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มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีใ้ห้เรียกว่า “พระราชบญัญตัห้ิามนําของท่ีมีการแสดง 

 กําเนิดเป็นเทจ็เข้ามา พทุธศกัราช ๒๔๘๑” 

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบญัญตัินีต้ัง้แตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ ้เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เหน็เป็นอยา่งอ่ืน 

 “การแสดงกําเนิด” หมายความว่า ถ้อยคํา อบุาย คําพรรณนา หรือการแสดงอ่ืนeๆ 

 ซึง่แถลงหรือแนะโดยประจกัษ์แจ้งว่าของใด ๆ ได้ทําหตัถกรรมในถ่ินหรือประเทศใด“เคร่ืองหอ่หุ้ม” 

 หมายความรวมตลอดถงึ จกุ ถงั ขวด ภาชนะ หีบ ครอบ หลอด กลกั กรอบ หอ่ หรือสิง่ใด ๆ

 สําหรับใช้บรรจขุอง “ป้าย” หมายความรวมตลอดถงึ แถบ หรือบตัร 

มาตรา ๔ ให้ถือว่าของมีการแสดงกําเนิด เม่ือมีการแสดงดงักลา่ว ถกัทอ ตอกeต่อประทบัหรือตดิอยูด้่วย

 ประการอ่ืนใดกบัของ หรือกบัเคร่ืองหอ่หุ้ม หรือป้ายแหง่ของนัน้ 

มาตรา ๕ ห้ามนําของหตัถกรรมใด ๆ ท่ีมีการแสดงกําเนิดเป็นเทจ็เข้ามาในราชอาณาจกัร แต่ความใน

 มาตรานีม้ิให้มีผลบงัคบัแก่สิง่ของท่ีมีการแสดงกําเนิดในสยาม หากว่านําเข้ามาเพ่ือใช้เป็นเคร่ือง

 หอ่หุ้มหรือป้ายสําหรับของท่ีผลติหรือทําหตัถกรรมในราชอาณาจกัร 

มาตรา ๖ บทกฎหมายว่าด้วยการศลุกากร และพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิว่าด้วยการห้ามนําของเข้าและ

 อํานาจของพนกังานศลุกากรเก่ียวกบัการนัน้ ให้ใช้บงัคบัแก่ของต้องห้ามนําเข้าตามพระราชบญัญตัิ

 นีด้้วย 

มาตรา ๗ ให้อธิบดีกรมศลุกากรมีอํานาจออกข้อบงัคบัศลุกากรวา่ด้วยการแจ้ง 

 ความ วางประกนั เง่ือนไขหรือวิธีการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัของต้องห้ามนําเข้าตามพระราชบญัญตันีิ ้

 ก่อนกกัของใดๆ หรือดําเนินคดีต่อไปประการใด เพ่ือริบของนัน้ อธิบดีจะสัง่ให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้องตาม

 ข้อบงัคบัท่ีกลา่วข้างต้นเสียก่อนก็ได้ และจะดําเนินการตามข้อบงัคบัท่ีว่านัน้ให้เป็นท่ีพอใจเสียก่อน 

 ว่าของนัน้ๆเป็นของต้องห้ามนําเข้าตามพระราชบญัญตันีิก็้ได้ 

 ข้อบงัคบัท่ีกลา่วข้างต้นจะกําหนดให้ผู้แจ้งความใช้เงินคืนแก่กรมศลุกากร สําหรับค่าใช้จ่ายและ

 ค่าเสียหายทัง้ปวงอนัเกิดจากการกกัของท่ีผู้นัน้ได้แจ้งความไว้eและจากการดําเนินคดีเน่ืองแตก่าร

 กกัของนัน้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้

มาตรา ๒๔๘๑ 

ขัดกับมาตรา 2 วรรคหน่ึง  

แห่งประมวลกฎหมายอาญา!! 



ภาคผนวก ๑  

ระเบียบปฏบิัตเิกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

กฎข้อ 18 การตรวจสอบย้อนหลัง   

ประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าอาจร้องขอตอ่หน่วยงานผู้ มีอํานาจของประเทศสมาชิกผู้สง่ออกให้มีการ

ตรวจสอบย้อนหลงัโดยการสุม่ และ/หรือ เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบั ความแท้จริงของเอกสาร

หรือความถกูต้องของข้อมลูเก่ียวข้องกบัถ่ินกําเนิดที่แท้จริงของสินค้าที่ต้องสงสยั หรือบางสว่นท่ี

เป็นปัญหานัน้ เม่ือมีการร้องขอดงักลา่ว หน่วยงานผู้ มีอํานาจของประเทศสมาชิกผู้สง่ออกจะทํา

