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การด าเนินคดีอาญาท่ีเกีย่วกบัคดีภาษีสรรพสามิต  

 

                                                        ชนกนัต ์ หนูนาค*                                     

รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา ชูตินนัทน*์* 

บทคดัย่อ 

 การด าเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับสรรพสามิตยังไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการด าเนินคดีอาญาคดีสรรพสามิต ซ่ึงเป็นตามค าสั่ง                 

กรมสรรพสามิต เร่ืองมอบอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับ               

การปราบปรามและกฎหมาย   ซ่ึงเป็นเร่ืองที่อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบอ านาจให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามิตด าเนินการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตซ่ึงเป็นเป็นตัวแทนในการใช้อ านาจของ                 

กรมสรรพสามิตในการด าเนินคดีอาญาการย่ืนฟ้องแก้ฟ้องและฟ้องแย้งหรือด าเนินคดีใดๆ ได้ไม่

ว่าในศาลใดโดยอาศัยอ านาจของอธิบดี  ซ่ึงในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้กระท าการ

รวบรวมข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน ตลอดจนอ านาจในการตรวจสอบค้นโรงเ รือน 

อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ  และอ านาจจับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมายสรรพสามิตโดย

ไม่ต้องมีหมายจับเท่ากับว่าเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ใช้อ านาจในการสอบสวนที่ตนมีอยู่โดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ทางปฏิบัติเจ้าพนักงานสรรพสามิตยังคงต้องสรุปส านวนส่งพนักงาน

สอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป  ซ่ึงเป็นการปฏบัิติที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

เหตุที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตไม่ได้มีอ านาจในการสอบสวน การฟ้องคดีเพราะขาดการมอบ

อ านาจตามกฎหมายให้มีอ านาจ คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องรับลงประจ าวันในทุก

กรณีทั้งๆทตีัวผู้กระท าความผิดสรรพสามิตยินยอมช าระค่าปรับภาษีโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิต

ไม่มีอ านาจในการสอบสวนลงบันทกึดังกล่าว และส านวนความผิดทางสรรพสามิตทุกส านวนยัง

ต้องผ่านการสอบสวนจากเจ้าพนักงานสอบสวนทุกคดี(เจ้าพนักงานต ารวจ) เป็นเหตุให้เกิด      

ความล่าช้าและไม่ต่อเน่ืองและขาดความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิตของเจ้าพนักงานสอบสวนได้ดี

อย่างเช่นเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ใช้และมีความช านาญ เข้าใจในปัญหาอย่างดีย่ิง         

1.บทน า 

          เหตุที่ต้องใช้มาตรการทางอาญาของเจ้าพนักงานสรรพสามิตในการปฏบัิติต่อผู้กระท าผิด

ซ่ึงมิได้น าสินค้าเข้าในประเทศอย่างปกติโดยการส าแดงทางศุลกากรและการซ้ือแสตมป์ของ กรม

สรรพสามิตอันเป็นการแสดงการเสียภาษีแต่สินค้าบางประเภท ภาษีสรรพสามิตมีราคาสูงเมื่อ

เทยีบกบัราคาตัวสนิค้าน้ันซ่ึงมีราคาถูกกว่าหลายเทา่กบัสนิค้าที่เสยีภาษี เป็นเหตุเม่ือกระท า 

_________________________ 
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตร์มหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ถูกต้องตามพิธกีารแล้วก าไรที่จะได้รับไม่คุ้มกบัจ านวนทุนทรัพย์ที่เสยีไปจึงท าให้เกิดการลักลอบ                     

ขนสนิค้าเข้ามาในประเทศโดยมิได้เสยีภาษี กฎหมายจึงได้มอบอ านาจทางอาญาเป็นการเฉพาะแก่            

เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพ่ือด าเนินการปราบและปรามผู้กระท าผิดไห้เกรงกลัวและย าเกรงต่อ 

กฎหมายเน่ืองจากผลแห่งการกระท าน้ันมิได้ส่งผลเพียงเล็กน้อยแต่ส่งผลโดยรวมต่อประเทศ             

ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจคือจ านวนเงินที่ประเทศจะได้จากภาษีดังกล่าวเพ่ือพัฒนาประเทศกลับ

ไม่ได้จะได้แต่เฉพาะผู้ลักลอบน าเข้าสนิค้าหนีภาษีเทา่นั้นและทางด้านศีลธรรมท าให้ประชาชนเกิด

ความเหน็แก่ตัวเน่ืองจากหากท าการลักลอบน าสนิคาเข้ามาในประเทศและท าการจ าหน่ายซ่ึงสินค้า

ดังกล่าวจะมีราคาถูกกว่าท้องตลาดกว่าหลายเท่าซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของคนทั่วจะซ้ือสินค้าในราคาที่

ถูกกว่าส าหรับสนิค้าประเภทเดียวกนัซ่ึงจะส่งผลต่อผู้ขายเป็นผลให้ได้รับก าไรมหาศาลจึงเป็นเหตุ

ให้เจ้าพนักงานที่มีอ านาจทางอาญาเพ่ือเอาผิดอนัเป็นเหตุไห้เกรงกลัวมิกล้ากระท า 

 กฎหมายสรรพสามิตเป็นบทบัญญัติที่ มีสภาพบังคับ(sanction)โดยการก าหนด

ความผิดและโทษทางอาญาไว้ในกฎหมายสรรพสามิต  ระบุให้การกระท าที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ

สรรพสามิตเป็นความผิดมีโทษปรับและมีทั้งโทษทางอาญาโดยรัฐมีอ านาจควบคุมตรวจสอบและ

จัดเก็บภาษีส าหรับตามกฎหมายสรรพสามิตซ่ึงเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยซ่ึง ในปัจจุบันกรม

สรรพสามิตจัดเกบ็ภาษีจากสินค้าและบริการ 21 รายการ อาทิ เช่น สุรา ยาสูบ และ รวมถึง

ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัเป็นตน้ 

 ความผิดอาญาดังกล่าวตามกฎหมายสรรสามิตไม่ได้มุ่งเน้นกระท าต่อชีวิตร่างกาย 

เสรีภาพ แต่มุ่งเน้นต่อทรัพย์สินในการช าระค่าปรับอันเป็นการช าระภาษีในสินค้าน้ันๆเป็นหลัก

อนัเกดิจากการหลีกเล่ียง ลักลอบหนีภาษีสรรพสามิต  หรือท าปลอมข้ึนเป็นต้น  

 ความรับผิดทางอาญาในความผิดคดีสรรพสามิตหรือโทษอื่น ได้บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ดังน้ันหลักเกณฑ์เร่ืองอ านาจการสอบสวนฟ้องคดี

ความผิดสรรพสามิตซ่ึงสรรพสามิตมิได้มีอ านาจในการสอบสวนมีเพียงอ านาจในการจับกุมตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ซ่ึงอ านาจในการสอบสวนฟ้องร้องคดีอาญาทั่วไปได้

ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ พนักงานอัยการในการด าเนินคดีเป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นเหตุให้การปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานสรรพสามิต

ไม่ต่อเน่ืองเกิดความล่าช้าเน่ืองจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตกฎหมายมิได้มีอ านาจในการ

สอบสวน ซ่ึงทางปฏิบัติเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้กระท าการรวบรวมข้อเทจ็จริงรวบรวม

พยานหลักฐานตลอดจนอ านาจในการตรวจค้นโรงเรือน อสังหาริมทรัพย์  ยานพาหนะ  และ

อ านาจในการจับกุมผู้กระท าผิดตามกฎหมายสรรพสามิตโดยไม่ต้องมีหมายจับได้อีกด้วยน้ันก็

เท่ากับว่าเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ใช้อ านาจในการสอบสวนที่ตนมีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย

แล้ว แต่ทางปฏิบัติเจ้าพนักงานสรรพสามิตยังคงต้องสรุปส านวนส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือ

ด าเนินคดีต่อไป ซ่ึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเหตุที่เจ้า

พนักงานสรรพสามิตไม่ได้มีอ านาจในการสอบสวนเองกเ็น่ืองจากการขาดกฎหมายให้มีอ านาจ 
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และการพัฒนาองค์กรและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการสอบสวนและในการ

ด าเนินคดีและในปัจจุบันยังคงเป็นหน้าที่ของจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องรับลงบันทึกประจ าวันในทุก

กรณีทั้งๆที่ตัวผู้กระท าความผิดสรรพสามิตยินยอมช าระค่าปรับเสียภาษีโดยเจ้าพนักงาน

สรรพสามิตไม่มีอ านาจในการสอบสวนลงบันทกึดังกล่าวและส านวนความผิดทางคดีสรรพสามิต

ทุกส านวนยังต้องผ่านการสอบสวนจาก เจ้าพนักงานสอบสวนทุกคดี (เจ้าพนักงานต ารวจ) เป็น

เหตุให้เกิดความล่าช้าและไม่ต่อเน่ืองและความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิตของเจ้าพนักงาน

สอบสวนได้ดีอย่างเช่น 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ใช้และมีความช านาญ เข้าใจในตัวกฎหมายสรรพสามิตได้ดี 

และตรงตามความประสงค์เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าและไม่ต่อเน่ืองและขาดความเข้าใจ

กฎหมายสรรพสามิตของเจ้าพนักงานสอบสวนได้ดีอย่างเช่นเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ใช้และ                    

มีความช านาญ เข้าใจในปัญหาอย่างดีย่ิง จึงไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งประชาชน 

  ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 น้ันได้ให้อ านาจเจ้าพนักงาน

สรรพสามิตในการสืบสวนสอบสวนในการกระท าความผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต            

พ.ศ.2527 ในทางปฏิบัติยังต้องพ่ึงการลงบันทึกประจ าวันของเจ้าพนักงานต ารวจ และอ านาจ

ฟ้องของพนักงานอัยการ ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านภาษีสรรพสามิต 

แต่มิอาจกระท าการใดๆได้เลยทั้งที่เป็นเจ้าพนักงานผู้จับ ผู้รับผิดชอบคดี และในกรณีที่ผู้กระท า

ความผิดยินยอมช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแต่เจ้าพนักงานต ารวจอาศัยอ านาจตนเปล่ียน

ข้อหาภาษีสรรพสามิตเป็นศุลกากรซ่ึงโทษดังกล่าวมีโทษจ า คุก แม้ผู้ต้องหาจะยินยอมช าระ

