
1. แนวคิดเกี่ยวกับอ�ำนำจทำงกฎหมำยปกครอง

	 รัฐสมัยใหม่	(modern	state) ทุกรฐั ซึง่มกีารแบ่งแยกอ�านาจเป็นนิตบิญัญัต ิบริหาร และตลุาการ หรือทีเ่รยีกว่า 

นิติรัฐ (Legal State) นั้น ต้องมีระบบกฎหมายปกครองหรือระเบียบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่จัดระเบียบบริหาร 

รัฐการ หรือราชการ ตลอดจนก�าหนดความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ภายใต ้

การบงัคับบญัชาหรอืภายใต้การก�ากับดแูลของรฐับาลซึง่รวมเรยีกว่า “ฝ่ายปกครอง” (Administration) กับเอกชน ย่ิงนับวัน 

ภารกิจของฝ่ายปกครองก็ย่ิงขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐเองได้อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการด�าเนิน

ภารกิจทางปกครอง โดยมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลไกในการด�าเนินงาน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสิทธิและประโยชน์ของสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงคือองค์กรของรัฐซึ่งเป็นผู้ออก 

ค�าสัง่ทางปกครองหรอืปฏบิตักิารทางปกครอง และถือประโยชน์สาธารณะเป็นแนวทางส�าคญัในการพิจารณาออกค�าสัง่ 

ทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองกับอีกฝ่ายหน่ึงคือเอกชนซึ่งเป็นผู้รับค�าส่ังทางปกครองหรือปฏิบัติการ 

ทางปกครองและถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นแนวทางส�าคัญในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเอง

 ในการพิจารณาออกค�าสัง่ทางปกครองหรอืปฏบิตักิารทางปกครอง เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องกระท�าการโดยอาศยั

หลักการว่าด้วยการกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นท้ังท่ีมาของอ�านาจ 

เจ้าหน้าท่ีและเพ่ือควบคุมการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งในทางทฤษฎี อ�านาจท่ีกฎหมาย 

ให้แก่องค์กรของรฐัฝ่ายปกครองในการท่ีจะออกค�าสัง่ทางปกครองหรอืปฏิบติัการทางปกครองต่างๆ น้ัน อาจจ�าแนกออก 

ได้เป็นสองประเภท คือ อ�านาจผูกพัน (Madatory Power) และอ�านาจดุลยพินิจ (Discretionary Power)

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

การใช้อ�านาจดุลยพินิจของพนักงานศุลกากร

เรื่องโดย...นายศักดิ์ชัย  สักกะบูชา
นิติกรช�านาญการพิเศษ
รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร



 อ�านาจผูกพัน1 (Mandatory Power)  หมายความว่า 

ในการกระท�าทางปกครอง ผู้ออกค�าสั่งหรือปฏิบัติการ 

ทางปกครองต้องได้ข้อเท็จจริงที่กฎหมายต้องการ

และต้องตัดสินใจไปตามท่ีกฎหมายก�าหนดเท่านั้นจะ

เลือกกระท�าไปตามที่ตนเห็นว่าน่าจะเหมาะสมไม่ได ้

ส่วน อ�านาจดลุยพนิิจ 2(Discretionary Power) หมายความว่า 

ในการกระท�าทางปกครอง เมื่อผู้ออกค�าสั่งหรือปฏิบัติ

การทางปกครองได้ข้อเท็จจริงท่ีกฎหมายประสงค์แล้ว

ผู ้ออกค�าส่ังหรือปฏิบัติการทางปกครองมีอ�านาจ

เลือกว่าจะตัดสินใจแบบใดท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม 

ซึ่งกฎหมายได้ก�าหนดทางเลือกไว้ 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก อาจก�าหนดทางเลือกไว ้ไม ่มากนัก 

ลักษณะที่สอง อาจก�าหนดเปิดกว้างให้ใช้ดุลพินิจ 

ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดีแม้เป็นอ�านาจ

ดุลยพินิจ แต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส�าคัญท่ีก�าหนดไว้

ส�าหรับการกระท�านั้น

2. อ�ำนำจกำรใช้ดุลยพินิจของพนักงำนศุลกำกร
ตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560

 ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  

หากพิจารณาในทางกฎหมายปกครองแล้ว พบว่า

กฎหมายได ้บัญญัติให ้อ�านาจพนักงานศุลกากร 

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยอาศัยทั้งอ�านาจผูกพัน (Mandatory 

Power) และอ�านาจดลุยพินิจ (Discretionary Power) 

 เมื่อพิจารณาความหมายของค�าว่า “อ�านาจ

ดุลยพินิจ” (Discretionary Power) ดังกล่าว รวม

ทั้งศึกษาอ�านาจหน้าท่ีของพนักงานศุลกากรตาม 

พระราชบญัญัตศุิลกากร พ.ศ. 2560 ท้ังนี ้โดยพิจารณา

จากถ้อยค�าท่ีบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมาย เช่น ค�าว่า 