การตรวจสอบย้อนหลงัจากเอกสารชีแ้จงต้นทนุการผลิตของผู้ผลิต/ผู้สง่ออกโดยใช้ต้นทนุและราคา

ปัจจบุนัเป็นหลกัแตอ่ยูภ่ายในระยะเวลาหกเดือน ตามวนัท่ีของการสง่ออกที่ได้ระบไุว้โดยมีเง่ือนไข

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(เอ) คําร้องขอให้ตรวจสอบย้อนหลงัจะสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 

หรือบญัชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าที่เก่ียวข้องและจะระบเุหตผุลรวมทัง้ข้อมลู

เพ่ิมเติมใดๆที่ชีใ้ห้เหน็ถงึความไม่ถกูต้องของหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบญัชี

ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบบันัน้ ยกเว้นกรณีการขอให้ตรวจสอบย้อนหลงั

โดยeการสุม่  

(บี) หน่วยงานผู้ มีอํานาจที่ได้รับคําร้องขอให้ตรวจสอบหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าย้อนหลงั

จะต้องดาเนินการตามคาร้องขอนัน้โดยทนัทีและแจ้งผลให้ทราบภายในเก้าสิบวนั (90) วนั นบั

จากวนัที่ได้รับคาร้องขอ  

(ซี) หน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า อาจระงบัการให้สิทธิพิเศษฯในระหว่างที่กาลงั

รอฟังผลการตรวจสอบ แตห่ากสินค้านัน้มิได้เป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องกํากดัในการนําเข้าและไม่

มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการฉ้อฉล จะตรวจปลอ่ยสินค้านัน้ไปก่อนภายใต้มาตรการทางด้านบริหารที่

กําหนดขึน้ตามท่ีเหน็ว่าจาเป็นได้  

(ดี) หน่วยงานผู้ มีอํานาจ จะต้องสง่ผลการตรวจสอบดงักลา่วไปยงัประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าโดย

ทนัที โดยประเทศสมาชิกผู้นาเข้าจะเป็นผู้ พิจารณาว่าสินค้านัน้ได้ ถ่ินกําเนิดหรือไม ่โดย

กระบวนการตรวจสอบย้อนหลงัทัง้หมด รวมถงึขัน้ตอนการแจ้งให้หน่วยงานผู้ มีอํานาจของ  

ประเทศสมาชิกผู้สง่ออกทราบถงึผลการพิจารณาว่าสินค้าได้ถ่ินกําเนิดหรือไม่จะต้องเสร็จสิน้

ภายในหนึง่ร้อยแปดสิบ (180) วนั โดยขณะที่รอผลการตรวจสอบย้อนหลงัให้ปฏิบติัตามวรรค (ซี) 

  



กฎข้อ 19 การเยี่ยมชมการตรวจสอบ    

ในกรณีพิเศษ หากประเทศสมาชิกผู้นาเข้าไม่พอใจตอ่ผลการตรวจสอบย้อนหลงัอาจจะขอไป

เยี่ยมชมการตรวจสอบของประเทศสมาชิกผู้สง่ออกได้  

(เอ) ก่อนที่จะทาการเยี่ยมชมการตรวจสอบประเทศสมาชิกผู้นาเข้าจะ  

 (หนึง่) แจ้งความจานงในการไปเยี่ยมชมการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั  

  (1) ผู้สง่ออก/ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่ทาการเยี่ยมชม  

  (2) หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรอง ถ่ินกําเนิดสินค้าของประเทศ

สมาชิกที่เป็นเจ้าของอาณาเขตท่ีจะทาการเยี่ยมชมการตรวจสอบ  

  (3) หน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชิกที่เป็นเจ้าของอาณาเขตท่ีจะทาการ

เยี่ยมชมการตรวจสอบ  

  (4) ผู้ นําเข้าสินค้ารายการที่จะทําการเยี่ยมชมการตรวจสอบ  

 (สอง) การแจ้งความจํานงตามวรรค (เอ)(หนึง่) จะต้องแสดงรายละเอียดมากท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ซึง่รวมถงึ  

  (1) ช่ือของหน่วยงานศลุกากรท่ีเป็นผู้แจ้งความจํานง  

  (2) ช่ือของผู้สง่ออก/ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่ทําการเยี่ยมชม  

  (3) วนัท่ีที่คาดว่าจะไปเยี่ยมชมการตรวจสอบ  

  (4) รายละเอียดของการเยี่ยมชมการตรวจสอบซึง่รวมถงึการอ้างถงึรายการ

สินค้าที่ต้องการตรวจสอบและ  

  (5) ช่ือและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะทาการเยี่ยมชมการตรวจสอบ  

 (สาม) ได้รับการยินยอมที่ตอบมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู้สง่ออก/ผู้ผลิตที่เป็น