ค่าปรับกต็ามกต้็องรับผิดอนัมีโทษจ าคุกตามกฎหมายศุลกากรด้วย ต่างจากคดีสรรพสามิตที่ไม่มี

โทษจ าคุก เมื่อผู้ต้องหายินยอมช าระค่าปรับคดีเป็นอันเสร็จสิ้ น ผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษใดๆ              

อีกการด าเนินคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับความผิดสรรพสามิตน้ัน กฎหมายสรรพสามิตน้ันได้

บัญญัติไว้เป็นพิเศษไว้ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527  

 อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท  าการจับกุมผู้ก าลังกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

โดยไม่ต้องมีหมายจับตามกฎหมายสรรพสามิตไม่ต้องมีหมายจับทั้งน้ี ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าต้อง

เป็นกรณีที่พบขณะกระท าความผิดด้วย ข้อสังเกตมีอีกประการหน่ึงกคื็อ การจับกุมผู้สงสัยว่า

กระท าผิดต่อกฎหมายสรรพสามิต  

 อ านาจในการบันทึกข้อเทจ็จริงน้ันพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้นมีอ านาจและให้กระท า

การบันทกึรายละเอยีดแห่งการค้นและท าบัญชีรายละเอยีดสิ่งของที่ค้นยึดหรืออายัดไว้ 

 บันทึกการค้นและบัญชีดังกล่าวน้ันให้อ่านให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเจ้าของ

คลังสินค้าทณัฑ์บน ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลที่ท  างานในสถานที่น้ัน ผู้ครอบครองยานพาหนะ

หรือพยาน แล้วแต่กรณีฟังและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือรับรองไว้ ถ้าไม่ยอมลงลายมือ               

ช่ือรับรองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้น บันทกึไว้การด าเนินคดีช้ันสรรพสามิต 
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 เ น้ือหาในบทบัญญัติของกฎหมายสรรพสามิตน้ันส่วนใหญ่เป็นการก าหนด

ความสมัพันธท์ี่มีต่อกนัระหว่างรัฐกบัเอกชนผู้ประกอบกจิการค้ากล่าวคือ ให้รัฐมีอ านาจบังคับ 

และจัดเกบ็ภาษีส าหรับสินค้าหรือส่งของที่มีผู้น าเข้ามาในและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร              

โดยให้กรมสรรพสามิตซ่ึงเป็นส่วนราชการฝ่ายพลเรือนในฐานะนิติบุคคลสังกัดกระทรวงการคลัง 

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการกฎหมายสรรพสามิตจึงจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชนในทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รวมตลอดถึงฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย และเพ่ือที่จะบังคับใช้กฎหมายสรรพสามิตให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดเกบ็

ภาษีอากรของรัฐจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจบังคับเหนือเอกชน หรือว่าเรียกว่า สภาพบังคับโดย        

การก าหนดความรับผิดและโทษในทางอาญาไว้ในกฎหมายสรรพสามิตระบุให้การกระท าหรืองด

เว้นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อระเบียบทางสรรพสามิต ซ่ึงอาจกระทบกระเทือนถึงรายได้รัฐจาก          

ค่าภาษีอากรของรัฐน้ัน เป็นความผิดและจักต้องรับโทษทางอาญาตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 

หลักการด าเนินคดีอาญา เป็นปัญหาของการสอบสวนฟ้องร้องของเจ้าพนักงาน กล่าวคือ          

เป็นบัญญัติว่า เมื่อมีข้อสงสัยอันควรว่ามีการกระท าผิดอาญาเกิดข้ึนเจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่

สอบสวนด าเนินคดีหรือไม่ และถ้าฟังได้ว่ามีการกระท าผิดอาญาเกิดข้ึนจริงเจ้าพนักงานมีหน้าที่

ฟ้องร้องด าเนินคดีน้ันต่อไปหรือไม่ โดยนัยดังที่กล่าวมาแล้ว หลักการด าเนินคดีจึงมีอยู่ 2 หลัก 

คือ หลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายและหลักการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ ซ่ึงจะขอ

กล่าวโดยสงัเขปดังน้ี 

 1) หลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Compulsory Prosecution) 

     หลักการด าเนินคดีอาญาประเภทน้ี ถือว่าเมื่อทราบว่ามีการกระท าผิดเกิดขึ้ น                      

เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่สอบสวนจะต้องการสอบสวนคดีเสมอ โดยไม่ต้องค านึงว่าจะได้มี

การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ โดยผู้ใดแล้วหรือไม่ และเมื่อมีการสอบสวนได้เสร็จสิ้ นลงแล้ว                

เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ฟ้องร้องซ่ึงในประเทศทั้งหลาย คือ อัยการ เหน็ว่ามีเหตุควรเช่ือว่า

ผู้ต้องหาได้กระท าผิดจริงและได้พิจารณาดูจนแน่ใจแล้วว่ามีทางที่จะพิสูจน์ถึงความผิดของ

ผู้ต้องหาได้แน่ ๆ (Probable Criminal Liability) อัยการกมี็หน้าที่ฟ้องร้องผู้ต้องหาเสมอไป 