“ เ ห ตุ อั น ค ว ร ส ง สั ย . . . อ า จ . . . ”   “ อ า จ . . . ” 

“มีอ�านาจ...” หรือ  “จะสั่งให้...ก็ได ้” ตลอดจน

พิจารณาองค ์ประกอบข ้อความอื่ น ในมาตรา

น้ั น แ ล ้ ว  ท� า ใ ห ้ ท ร า บ ว ่ า พ นั ก ง า น ศุ ล ก า ก ร

มีอ�านาจดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติศุลกากร  

พ.ศ. 25603  ตัวอย่าง ดังนี้

	 2.1	มาตรา	62 พนักงานศุลกากรอาจตรวจห่อ

พัสดุไปรษณีย์ท่ีน�าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราช

อาณาจักรได้

 ในกรณีท่ีมเีหตอุนัควรสงสัย พนักงานศลุกากร

อาจกักจดหมายหรือห่อพัสดุไปรษณีย์ไว้ได้จนกว่า 

ผู ้จะส่งของออกไปหรือผู ้น�าของส่ง หรือผู ้มีชื่อที่จะ 

รับของหรือผู้รับของ ได้แสดงต่อพนักงานศุลกากรว่า

ไม่มีของต้องห้าม ของต้องก�ากัด หรือของท่ียังมิได ้

เสียอากรในจดหมายหรือในห่อพัสดุนั้น

1 รายละเอยีดโปรดด ูชาญชยั  แสวงศกัด์ิ,ค�าอธิบายกฎหมายปกครอง,พิมพ์

ครั้งที่ 27 (กรุงเฯทพ : ส�านักพิมพ์วิญญูชน,2561 (หน้า 294-295) 
2 ชาญชัย แสวงศักดิ์, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่(1)
3 กรมศุลกากร,พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชก�าหนด

พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2560



 2.2	 มาตรา	 66 ถ้านายเรือได้รายงานต่อ

พนักงานศุลกากรว่า ตนไม่ทราบว่าของท่ีอยู่ในหีบห่อ

หรอืภาชนะบรรจทุีบ่รรทกุมาในเรอืน้ันเป็นสิง่ใด พนักงาน

ศลุกากรจะสัง่ให้เปิดหบีห่อหรอืภาชนะบรรจนุัน้ออกเพ่ือ 

ตรวจสอบก็ได้ และหากปรากฏว่าในหีบห่อหรือภาชนะ

บรรจุนั้นมีของต้องห้าม ให้ยึดของน้ันไว้เพ่ือด�าเนินการ

ตามกฎหมาย

 2.3	มาตรา	68	เมือ่พ้นก�าหนดระยะเวลาสบิวันนับ

แต่เรือมาถึงเขตท่าท่ีเป็นด่านศุลกากร หากนายเรือมิได้

ด�าเนนิการขนของข้ึนจากเรอืให้แล้วเสรจ็ หรอืผูน้�าของเข้า 

มิได้ด�าเนินการย่ืนใบขนสินค้าหรือมิได้ด�าเนินการ 

เพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจของหรือส่งมอบของไป

โดยถูกต้อง พนักงานศุลกากรอาจสั่งให้มีการน�าของนั้น 

มาเก็บไว้ในสถานท่ีที่พนักงานศุลกากรก�าหนดโดยให้

นายเรอืหรอืผูน้�าของเข้าเป็นผูเ้สยีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจาก

การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาของดังกล่าว

 พนักงานศุลกากรจะอนุญาตให้คืนของท่ีน�า

มาเก็บไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู ้น�าของเข้าได้ต่อเมื่อ 

มีการช�าระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวแก่ของนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

	 2.4	 มาตรา	 	 74	 เรือทุกล�าเม่ือเดินทางผ่าน 

ด่านตรวจของกรมศุลกากรเ พ่ือออกสู ่ทะเลต ้อง 

ลดความเร็วลงและให้พนักงานศุลกากรมีอ�านาจ 

เรียกให้นายเรือตอบค�าถามเก่ียวกับชื่อเรือและสถานที ่

ที่จะเดินทางไปได้

 2.5	มาตรา	104	 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้

ว่าของท่ีน�าเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล�าเป็น

ของทีม่ลีกัษณะดังต่อไปนี ้ให้พนกังานศลุกากรมอี�านาจ

ตรวจหรือค้นของนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น

 (1) มไีว้เพ่ือใช้ในการก่อการร้ายหรอืเกีย่วเน่ืองกับ

การก่อการร้าย

 (2) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่าย

ของดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง

สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ

 (3) มีการแสดงถิ่นก�าเนิดเป็นเท็จ

 (4) เป็นของผดิกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัการผ่านแดน

หรือการถ่ายล�า

 

