
๑ 

 

บทความเร่ือง 

คดีความผดิทางอาญาตามประมวลรัษฎากรทีเ่ป็นคดีพเิศษตามพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดย นายธวชัชยั  สวนสีดา  ผูอ้  านวยการส่วนคดีภาษีอากร ๒ ส านกัคดีภาษีอากร 

----------------------------------- 

คดีความผดิทางอาญาตามประมวลรัษฎากร 

เม่ือคดีความผิดทางอาญาตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรเกิดข้ึนแลว้ เจา้พนกังานสรรพากร

ผูป้ฏิบติังานคดีอาจด าเนินการได ้๒ กรณี คือ การเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับ และการฟ้องร้องด าเนินคดีอาญา

ต่อศาล จึงแบ่งลกัษณะคดีความผดิทางอาญาตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 

ก. กรณีคดีความผดิทางอาญาท่ีเจา้พนกังานสามารถเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับได ้ 

ข. กรณีคดีความผิดทางอาญาท่ีเจ้าพนักงานไม่สามารถเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับได ้                  

เจา้พนกังานสรรพากรจะตอ้งด าเนินการร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน เพื่อใหด้ าเนินคดีทางอาญาทางศาลเท่านั้น 

ก. กรณคีดีความผดิทางอาญาทีเ่จ้าพนักงานสามารถเปรียบเทยีบโดยก าหนดค่าปรับได้  

การเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับคดีอาญา เป็นการใชอ้  านาจตามมาตรา ๓ ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากร ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “ ถา้เจา้พนกังานดงัต่อไปน้ี เห็นว่าผูต้อ้งหาไม่ควรตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูก

ฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับแต่สถานเดียว ในความผิดต่อไปน้ี เวน้แต่ความผิดตามมาตรา 

๑๓ คือ 

(๑) ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับ        

ทั้งจ  า ซ่ึงโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน ท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอ านาจของอธิบดี ถา้เกิดข้ึนในจงัหวดัอ่ืน              

ใหเ้ป็นอ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(๒) ความผิดท่ีมีโทษปรับหรือโทษจ าคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหน่ึงปี หรือทั้ งปรับทั้งจ  า               

ซ่ึงโทษจ าคุกเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหน่ึงปี ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยอธิบดี อธิบดีกรม              

การปกครอง และอธิบดีกรมต ารวจ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

ถา้ผูต้อ้งหาใช้ค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบก าหนดแลว้ 

ใหถื้อวา่เป็นอนัคุม้ผูต้อ้งหามิใหถู้กฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผดินั้น 

ถ้าผู ้มีอ  านาจเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง เห็นว่าไม่ควรใช้อ านาจเปรียบเทียบหรือเม่ือ

เปรียบเทียบแลว้ผูต้อ้งหาไม่ยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือยอมแลว้แต่ไม่ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีผูมี้อ  านาจ

เปรียบเทียบก าหนด ใหด้ าเนินการฟ้องร้องต่อไป และในกรณีน้ี หา้มมิใหด้ าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายอ่ืนอีก” 

 



๒ 

 

ซ่ึงคดีความผิดทางอาญาในกรณีน้ี กรมสรรพากรได้วางแนวทางอัตราการเปรียบเทียบ               

โดยก าหนดค่าปรับไวต้ามหนังสือ ท่ี กค ๐๘๐๖(ก)/๑๓๓๒ ลงวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ รวม ๕๐ กรณี                

(หรือฐานความผดิ) ซ่ึงจะยกเป็นตวัอยา่งบางกรณี ดงัน้ี 

บัญชีอตัราการเปรียบเทยีบโดยก าหนดค่าปรับ 

ตามมาตรา ๓ ทว ิ(๑) แห่งประมวลรัษฎากร 
ตามหนงัสือท่ี กค ๐๘๐๖(ก)/๑๓๓๒ ลงวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ 

(ขอ้ผอ่นปรนการปรับตามหนงัสือท่ี กค ๐๘๐๖/๑๐๐๔๐ ลงวนัท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๗) 

ทัว่ไป 

ล าดับ 

ที่ 

มาตรา 

ความผดิ 

ฐานความผดิ อตัราโทษตามกฎหมาย อตัราทีค่วรเปรียบเทียบปรับ 
กระทงละ/บาท 

   ๑ ๓ นว รู้อยูแ่ลว้ไม่อ านวยความ

สะดวกหรือขดัขวางเจา้

พนกังานผูก้ระท าการตาม

หนา้ท่ี ตามความใน 

มาตรา ๓ เบญจ 

ปรับไม่เกินหา้พนับาท 

หรือจ าคุกไม่เกินหน่ึง

เดือน หรือทั้งปรับทั้งจ  า 

  (อายคุวาม ๑ปี) 