และเมื่อฟ้องคดีแล้วจะถอนฟ้องคดีน้ันไม่ได้   

  2) หลักการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Prosecution)   

      หลักการด าเนินคดีอาญาประเภทน้ีตรงข้ามกับหลักการด าเนินคดีอาญาตาม

กฎหมาย และอาจกล่าวได้ว่าเป็นที่มาแห่งอ านาจการใช้ดุลพินิจของอัยการ กล่าวคือ เม่ือมีการ

กระท าผิดเกิดขึ้ นเจ้าพนักงาน ผู้มีหน้าที่ในการสอบสวน อาจไม่ท าการสอบสวนได้ และหาก

สอบสวนแล้วเหน็ว่าผู้ต้องหากระท าผิดจริงอัยการกอ็าจไม่ฟ้องหรือไม่ด าเนินคดีด้วยวิธีการใดๆ  

กไ็ด้ โดยอ้างเหตุที่นักกฎหมายทางยุโรปเรียกว่า “Expediency Ground” หรือที่นักกฎหมาย

อเมริกันเรียกว่า  “หลักยุติธรรม” (Equitable Ground) เช่นว่าเป็นความผิดเลก็ๆ น้อยๆ หรือ  

อาจกระทบกระเทอืนต่อความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่วนของการด าเนินคดีเกี่ยวกับ
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ความผิดสรรพสามิตน้ัน กเ็ป็นไปตามกระบวนด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป เพียงแต่กฎหมายได้

ก าหนดให้การกระท าความผิดต่อกฎหมายสรรพสามิตน้ันสามารถเปรียบเทียบคดีในช้ัน

สรรพสามิตและงดการฟ้องร้องได้ โดยพนักงานฝ่ายบริหาร จึงมีความแตกต่างกับการกระท า

ความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ซ่ึงโดยปกติต้องน าคดีขึ้ นฟ้องศาลทั้งสิ้ น เว้นแต่คดีเล็กๆ น้อยๆ            

ซ่ึงมีการปรับไม่มากนัก กฎหมายบางฉบับได้ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบได้

เหมือนกัน โดยที่การด าเนินคดีช้ันสรรพสามิตน้ัน เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกฎหมาย

หรือการให้ความยุติธรรมในทางกฎหมายอ านาจด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานสรรพสามิตตาม

กฎหมายประเทศองักฤษ 

2.อ านาจด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนกังานสรรพสามิตตามกฎหมายประเทศ

องักฤษ 

 บรรดากระทรวง ทบวง กรม ส่วนการปกครองท้องถิ่นต่างๆในประเทศอังกฤษ ต่างก็

มีส านักกฎหมายของตนเอง มีสทิธทิี่จะด าเนินการฟ้องร้องคดอาญาได้เอง ทั้งน้ีเป็นหลักทั่วไปที่มี

แต่ดั้งเดิม  ความผิดเกี่ยวกับภาษีในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพ่ิม พระราชบัญญัติบริหารงานศุลกากรและสรรพสามิต หรือกฎหมาย

อาญาทั่วไป โดยปกติคณะกรรมาธิการศุลกากรและสรรพสามิต (Customer and Excise 

Commissioners) หรือเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับมอบอ านาจจะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวน

ความผิดดังกล่าวโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานศุลกากรและสรรพสามิตซ่ึงต้อง

มีขอบเขตอยู่ในเน้ือหาซ่ึงได้รับมอบหมายเทา่น้ัน ดังที่ C.E.M.A.1979 มาตรา 1 (1) บัญญัติว่า 

“เน้ือหาซ่ึงได้รับมอบหมาย หมายถึง เน้ือหาใดๆอันเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ ซ่ึงได้รับขณะหน่ึง

ในการด าเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่บัญญัติไว้เพ่ือปฏิบัติการตามหน้าที่อย่างใดๆ”  ซ่ึง

ศุลกากรและสรรพสามิต (Customer and Excise) น้ัน จะมีแผนการสืบสวนสอบสวน 

(Investigation Division) และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ (Investigation units)   

อย่างไรกต็าม เจ้าพนักงานต ารวจกยั็งคงมีอ านาจสอบสวนความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ

ต ารวจและพยานหลักฐานทางอาญาซ่ึงโดยผลแห่งบทบัญญัติมาตรา 4 ของ P.A.C.E. 1984 ที่

ได้ให้นิยามของค าว่า “ความผิดซ่ึงต้องจับกุม”(arrestable offence) ครอบคลุมถึงความผิดซ่ึง

บุคคลอาจจะถูกจับกุมภายใต้บทบัญญัติศุลกากรและสรรพสามิต (Customer and Excise Acts)  

 เม่ือพิจารณาด้านเน้ือหาของการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับภาษีในประเทศอังกฤษ

แล้ว จะพบว่าเป็นการพิจารณาเน้ือหา (matter) บนพ้ืนฐานของนโยบายที่ก  าหนดมาจาก

ส่วนกลาง กล่าวคือ เม่ือตรวจพบความผิด เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (investigator)จะรายงาน

ไปยังระดับผู้บริหาร (administrator) และส่วนกฎหมาย (legal branch) ของศุลกากรและ

สรรพสามิต (Customer and Excise) เพ่ือร้องขอค าแนะน าในการสืบสวนสอบสวนส่วนกฎหมาย

กจ็ะสอบถามกลับมายังเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนน้ัน และอาจเป็นแบบสอบถามซ่ึงค าตอบที่