เจ้าของสถานที่ท่ีจะทําการเยี่ยมชม  

  และอ่ืนๆ… 

 

ภาคผนวก ๑  

ระเบียบปฏบิัตเิกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 



กฎข้อ 24  การดาเนินการต่อการกระทาํอัน

เป็นการฉ้อฉล  
    
1. เม่ือมีข้อสงสยัวา่มีการกระทาอนัฉ้อฉลท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบญัชีราคาสนิค้าท่ีมีข้อความ

รับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าเกิดขึน้ หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องจะต้อง

ร่วมมือกนัในการดําเนินการตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการกระทํานัน้

ภายในประเทศสมาชิก  

 
2. ประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศจะต้องกําหนดบทลงโทษทาง

กฎหมายตอ่การกระทําอนัฉ้อฉลท่ีเก่ียวข้องกบัหนงัสือรับรองถ่ิน

กําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) และบญัชีราคาสนิค้าท่ีมีข้อความรับรองถ่ิน

กําเนิดสนิค้า   

   

ภาคผนวก ๑  

ระเบียบปฏบิัตเิกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 



ภาคผนวก ๑  

ระเบียบปฏบิัตเิกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 
กฎข้อ 12 ดี การเพกิถอนสทิธิ์ที่ได้รับ    

 

หน่วยงานผู้ มีอานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าอาจเพิก

ถอนสทิธิเม่ือใดก็ได้ เม่ือผู้สง่ออกรับอนญุาตไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดในกฎข้อ 12เอ(1) และข้อ 12เอ(2) หรือใช้สทิธ์ิไปในทาง

อ่ืนใดซึง่ไมถ่กูต้อง การเพิกถอนสิทธิจะต้องแจ้งให้เลขาธิการ

อาเซียนทันท ีตามทีร่ะบุไว้ในกฎข้อ 2  

การเพกิถอนสิทธิจะต้องแจ้ง

ให้เลขาธิการอาเซียนทนัท!ี! 



เช่ือว่ามีประเทศกาํเนิดเป็นประเทศสาธารณะรัฐประชาชน

จีน จงึกล่าวหาว่าการกระทาํของบริษัทฯเป็นความผิดตาม

มาตรา 99 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร 2469 

เช่ือว่า!!??? 



และกรมศุลกากร 

“อยู่ระหว่างดาํเนินการ

สอบถามข้อเทจ็จริง” 
ของประเทศกาํเนิดจากศุลกากรมาเลเซีย 



และกรมศุลกากร 

“อยู่ระหว่างดาํเนินการสอบถามข้อเทจ็จริง” 
ของประเทศกาํเนิดจากศุลกากรมาเลเซีย 

จดหมาย 1 ฉบบั น่าจะเพยีงพอต่อการ

ยกเลิกสัญญา!!? 



ระเบียบปฏบิัตศุิลกากร พ.ศ. 2556 ข้อ 4 03 06 05 การ

ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาํเนิดจาก  

อาเซียน (ATIGA)   

 
 (๓) วธีิปฏบิตัสิาํหรับเจ้าหน้าที่  
 
(๓.๒.๕) กรณีรายการข้อมลูในใบขนสนิค้าขาเข้าเอกสารประกอบและ

ต้นฉบบัหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (Form D) ไมถ่กูต้องตรงกนั และมี

เหตอุนัควรสงสยัหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยงัหน่วยงานท่ีออกหนงัสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า และหากสนิค้านัน้มิได้เป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้อง

กํากดัในการนําเข้าและไมมี่ข้อสงสยัเก่ียวกบัการฉ้อฉล อาจสัง่การให้ปลอ่ย

สนิคํา้นัน้ไปกอ่นและชกัตวัอยา่งไว้  
 

“โดยวางประกันให้คุ้มค่าภาษีอากรตาม

อัตราปกต ิโดยไม่ต้องวางประกัน

ค่าปรับ”  

   



ประกาศกรมศุลกากรที่ 240/2559 
 
 ๕. วธีิปฏบิัตสิาํหรับผู้นําของเข้า 
 
 ๗) กรณีที่ของถูกระงบัการให้สิทธิพเิศษฯในระหว่างการ

ตรวจสอบไว้เป็นการช่ัวคราวให้ผู้นําของเข้าดาํเนินการวางประกัน

แล้วแต่กรณีดังต่อไปนี ้
 
(๗.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารประกอบ และต้นฉบบั

หนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า (FORM D) ไม่ถูกต้องตรงกันและมีเหตุอันควร

สงสัยหรือจาํเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิด

สินค้า และหากของนัน้มไิด้เป็นของต้องห้ามหรือต้องกาํกัดในการนําเข้า และ

ไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตามอาํนาจหน้าที่หรือที่

ได้รับมอบหมายจะส่ังการให้ปล่อยของนัน้ไปก่อนและชักตัวอย่างไว้และ 
 

“ให้ผู้นําของเข้าดาํเนินการวางประกันให้

คุ้มค่าภาษีอากรตามอัตราปกตโิดยไม่ต้องวาง

ประกันค่าปรับ” 
   





หลักฐานการแจ้งความ 



ประเดน็ข่าวจาก Thaipublica 

วันที่ 27 มกราคม 2017 



เหตุใดจงึพยายามสร้างหลักฐานถงึขัน้ต้อง

ปลอมแปลงเอกสารบริษัท??? 



เหตุใดจงึพยายามยัดข้อกล่าวหา เช่น

พ.ร.บ. 2481??? 



 

บริษัทฯได้ดาํเนินการย่ืนฟ้องต่อ ศาลอาญา ข้อหา หรือ
ฐานความผิดเจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกันปฏบิัตหิน้าที่โดยมชิอบ  



เป็นการจัดซือ้รถที่ ถูกทีสุ่ด ใน
ประวัตศิาสตร์ 



Q&A 
 

 Q1 : ใครเป็นผู้มีอาํนาจออก Form D 
 

 A1 : รัฐบาลมาเลเซีย (เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียน) รถเมล์ส่ง

จากมาเลเซียมายัง ประเทศไทย  (เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียน) 

โดยประเทศผู้ส่งออกประเทศสุดท้ายจะเป็นผู้รับรองเอกสาร 
 
  



Q&A 
 
  

 Q2 : ในประเทศไทยใครเป็นผู้มีอาํนาจในการให้สิทธ์ิลดอัตรา

อากร และ ยกเว้นอากร  
  

 A2 : รัฐมนตรีคลัง โดยความเหน็ชอบของ ครม. (อาศัยอาํนาจ

ตามาตรา 14 พ.ร.ก. พกัิดฯ พ.ศ.2530)  
  



Q&A 
 
 

 Q3 : ใครมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้สิทธ์ิ และวธีิการตรวจสอบสิทธ์ิ

ต้องทาํอย่างไร    
 

 A3 : กรมศุลกากรมีหน้าที่ตรวจสอบ การตรวจสอบต้องทาํตาม

ข้อตกลงอาเซียน ตามกฎข้อ 18,19 และ 24  



Q&A 
 
 

 Q4 : ใครเป็นผู้มีอาํนาจเพกิถอน Form D (เพกิถอนสิทธ์ิ) 
  

 A4 : รัฐบาลมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ออก Form D และการเพกิถอน

สิทธ์ิจะต้องแจ้งให้เลขาธิการอาเซียนทราบทนัท!ี! 
 
  



Q&A 
 

 Q5 : สิทธิของบริษัทฯกรณีบริษัทฯเป็นผู้ใช้สิทธ์ิลดอัตราอากร

กาํหนดไว้อย่างไรบ้าง  
 

 Q5.1 : กรณี FORM D ไม่ ถูกยกเลิกจากหน่วยงานที่รับรอง 

 A5.1 : บริษัทฯได้รับสิทธ์ิในการยกเว้นอากรตามปกต ิ
  
  



Q&A 
 
 

 Q5.2 : กรณี FORM D ถูกยกเลิกจากหน่วยงานที่รับรอง 
 

 A5.2 : บริษัทฯเสียสิทธ์ิในการยกเว้นอากร โดยมีผลที่ตามมาดงันี ้

   - บริษัทฯอาจจะผิดฐานสาํแดงเทจ็กาํเนิดสินค้าตาม ม.99  

   - บริษัทฯ ไม่มีความผิดตาม พรบ. พ.ศ.2481 

   - บริษัทฯไม่ผิด ม.27 ในเร่ืองเจตนาฉ้อค่าภาษี กรณีนีจ้ะผิดกต่็อเม่ือ

 สามารถพสูิจน์ได้ว่าบริษัทฯปลอมเอกสารหรือใช้เอกสาร Form D ปลอม หรือ บริษัท

ฯรู้เหน็กับผู้ขายและผู้ออก Form D  
    

 
  
  



Q&A 
 

 Q6 : การจะยกเลิก Form D ใครจะได้รับความเสียหาย  
 

 A6 : กรณียกเลิก Form D บริษัทฯต้องเสียภาษีอากรใน

อัตรา 40% คดิเป็นเงนิ ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ

ไม่สามารถร้องขอให้ ขสมก. จ่ายเงนิเพิ่ม  
 

“ความเสียหายอยู่กับบริษัทฯแต่เพยีงผู้เดียว” 
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