 การตรวจหรือค้นตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด

	 2.6	 มาตรา	 119	 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น

เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินพิธีการศุลกากร พนักงาน

ศุลกากรผู้ก�ากับท่าเรือรับอนุญาต จะส่ังให้เอาของที่ยัง

ไม่ได้ตรวจเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงก็ได้

	 2.7	 มาตรา	 157	 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ 

พระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวกับการ

ศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

มีอ�านาจดังต่อไปนี้

 (1) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่น

ที่เก่ียวกับการประกอบการของผู้น�าของเข้า ผู้ส่งของ

ออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคล

ซึง่เกีย่วข้องตามท่ีอธิบดีประกาศก�าหนด ในระหว่างเวลา

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลา

ท�าการของสถานท่ีนั้น  ในการน้ีมีอ�านาจสั่งให้บุคคล 

ดงักล่าวหรือบคุคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีน้ันปฏิบตัเิท่าทีจ่�าเป็น

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

 (2)  จบักุมผูก้ระท�าความผดิตามพระราชบญัญัตน้ีิ 

โดยไม่ต้องมหีมายจบั เมือ่ปรากฏว่ามกีารกระท�าความผดิ

ซึง่หน้าหรอืมเีหตอุืน่ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาบัญญัติไว้เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนด�าเนิน

การต่อไป 



 (3) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน 

ข้อมูล หรือสิ่งของอื่นใดท่ีอาจใช้พิสูจน์ความผิดตาม 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น้ี ห รื อ ก ฎ ห ม า ย อื่ น ที่ เ ก่ี ย ว กั บ 

การศุลกากร

 (4) มีหนังสือเรียกผู้น�าของเข้า ผู้ส่งของออก 

ผู ้ขนส่งหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคล

ซึ่งเก่ียวข้องกับการน�าของเข้าหรือการส่งของออก  

มาให้ถ ้อยค�าหรือแจ้งข ้อเท็จจริงหรือท�าค�าชี้แจง 

เป็นหนังสือ หรอืให้ส่งบญัช ีเอกสาร หลกัฐาน หรอืส่ิงอืน่ 

ที่จ�าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลา 

แก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ 

รับค�าสั่งนั้น 

	 2.8	มาตรา	158 ให้พนกังานศลุกากรมอี�านาจ

ตรวจของท่ีก�าลังผ่านพิธีการศุลกากรหรืออยู่ในอ�านาจ

ก�ากับตรวจตราของศุลกากร และเอาตัวอย่างของไป 

เพ่ือตรวจสอบ หรือประเมินราคา หรือเพ่ือประโยชน์

อย่างอืน่ของทางราชการได้ตามความจ�าเป็น โดยไม่ต้อง 

ชดใช้ราคา ทั้งนี้ ต้องกระท�าด้วยวิธีการที่จะท�าให้

เจ้าของเสียหายหรือมีภาระน้อยที่สุด และถ้ามีของ 

คงเหลือให้ส่งคืนแก่เจ้าของโดยมิชักช้า

 2.9	 มาตรา	 159 การใช้อ�านาจของพนักงาน

ศุลกากรซึ่ งอ ธิบดีมอบหมายตามมาตรา  157  

หรือพนักงานศุลกากรตามมาตรา 158 ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศ 

ก�าหนดให ้พนักงานศุลกากรมีอ�านาจเข ้าไปใน 

สถานประกอบการเพ่ือตรวจสอบหรือเรยีกบญัช ีเอกสาร 

หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวกับของท่ีก�าลังผ่าน 

หรือได้ผ่านพิธีการศุลกากรภายในก�าหนดระยะเวลา

ไม่เกินห้าปีนับแต่วันท่ีน�าของเข้าหรือส่งของออกไป 

นอกราชอาณาจักรหรือน�าผ่านราชอาณาจักร

การใช้อ�านาจดุลยพินิจของพนักงานศุลกากร

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560



	 2.10	 	 มาตรา	 160	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

มีการใช้ยานพาหนะใดในการน�าหรือพาของที่ยังมิได้

เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องก�ากัด หรือของที่ยังมิได้

ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งหรือ

พาของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงาน

ศุลกากรมีอ�านาจสั่งให้หยุดยานพาหนะ เพ่ือตรวจหรือ 

ค้นยานพาหนะ หรือบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะนั้น

 