ได้รับสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ และถ้าส่วนกฎหมายด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
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เบ้ืองต้นแล้วพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ แสดงถึงความผิดปกติแม้เพียงเลก็น้อย กจ็ะต้องมี

การด าเนินการสอบสวนร่วมกัน (unified investigation system) อย่างละเอียดลึกซ้ึงต่อไป  และ

จะเร่ิมมีการใช้มาตรการบังคับต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐานที่จะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินคดีซ่ึงปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ว่าความผิดน้ันมีลักษณะร้ายแรง (serious nature) โดย

อาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ให้ไว้แก่คณะกรรมาธิการ (Commissioners)  หรือศาล(กรณีมี

หมาย) แล้วแต่กรณี  พระราชบัญญัติบริหารงานศุลกากรและสรรพสามิต มาตรการบังคับที่จะ

น ามาใช้ เช่น การเข้าไปในสถานที่เพ่ือตรวจค้นทรัพย์สินและอาจจะริบทรัพย์สิน (forfeiture) ที่

เกี่ยวข้องตามมาตรา 161 เป็นต้น  

3.อ านาจในการใช้ดุลยพินิจในการฟ้องรอ้งและอ านาจด าเนินคดีอาญาตาม

กฎหมายประเทศองักฤษ 

 โดยปกติองค์กรศุลกากรและสรรพสามิตแห่งประเทศอังกฤษ (Customer and 

Excise)จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหา ตามหลักด าเนินคดีอาญาตาม

ดุลพินิจ (Opportunity Principle) ผลที่ตามมาประการหน่ึงของหลักด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ

ในประเทศอังกฤษกค็ือ ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีอาญาเลก็ๆ น้อยๆ ของ

เจ้าพนักงานต ารวจ (The doctrine of constabulary independence) ซ่ึงทฤษฎีน้ีได้น ามาปรับใช้

กับองค์กรบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ดังเช่นศุลกากรและสรรพสามิตน้ัน และท าให้ศุลกากรและ

สรรพสามิตสามารถพัฒนานโยบาย และรูปแบบในการใช้ดุลพินิจฟ้องร้องคดีได้ด้วยตนเอง ซ่ึง

ในการใช้ดุลพินิจขององค์กรน้ันมีลักษณะพิเศษคือเป็นดุลพินิจที่เกือบจะเดด็ขาด (absolute) 

และอยู่ภายใต้นโยบายและรูปแบบการฟ้องร้องคดีองค์กร กล่าวอีกนัยหน่ึงกค็ือ องค์กรเป็นผู้

ควบคุมหรือก าหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจในการฟ้องร้องคดี ซ่ึงอาจพิจารณาตามล าดับขั้นตอน

ได้ 

 ดังน้ันระบบการฟ้องคดีภาษีศุลกากรและสรรพสามิตในประเทศอังกฤษโดยปกติ

องค์กรศุลกากรและสรรพสามิตจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาถ้า

เปรียบเทยีบกับของระเทศไทยแล้วกค็งจะเป็นการใช้อ านาจอ านาจเปรียบเทยีบระงับคดี หากใช้

ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องกจ็ะน าไปสู่ขั้นตอนของการเปรียบเทียบระงับคดี แต่ถ้ามีความเหน็สั่งฟ้องก็

น าไปสู่ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญาต่อไป ในการด าเนินคดีภาษีศุลกากรและสรรพสามิตในประเทศ

องักฤษแม้ว่าบางคดีจะต้องร้องขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญพิเศษกต็ามแต่กไ็ม่ได้ปรากฏว่าเป็น

การควบคุมหรือตรวจสอบการใช้ดุลพินิจแต่อย่างใด คงเป็นเพียงการให้ค าแนะน าเพียงเทา่นั้น 

 การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรในประเทศอังกฤษน้ันเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับ

มอบอ านาจเป็นผู้ที่มีอ านาจท าหน้าที่ในการสอบสวนคดีภาษีศุลกากรและเม่ือมีการรวบรวม

พยานหลักฐานว่ามีความผิดกส็ามารถน าส านวนการสอบสวนน้ันส่งฟ้องคดีสู่ศาลได้ตามขั้นตอน

และยังมีแผนกสบืสวนสอบสวนคดีภายในองค์กรโดยเฉพาะซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกก็ารสอบสวนคดี

สรรพสามิตของประเทศไทยในทางปฏบัิติการเป็นเพียงการสอบสวนเบ้ืองต้นเพียงเท่าน้ันหาได้
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น าส านวนคดีขึ้ นฟ้องสู่ศาลได้ไม่ถึงแม้ว่าตาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527 

บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอ านาจในการด าเนินคดีกต็ามยังต้องผ่านกระบวนการทางศาล 

 การด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานสรรพสามิตโดยเปรียบเทยีบคดีของเจ้าพนักงาน

ศุลกากรและเจ้าพนักงานเทศกจิและเจ้าพนักงานสรรพากรเกี่ยวกบัการใช้อ านาจทางอาญา 

 1. การใช้อ านาจด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานศุลกากร 

 เจ้าพนักงานศุลกากรมีอ านาจในการตรวจ จับ และด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 

เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกในสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ

อาหาร เป็นต้น โดยมีอ านาจตามค าสั่งกรมศุลกากร แต่ความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรเป็น

ความผิดที่ไม่มีค่าปรับซ่ึงของกลางให้ท าการยึดของให้แผ่นดิน และมีความผิดทางอาญาโดยไม่มี

โทษปรับและต้องส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดี  เน่ืองจากกรมศุลกากรกไ็ม่มีพนักงาน

สอบสวนหรือไม่มีอ านาจเต็มในการสอบสวนเช่นกันซ่ึงยังต้องพ่ึงพนักงานสอบสวนเป็น           

ผู้ด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติศุลกากรในการเอาผิดแก่ผู้กระท าความผิดศุลกากร  ซ่ึงอ านาจใน

การปราบปรามผู้กระท าความผิดฐานหนีหรือเล่ียงภาษีน้ันเจ้าพนักงานสรรพสามิตและ                   

เจ้าพนักงานศุลกากรมีอ านาจเช่นเดียวกันต่างกันที่กรมสรรพสามิตเรียกเกบ็ภาษีเพียง 24 ตัว

สนิค้า และเป็นสนิค้าน าเข้าเทา่นั้นแต่คดีศุลกากรน้ันสามารถจับสนิค้าได้ทุกประเภทรวมถึงสินค้า

ส่งออกด้วย แต่คดีสรรพสามิตมีเพียงโทษปรับหากผู้กระท าผิดไม่ยอมช าระค่าปรับซ่ึงมีจ านวน 

15 เทา่ของราคาสนิค้าในท้องตลาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ เจ้าพนักงานสรรพสามิต จึงท าการส่งฟ้อง 

โดยผ่านกระบวนการช้ันพนักงานสอบสวนทั้งสองกรณี แต่คดีของศุลกากรน้ันไม่มีโทษปรับแต่มี

โทษจ าคุกและปรับในช้ันศาลซ่ึงมีจ านวน4 เท่าของราคาสินค้าในท้องตลาด ซ่ึงค่าปรับจะต ่ากว่า

คดีของสรรพสามิต แต่กต้็องผ่านกระบวนการของเจ้าพนักงานสอบสวนเช่นกัน ซ่ึงเป็นเหตุให้คดี

ของทั้งสองหน่วยงานล่าช้า เน่ืองจากเจ้าพนักงานของทั้งสองหน่วยงานไม่มีอ านาจเตม็ในการเป็น

พนักงานสอบสวน ทั้งที่เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้านตามกฎหมายที่ตนถือ 

 2.การใช้อ านาจด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานสรรพากร 

 การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสรรพากร ต่างกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน

สรรพสามิตและเจ้าพนักงานศุลกากรซ่ึงมุ่งเน้นในการปราบปรามการกระท าความผิดอันเป็นการ

ลักลอบน าสินค้ามาโดยไม่ช าระภาษี ซ่ึงการปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานสรรพากรมิได้มุ่งเน้นการ

ปราบปรามและน าตัวผู้กระท าผิดมาช าระค่าปรับ แต่เม่ือผู้เล่ียงภาษีไม่ยอมช าระภาษีกต้็องพ่ึง

กระบวนการในช้ันของพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับทั้งสรรพสามิตและศุลกากร ซ่ึงค่าปรับใน

คดีของสรรพสามิตและศุลกากรมีมูลค่าสูงกว่าคดีภาษีสรรพากรผู้กระท าความผิดจึงยินยอมที่จะ

ช าระค่าปรับได้งายกว่า ซ่ึงต่างจากคดีของสรรพสามิตและศุลกากรที่ผู้ต้องหาหลีกเล่ียงหลบหนี

ไม่ยินยอมช าระค่าปรับ แต่ทั้งคดีภาษีของสรรพากรกต็ามเม่ือผู้ช าระภาษีไม่ยินยอมและหลีกเล่ียง

การช าระภาษี เจ้าพนักงานสรรพากรย่อมต้องน าเร่ืองขึ้ นสู่กระบวนการช้ันสอบสวน โดยอยู่ใน
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อ านาจของเจ้าพนักงานสอบสวนเช่นกนั ซ่ึงการปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานสรรพากรกม็ีอ านาจใช้

อ านาจด้านกระบวนการออกค าสั่งตรวจค้นเช่นกนั 

 3.การใช้อ านาจด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานเทศกจิ 

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.2535 จะก าหนดเป็นโทษปรับ ไม่มีโทษจาคุก โดยบัญญัติให้อ านาจไว้ในมาตรา 48           

วรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยบัญญัติว่า บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวน มีอ านาจเปรียบเทียบได้             

เมื่อผู้ต้องหาช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทยีบภายในสบิห้าวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทยีบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่

ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวเพ่ือฟ้องร้องต่อไป ซ่ึงอ านาจในการปฏิบัติงานของ            

เจ้าพนักงานสรรพสามิตและเจ้าหน้าที่เทศกจิมีการปฏบัิติงานภายใต้กฎหมายเฉพาะเช่นเดียวกัน