                                        ๕,๐๐๐.-                                  

๒ ๓ ทศ ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ 

เจา้พนกังานประเมินหรือ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามความ 

ในมาตรา ๓ ฉ 

ปรับไม่เกินหา้พนับาท 

 

   (อายคุวาม ๑ ปี) 

๒,๐๐๐.- 

 

๓ ๓ ทวา
ทศ 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

ประกาศท่ีออกตามความใน

มาตรา ๓ เอกาทศ                      

(เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี) 

ปรับไม่เกินสองพนับาท  

 

    (อายคุวาม ๑ ปี) 

(๑) บุคคลธรรมดา                     ๑๐๐.- 

(๒) นิติบุคคล                           ๕๐๐.- 

 

๔-๕๐ ๔ นว-
๑๒๘ 

ฯ ฯ ฯ 

ขอ้สังเกต  คดีความผดิตามมาตรา ๓๗ ทวิ แมเ้ป็นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับได ้ตามมาตรา 

๓ ทว ิ(๑) แต่กรมสรรพากรเห็นวา่ เป็นกรณีหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร จึงไม่ไดว้างแนวทาง

อตัราการเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับไวต้ามหนงัสือดงักล่าว 



๓ 

 

ข. กรณคีดีความผดิทางอาญาทีเ่จ้าพนักงานไม่สามารถเปรียบเทยีบโดยก าหนดค่าปรับได้ 

ความผิดท่ีเจ้าพนักงานไม่สามารถเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับได้ เป็นความผิดท่ีมี

บทลงโทษหนกั ปรับและจ าคุกในอตัราสูง ประมวลรัษฎากรไดบ้ญัญติัไว้ ตามมาตรา ๓๕ ทวิ มาตรา ๓๗ (๑) (๒) 

มาตรา ๙๐/๔ (๑)-(๗) มาตรา ๙๐/๕ มาตรา ๙๑/๒๑ (๗) และมาตรา ๑๒๙ รวม ๑๓ กรณี (ความจริงมีมาตรา ๑๓ อีก  

ท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบฯ ไดเ้พราะมาตรา ๓ ทว ิไดก้ าหนดยกเวน้ไว)้ ดงัน้ี 

มาตรา ๓๕ ทวิ “ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ทวิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน

สองแสนบาท 

ในกรณีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการหรือผูแ้ทน

ของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวใ้นวรรคหน่ึงดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนในการกระท า

ความผดิของนิติบุคคลนั้น” 

มาตรา ๓๗ “ผูใ้ด 

(๑) โดยรู้แลว้หรือโดยจงใจ แจง้ขอ้ความเท็จหรือให้ถอ้ยค าเท็จ หรือตอบค าถามดว้ยถอ้ยค า

อนัเป็นเทจ็ หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรตามลกัษณะน้ี หรือ 

(๒) โดยความเท็จ โดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกนัหลีกเล่ียงหรือ

พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรตามลกัษณะน้ี  

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจด็ปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท” 

 มาตรา ๙๐/๔ “บุคคลดงัต่อไปน้ี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีระบุไว ้ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจด็ปี และปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงสองแสนบาท 

(๑) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิ่ม ออก

ใบก ากบัภาษี ใบเพิ่มหน้ี หรือใบลดหน้ี โดยไม่มีสิทธิท่ีจะออกเอกสารดงักล่าวตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๖/๑ 

(๒) ตัวแทนผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือ

พยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบก ากบัภาษีโดยไม่มีสิทธิตามมาตรา ๘๖/๒ วรรคหน่ึง 

(๓) ผูอ้อกใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหน้ี หรือใบลดหน้ี โดยไม่มีสิทธิจะออกเอกสารดังกล่าว            

ตามมาตรา ๘๖/๑๓ 

(๔) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ลง

รายการหรือลงรายการเป็นเทจ็ในรายงานตามมาตรา ๘๗ หรือตามท่ีอธิบดีก าหนดตามมาตรา ๘๗/๑ 

(๕) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิ่ม          

ไม่ออกใบก ากบัภาษี ใบเพิ่มหน้ี หรือใบลดหน้ี หรือใบแทนเอกสารดงักล่าว 



๔ 

 