	 2.11	มาตรา	161 พนักงานศุลกากรอาจตรวจ

หรือค้นหีบห่อของผู ้โดยสารท่ีเข้ามาในหรือออกไป 

นอกราชอาณาจกัรได้ หากพบว่ามขีองท่ียังมไิด้เสยีอากร 

ของต้องห้าม ของต้องก�ากัด หรอืของท่ียังมไิด้ผ่านพิธีการ

ศลุกากร ให้พนกังานศลุกากรมอี�านาจยดึหบีห่อหรือของ

นั้นไว้ได้

	 2.12	 มาตรา	 164 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

เรือล�าใดเป็นเรือที่พึงต้องถูกยึดหรือตรวจตามพระราช

บัญญัตินี้ ให้พนักงานศุลกากรมีอ�านาจสั่งให้นายเรือล�า

นั้นหยุดลอยล�าหรือน�าเรือไปยังท่ีใดที่หน่ึง หากนายเรือ 

ฝ่าฝืนให้พนักงานศุลกากรเตือนให้นายเรือปฏิบัติ

ตามค�าสั่ง และหากนายเรือฝ่าฝืนค�าเตือนดังกล่าว  

ให้พนักงานศุลกากรมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ เพื่อบังคับ

ให้ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือน�าเรือไป หรือเพ่ือป้องกันการ

หลบหนี

 2.13	มาตรา	167 ให้พนกังานศลุกากร พนกังาน

ฝ่ายปกครอง หรอืต�ารวจ มอี�านาจยดึหรอือายัด  สิง่ใด ๆ  

อันจะพึงต้องริบหรือเป็นที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบตาม 

พระราชบัญญัตินี้ไว้ได้

 

 สิ่งที่อายัดไว้นั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งน้ัน

ไม่เป็นของอันพึงต้องริบ ให้เพิกถอนการอายัดสิ่งนั้น  

แต่กรณีเป็นสิ่งอันพึงต้องริบ ให้พนักงานศุลกากร 

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ารวจ มีอ�านาจยึดสิ่งนั้น

 ส่ิงท่ียึดไว้น้ัน ถ้าเป็นยานพาหนะท่ีใช้ในการ 

กระท�าความผดิ และเจ้าของหรอืผูม้สีทิธิไม่มายืน่ค�าร้อง

ขอคืนภายในก�าหนดหกสิบวันหรือถ้าเป็นสิ่งอื่นภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นส่ิงที่ไม่มีเจ้าของ 

และให้ตกเป็นของแผ่นดิน

	 2.14	มาตรา	175		เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน

และปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับศุลกากร

ในเขตท้องท่ีใด ให้ก�าหนดเขตท้องท่ีน้ันเป็นเขตควบคุม

ศุลกากรโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

 ภายในเขตควบคุมศุลกากรที่ก�าหนดตามวรรค

หนึ่ง ให้พนักงานศุลกากรมีอ�านาจตรวจหรือค้นโรงเรือน 

สถานที่ ยานพาหนะ หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในเวลากลาง

วันหรือกลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น ทั้งนี้ พนักงาน

ศุลกากรต้องแสดงเหตุผลอันสมควรก่อนท่ีจะใช้อ�านาจ

นั้นด้วย

 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลท่ีถูก

ตรวจหรือค้นตามวรรคสอง ได้กระท�าความผิดตามพระ

ราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร 

และบุคคลน้ันไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมควรได ้

ให้พนักงานศลุกากรมอี�านาจจบักุมบคุคลน้ันโดยไม่ต้อง

มีหมายจับเพื่อส่งพนักงานสอบสวนด�าเนินการต่อไป

	 2.15	มาตรา	191	ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย

ว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมีการ 

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีในเขตต่อเนื่อง 

ให้พนักงานศุลกากรมีอ�านาจส่ังให้นายเรือหยุดลอยล�า

หรือน�าเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง เพื่อการตรวจหรือค้น จับกุม 

หรือด�าเนินคดีได้



3. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 การใช้อ�านาจดุลยพินิจของพนักงานศุลกากร

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 นอกจาก

ต้องค�านึงถึงหลักการกระท�าทางปกครองต้องชอบ

ด้วยกฎหมาย (Legitimacy) ซึ่งถือว่ากฎหมายเป็น

ท้ังท่ีมาและข้อจ�ากัดการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครอง

แล้ว ยังต้องค�านึงถึงหลักความเหมาะสม (Principle 

of Suitability) หลักความได้สัดส่วน (Principle of 

Proportionality) และหลักความจ�าเป็น (Principle of 

Necessity) รวมทั้งการไม่ใช้อ�านาจบิดผัน (Abuse 

of Power) หรืออ�านาจตามอ�าเภอใจ (Arbitrary) อีก

ด้วย การตรวจสอบและควบคมุการใช้อ�านาจดลุยพินจิ

สามารถกระท�าได้หลายช่องทาง เช่น โดยผู้บังคับ

บัญชา การอุทธรณ์ หรือ องค์กรตุลาการ
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