โดยจับกุมตัวผู้กระท าความผิดมาช าระเปรียบเทยีบและส่งด าเนินคดีในกรณีที่ผู้กระท าความผิด

มิได้เปรียบเทยีบปรับมาว่าในกรณีใดๆกต็ามแต่ต่างกันตรงที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตต้องน าคดีส่ง

พนักงานสอบสวนสู่ช้ันกระบวนการสอบสวนทุกกรณีแต่เจ้าหน้าที่เทศกิจน้ันมีอ านาจเตม็ในการ

สอบสวนโดยสามารถเป็นพนักงานสอบสวนโดยกระทรวงมหาดไทยท าข้อตกลงกับส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติให้เจ้าพนักงานเทศกิจสามารถจับกุมผู้กระท าความผิดและน าคดีมาปรับได้ด้วย

ตนเองและออกกฎหมายรับรองอ านาจในการเป็นพนักงานสอบสวน โดยมาต้องส่งคดีไปยัง

พนักงานสอบสวนแล้วน ากลับมาช าระค่าปรับยังส านักงานของเทศกจิอกีโดยเจ้าพนักงานเทศกิจมี

อ านาจท าการเปรียบเทียบปรับได้เองโดยมีส านวนเป็นของตนเอง โดยพระราชบัญญัติรักษา                   

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535ได้ก าหนดให้

ผู้ประกอบการกระท าและไม่กระท าการหากไม่กระท าการต้องมีโทษโดยมีการเปรียบเทียบปรับ

และก าหนดโทษแก่ผู้ละเลยไว้ด้วย และยังได้ก าหนดเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่อันเกิดจากการ

เปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งตามมาตรา 51 กึ่งหน่ึง และพนักงานเจ้าหน้าที่                    

เจ้าพนักงานจราจร หรือต ารวจที่ปฏบัิติหน้าที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุมอกีกึ่งหน่ึง     

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 การด าเนินคดีอาญาความผิดต่อรัฐซ่ึงพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีน้ันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้ต้องมีการสอบสวนก่อนฟ้องคดีเพ่ือให้มีการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเพ่ือพิสูจน์ความผิดและเอาตัว

ผู้กระท าความผิดมาลงโทษ การสอบสวนจึงเป็นกลไกส าคัญในการน าเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ 

พนักงานสอบสวนผู้ท าการสอบสวนจึงต้องมีความรู้ความสามารถในเร่ืองน้ันๆโดยเฉพาะทาง 

และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านส าหรับคดีน้ันๆในการสอบสวนเพ่ือท าให้ส านวนการสอบสวน

คดีอาญาน้ันมีประสิทธิภาพมีน า้หนักเพียงพอที่จะด าเนินคดีและเพ่ือประโยชน์ในการส่งฟ้องคดี

เพ่ือศาลจะรับฟังและลงโทษผู้กระท าผิดในกรณีผู้กระท าผิดมิได้หรือยินยอมช าระค่าปรับ ซ่ึงการ
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สอบสวนน้ันเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือให้ทราบถึง

ข้อเทจ็จริงหรือพิสูจน์ความผิดตามทกีล่าวหาและเพ่ือเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ โดยประมวล

กฎหมายพิจารณาความอาญาได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนไว้

หลายประการเพ่ือประโยชน์แก่พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ส าคัญและให้

ได้มากที่สุด แต่การใช้อ านาจเหล่าน้ีอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้และการใช้

อ านาจสอบสวนไปในทางที่ผิดโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอื่นๆไม่อาจมีอ านาจเตม็ในการ

สอบสวนทั้งที่เป็นเจ้าพนักงานผู้จับกุมตามพระราชบัญญัติของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองน้ันๆ 

เช่น เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ท าการจับกุมคดีหลบหนีสินค้าภาษีสรรพสามิต การสอบสวน            

จึงเป็นกลไกส าคัญในการน าเอาตัวผู้กระท าผิดลงโทษ พนักงานสอบสวนผู้ท าการสอบสวนจึงต้อง

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในการสอบสวนมากกว่าเจ้าพนักงานสอบสวน

หรือเจ้าพนักงานต ารวจ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงก าหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่

ต ารวจและพนักงานฝ่ายปกครองเท่าน้ันเป็นพนักงานสอบสวนได้ ดังน้ันเจ้าพนักงานตาม

กฎหมายพิเศษฉบับอื่น ๆ จึงไม่มีการบัญญัติรับรองให้เป็นพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ตามกฎหมายสรรพสามิตน้ันมีเจตนารมณ์ในการด าเนินคดี

โดยไม่ชักช้า และเจ้าพนักงานสรรพสามิตจะมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความผิดทางภาษีสรรพสามิต 

โดยเฉพาะซ่ึงเจ้าพนักงานสรรพสามิตจะต้องมีความรู้ความช านาญในเร่ืองน้ัน ๆ เป็นอย่างดี 

กฎหมายภาษีสรรพสามิตจึงบัญญัติให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีอ านาจในการสอบสวนคดี

ความผิดภาษีสรรพสามิตอ านาจในการด าเนินคดีของเจ้าพนักงานสรรพสามิตน้ันตามกฎหมาย

ภาษีสรรพสามิต มีบทบัญญัติพิเศษที่ให้อ านาจเจ้าพนักงานสรรพสามิต ที่กระท าการโดยอาศัย

