารวจเพื่อทาสานวน
ในส่วนของเจ้ าพนักงานสอบสวนส่งต่อไปยังพนักงานอัยการเพื่อทาการฟ้ องผู้กระทาความผิดที่
มิได้ ยินยอมชาระภาษีในชั้นเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตเพื่อพิพากษาให้ รับผิดชาระภาษีในชั้นศาลต่อไป
และยังมีอานาจในการกาหนดโทษสาหรับผู้ฝ่าฝื นซึ่งเป็ นโทษปรับ ในกรณีท่ผี ้ ูกระทาผิดยินยอม
ชาระค่าปรั บในชั้นเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต นั้นก็คือการระงับคดีซ่ึงโดยปกติจะเป็ นอานาจของฝ่ าย
ตุลาการ จึงกล่าวได้ ว่ากฎหมายภาษีสรรพสามิตได้ ให้ อานาจฝ่ ายบริหารใช้ อานาจตุลาการอีกโสต
หนึ่งด้ วย
เพื่ อให้ ระบบการสอบสวนคดีสรรพสามิตของไทยเป็ นไปตามหลักสากล (ทฤษฎี)
ที่ถื อ ว่ า อ านาจการสอบสวน และฟ้ องร้ อ งคดี เ ป็ นอ านาจอั น มิ อ าจแบ่ ง แยกได้ (Inseparable
Authority) แล้ ว สาหรั บคดีซ่ึ งต้ องมีความละเอียดอ่อนเป็ นพิ เศษอาจเป็ นคดีท่ีมีข้อพิ จารณา
ซั บ ซ้ อ น จึ ง ควรบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม เติ มในส่ว นนี้ โดยให้ เ จ้ า พนั กงานสรรพสามิต เข้ า มาควบคุ ม การ
สอบสวนคดี ภ าษี ส รรพสามิ ตด้ ว ยตนเอง อย่ า งเช่ น ประเทศอัง กฤษที่คดี ภ าษี ศุ ลกากรตาม
พระราชบัญญัติบริหารงานศุลกากรและสรรพสามิตกาหนดให้ การสอบสวนเป็ นอานาจภายใน
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หน่ วยงานซึ่ งจะมีแ ผนกสืบ สวนสอบสวนโดยเฉพาะ แต่ อย่ า งไรก็ตามตารวจก็ยังคงมีอานาจ
สอบสวนเหมือนเช่ นคดีอาญาทั่ว ๆ ไปโดยต้ องมีการร้ องขอและเสนอเรื่ องไปยังองค์กร CPF
เพื่ อ ด าเนิ น การสอบสวนร่ ว มกั น ต่ อ ไปก็ไ ด้ ห ากเป็ นคดี ท่ีมี ค วามละเอี ย ดซั บ ซ้ อ นในกรณี ท่ี
เจ้ าพนักงานสรรพสามิต เป็ นผู้สอบสวนคดีสรรพสามิตโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนซึ่งเป็ นความผิดเกี่ยวกับภาษีโดยเจ้ าพนักงานสรรพสามิตได้ อาศัยอานาจอธิบดี
กรมสรรพสามิตใช้ อานาจในการตัดสินใจของกรมสรรพสามิตในการที่จะฟ้ องคดีได้ เป็ นหลักซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ รู ป คดี เ มื่ อ น าส านวนคดี ข้ ึ นสู่ ศ าลก็จ ะสามารถรวบรวมข้ อ เท็จ จริ ง และ
พยานหลักฐานได้ อย่างชัดเจน ซึ่งเห็นได้ ว่าจะทาให้ การดาเนินคดีสรรพสามิ ตมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ให้ เ จ้ า พนั ก งานสรรสามิ ต มี อ านาจเต็ม ในการสอบสวนโดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งพึ่ ง
เจ้ าพนักงานตารวจในการใช้ อ านาจการสอบสวนและลงบันทึกประจาวัน โดยให้ เจ้ าพนักงาน
สรรพสามิ ต มี อ านาจสอบสวนและมี อ านาจในการลงบั น ทึก คดี เ ฉพาะต่ า งๆของตนได้ น้ั น
ซึ่ งเจ้ า พนั ก งานสรรพสามิ ต มี ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งที่เ กี่ ยวกับ ภาษี ส รรพสามิ ต ทั้งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องกับเอกสาร เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตยังเป็ นผู้อยู่ใกล้ ชิดกับพยานหลักฐานต่ าง ๆ ในการ
พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหารวมตลอดถึงอานาจหน้ าที่บางอย่าง ให้ เป็ นการสิ้นเปลืองเวลา และ
ค่าใช้ จ่า ยในการดาเนิ นการเป็ นการแบ่ งเบาภารกิจของอัยการและเจ้ า พนั กงานตารวจโดยใช้
ความชานาญพิ เศษเฉพาะด้ านคดี และการฟ้ องคดีอาญาทั่วไปถือเป็ นดุลยพิ นิจของพนักงาน
อัยการที่จะสั่งฟ้ องหรือไม่ฟ้องคดีใด ๆ
2. แก้ ไขบทบั ญญัติ ในพระราชบัญญั ติ ท่ีเกี่ยวกับ กฎหมายอานาจของเจ้ าพนั กงาน
สรรพสามิตให้ ทางปฏิบัติของเจ้ าพนักงานสรรพสามิต ให้ สามารถทาการสรุปสานวนมีอานาจทา
ความเห็น เสนอต่ อ พนั ก งานอัย การ โดยไม่ ต้อ งเสนอคดี ผ่า นพนั ก งานสอบสวนให้ ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรที่จะให้ มีการยุติปัญหาค่าภาษีอย่างรวดเร็ว โดยไม่จาเป็ นต้ อง
ผ่านหน่วยงานอื่นให้ ส้ นิ เปลืองเวลา และการให้ เจ้ าพนักงานสรรพสามิตมีอานาจสอบสวนเพื่อให้
สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของกฎหมายสรรพสามิตได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และกาหนด
โครงสร้ า งอ านาจหน้ า ที่ท่ีให้ สอดรั บ กับ บทบั ญ ญั ติ ของประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
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