(๖) ผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมู ลค่าเพิ่ม 

กระท าการใด ๆ โดยความเทจ็ โดยฉอ้โกง หรืออุบาย หรือโดยวธีิการอ่ืนใดท านองเดียวกนั 

(๗) ผูป้ระกอบการโดยเจตนาน าใบก ากบัภาษีปลอมหรือใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมายไปใชใ้นการเครดิตภาษี” 

มาตรา ๙๐/๕ “ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดซ่ึงตอ้งรับโทษตามหมวดน้ีเป็นนิติบุคคล กรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น ตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เวน้แต่            

จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดย้นิยอมหรือมีส่วนในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น” 

มาตรา ๙๑/๒๑ (๗) “ใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๔ ดงัต่อไปน้ี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๑) ........................................................... 

(๗) ส่วน ๑๔ บทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบญัญติัมาตราดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งมาตรา ๙๐/๕” 

มาตรา ๑๒๙ “ผูใ้ดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมป์ซ่ึงรู้อยูว่า่เป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือคา้แสตมป์ท่ี

ใช้แลว้ หรือท่ีมีกฎกระทรวงประกาศให้เลิกใช้เสียแลว้ก็ดี ผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 

หรือจ าคุกไม่เกินสามปี หรือทั้งปรับทั้งจ  า” 

ความผิดตามมาตราดังกล่าวข้างต้น เป็นความผิดท่ีมีระวางโทษจ าคุกขั้ นสูงถึงเจ็ดปี                    

ซ่ึงเจา้พนกังานไม่สามารถเปรียบเทียบโดยก าหนดค่าปรับได ้ดงันั้น ถา้บุคคลใดมีพฤติการณ์ครบองค์ประกอบ

ความผิดอาญาแล้ว เจ้าพนักงานสรรพากรต้องด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อฟ้องร้องด าเนิน

คดีอาญาทางศาลเท่านั้น  
 

คดีความผดิทางอาญาตามประมวลรัษฎากรทีเ่ป็นคดีพเิศษ 

เ น่ืองจากคดีความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรมิได้ก าหนดไว้ในบัญชีท้าย

พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดงันั้น ในการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) คร้ังท่ี          

๑/๒๕๔๗ วนัท่ี ๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๗ กคพ. โดยนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร) เป็นประธานไดมี้มติให้

เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดให้คดีความผิดทางอาญาเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร กฎหมายว่าด้วยศุลกากร ภาษีสรรพสามิต สุรา และยาสูบ รวม ๕ ฉบบั เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑             

วรรคหน่ึง (๑) เพิ่มเติมจากท่ีได้ก าหนดไวใ้นบญัชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗                   

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ อนุมติัหลกัการร่างกฎกระทรวงตามท่ีกระทรวงยุติธรรม 

(กคพ.) เสนอ และให้ส่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาด าเนินการจนสามารถออกกฎกระทรวง              



๕ 

 

ว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม  ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวนัท่ี ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗  

เม่ือมีการออกกฎกระทรวงก าหนดใหค้ดีความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรเป็นคดีพิเศษ

เพิ่มเติมแลว้ จะตอ้งก าหนดรายละเอียดของลกัษณะของการกระท าความผดิโดย กคพ. อีก ตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

และตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑)  ทั้ งน้ี ผูเ้ขียนและข้าราชการส านักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ                     

ไดด้ าเนินการยกร่างแลว้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ กคพ. และกคพ. ตามล าดบั โดย กคพ. ไดมี้มติเห็นชอบในการ

ประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๔๗ วนัท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และไดมี้ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง การ

ก าหนดรายละเอียดของลกัษณะของการกระท าความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) แห่งพระราชบญัญติัการ

สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๒๘ 

มกราคม ๒๕๔๘ โดยให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป ซ่ึงมีรายละเอียดตาม

บญัชีทา้ยประกาศ กคพ. ดงักล่าว ดงัน้ี 

“๑. คดีความผดิตามประมวลรัษฎากร 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และมาตรา 

๙๑/๒๑ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีมีหรือมีมูลน่าเช่ือว่าเป็นเหตุให้รัฐขาดรายไดเ้ป็นเงินภาษีอากรรวมเบ้ียปรับ

และเงินเพิ่มตั้งแต่หา้สิบลา้นบาทข้ึนไป 

๒. คดีความผดิตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

...............................................................................” 

ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นตน้มา คดีความผิดทางอาญาตามมาตรา ๓๗,  

๙๐/๔, ๙๐/๕ และ ๙๑/๒๑ (๗) ตามประมวลรัษฎากร ท่ีมีหรือมีมูลน่าเช่ือวา่เป็นเหตุให้รัฐขาดรายไดเ้ป็นเงินภาษี

อากร รวมทั้งส้ินตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทข้ึนไป จึงเป็นคดีพิเศษ ท่ีกรมสรรพากรจะต้องมาร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ ไม่วา่จะเป็นการกระท าความผดิก่อนหรือหลงัวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ ทั้งน้ี กรมสอบสวนคดี

พิเศษกับกรมสรรพากรได้มีบนัทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบติังานป้องกันและ

ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัคดีพิเศษ ฉบบัลงวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงกรมสรรพากรได้วาง

แนวทางปฏิบติัตามบนัทึกความตกลงดังกล่าว ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๗๓๒/ว ๑๔๕ ลงวนัท่ี ๑๑ มกราคม 

๒๕๔๙ 

แต่เน่ืองจากคดีความผิดตามประมวลรัษฎากรท่ีท าให้รัฐขาดรายได้มีจ  านวนสูงถึง ๕๐              

ลา้นบาท มกัจะเป็นกรณีท่ีเกิดจากการตรวจสอบภาษีอากรหรือการตรวจปฏิบติัการในแต่ละคร้ัง จึงอาจจะมีหลาย

ประเภทภาษีหรือหลายปีหรือเดือนภาษี ดงันั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจึงไดมี้ประกาศ กคพ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 



๖ 

 

ลงวนัท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพิ่มเติมความว่า “ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน”               

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยให้ใช้บงัคบัตั้ งแต่วนัท่ี ๔ มกราคม 

๒๕๔๙ ซ่ึงมีรายละเอียดตามบญัชีทา้ยประกาศ กคพ. ดงักล่าว ดงัน้ี 

“๑. คดีความผดิตามประมวลรัษฎากร 

คดีความผิดท่ีมีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๙๐/๔ มาตรา ๙๐/๕ และมาตรา 

๙๑/๒๑ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน  ท่ีมีหรือมีมูลน่าเช่ือว่า

เป็นเหตุใหรั้ฐขาดรายไดเ้ป็นเงินภาษีอากรรวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่มตั้งแต่หา้สิบลา้นบาทข้ึนไป” 
 

แต่อย่างไรก็ตาม ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ ลงวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ 

บัญญัติว่า  “โดยท่ีในปัจจุบันเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรและเจ้าพนักงานต ารวจต่างมีอ านาจในการ

ตรวจสอบการช าระภาษีตามประมวลรัษฎากร ท าให้พ่อคา้ประชาชนมีภาระตอ้งช้ีแจงแสดงหลกัฐานต่อเจา้หนา้ท่ี

หลายฝ่าย สมควรขจดัภาระดังกล่าวด้วยการให้เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรด าเนินการไปแต่ฝ่ายเดียว              

และโดยท่ีสมควรเร่งรัดการตรวจสอบภาษีอากรใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วหวัหนา้คณะปฏิวติัจึงมีค าสั่งดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ .................................................................................... 

ข้อ ๒ นับแต่วนัท่ีประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัน้ีใช้บงัคับ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานต ารวจ

ด าเนินการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เว้นแต่การด าเนินคดีอาญาตามค าขอของเจ้าพนักงานตาม

ประมวลรัษฎากร 

 ขอ้ ๓ .................................................................................. ” 

ประกอบกบัค าพิพากษาฎีกาท่ี ๔๒๗/๒๕๒๕ (ท่ีประชุมใหญ่) ได้วินิจฉัยว่า “...ขอ้ห้ามมิให้ต ารวจด าเนินการ

เก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ตามประกาศของคณะปฏิบติั ฉบบัท่ี ๘ ลงวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ นั้น 

หมายถึง การด าเนินคดีอาญาด้วย และเจ้าพนักงานต ารวจซ่ึงเป็นพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอ านาจสอบสวน

ด าเนินคดี การสอบสวนน้ีไดก้ระท าไปโดยไม่ชอบ โจทกไ์ม่มีอ านาจฟ้องร้องคดีน้ี...........” 

ดงันั้น จึงมีปัญหาว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอ านาจหน้าท่ีเข้าไป

ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีอาญาโดยท่ีเจา้พนักงานตามประมวลรัษฎากร ยงัไม่ได้ร้องขอหรือ           

ร้องทุกขก์ล่าวโทษไดห้รือไม่ อยา่งไร ซ่ึงจะไดพ้ิจารณาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาน้ีในบทความอีก

เร่ืองหน่ึงท่ีจะเขียนในโอกาสต่อไป 

------------------------------------- 