อ านาจอธิบดี (อ านาฝ่ายบริหาร) อาจย่ืนฟ้องและท าการฟ้อง หรือด าเนินคดีได้โดยมอบอ านาจ

แก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมท าส านวนส่งพนักงานสอบสวนน่ันกค็ือเจ้าพนักงานต ารวจเพ่ือท าส านวน

ในส่วนของเจ้าพนักงานสอบสวนส่งต่อไปยังพนักงานอัยการเพ่ือท าการฟ้องผู้กระท าความผิดที่

มิได้ยินยอมช าระภาษีในช้ันเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพ่ือพิพากษาให้รับผิดช าระภาษีในช้ันศาลต่อไป 

และยังมีอ านาจในการก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนซ่ึงเป็นโทษปรับในกรณีที่ผู้กระท าผิดยินยอม

ช าระค่าปรับในช้ันเจ้าหน้าที่สรรพสามิต น้ันกค็ือการระงับคดีซ่ึงโดยปกติจะเป็นอ านาจของฝ่าย

ตุลาการ จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายภาษีสรรพสามิตได้ให้อ านาจฝ่ายบริหารใช้อ านาจตุลาการอีกโสต

หน่ึงด้วย 

 เพ่ือให้ระบบการสอบสวนคดีสรรพสามิตของไทยเป็นไปตามหลักสากล (ทฤษฎี)           

ที่ถือว่าอ านาจการสอบสวน และฟ้องร้องคดีเป็นอ านาจอันมิอาจแบ่งแยกได้ (Inseparable  

Authority)  แล้ว ส าหรับคดีซ่ึงต้องมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษอาจเป็นคดีที่มีข้อพิจารณา

ซับซ้อน จึงควรบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนน้ีโดยให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้ามาควบคุมการ

สอบสวนคดีภาษีสรรพสามิตด้วยตนเอง อย่างเช่น ประเทศอังกฤษที่คดีภาษีศุลกากรตาม

พระราชบัญญัติบริหารงานศุลกากรและสรรพสามิตก าหนดให้การสอบสวนเป็นอ านาจภายใน
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หน่วยงานซ่ึงจะมีแผนกสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ แต่อย่างไรกต็ามต ารวจกยั็งคงมีอ านาจ

สอบสวนเหมือนเช่นคดีอาญาทั่ว ๆ ไปโดยต้องมีการร้องขอและเสนอเร่ืองไปยังองค์กร CPF 

เพ่ือด าเนินการสอบสวนร่วมกันต่อไปก็ได้หากเป็นคดีที่มีความละเอียดซับซ้อนในกรณีที่              

เจ้าพนักงานสรรพสามิต เป็นผู้สอบสวนคดีสรรพสามิตโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนซ่ึงเป็นความผิดเกี่ยวกบัภาษีโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้อาศัยอ านาจอธิบดี

กรมสรรพสามิตใช้อ านาจในการตัดสินใจของกรมสรรพสามิตในการที่จะฟ้องคดีได้เป็นหลักซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเมื่อน าส านวนคดีขึ้ นสู่ศาลก็จะสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานได้อย่างชัดเจน ซ่ึงเหน็ได้ว่าจะท าให้การด าเนินคดีสรรพสามิตมีความรวดเรว็และ

มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 1. ให้เจ้าพนักงานสรรสามิตมีอ านาจเต็มในการสอบสวนโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึง              

เจ้าพนักงานต ารวจในการใช้อ านาจการสอบสวนและลงบันทึกประจ าวัน โดยให้เจ้าพนักงาน

สรรพสามิตมีอ านาจสอบสวนและมีอ านาจในการลงบันทึกคดีเฉพาะต่างๆของตนได้น้ัน             

ซ่ึงเจ้าพนักงานสรรพสามิตมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตทั้งในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับเอกสาร เจ้าหน้าที่สรรพสามิตยังเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับพยานหลักฐานต่าง ๆ ในการ

พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหารวมตลอดถึงอ านาจหน้าที่บางอย่าง ให้เป็นการสิ้นเปลืองเวลา และ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นการแบ่งเบาภารกิจของอัยการและเจ้าพนักงานต ารวจโดยใช้ 

ความช านาญพิเศษเฉพาะด้านคดี และการฟ้องคดีอาญาทั่วไปถือเป็นดุลยพินิจของพนักงาน

อยัการที่จะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีใด ๆ          

 2. แก้ไขบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายอ านาจของเจ้าพนักงาน

สรรพสามิตให้ทางปฏบัิติของเจ้าพนักงานสรรพสามิตให้สามารถท าการสรุปส านวนมีอ านาจท า

ความเห็นเสนอต่อพนักงานอัยการ โดยไม่ต้องเสนอคดีผ่านพนักงานสอบสวนให้ตรงตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรที่จะให้มีการยุติปัญหาค่าภาษีอย่างรวดเรว็ โดยไม่จ าเป็นต้อง

ผ่านหน่วยงานอื่นให้สิ้นเปลืองเวลา และการให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีอ านาจสอบสวนเพ่ือให้ 

สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมายสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนด

โครงสร้างอ านาจหน้าที่ที่ให้สอดรับกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 
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