
พระราชบัญญัติ 
ศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศจงทราบทั่วกันว่า 
 

โดยที่ทรงพระราชดําริห์เห็นว่า วิธีจัด แล ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น สมควรจะ
กําหนดลงไว้ให้เปนระเบียบสืบไป 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้ โดยบทมาตราดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑ 

   
 

มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 
๒๔๖๙ และให้ใช้เป็นกฎหมายเมื่อพ้นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ๓ เดือน 

 
บทวิเคราะห์ 

   
 

มาตรา ๒  เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่
ศุลกากร และในการแปลความแห่งพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถ้อยคําต่อไปนี้ ถ้าไม่แย้ง
กับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร้ ให้มีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกําหนด
ไว้ต่อไปนี้ คือ 

คําว่า “รัฐมนตรี”* หมายความว่า รัฐมนตรี*ผู้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คําว่า “อธิบดี”๒ หมายความว่า อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศุลกากร
มอบหมาย 

คําว่า “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน”๓ หมายความและกินความรวมไปถึง
บุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแห่งราชนาวี หรือนายอําเภอ หรือผู้ช่วย
นายอําเภอ ซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็นพิเศษให้กระทําการแทนกรมศุลกากร 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๓/-/หน้า ๒๗๒/๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๙ 
๒ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “อธิบดี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๓ มาตรา  ๒  นิยามคํา ว่า  “พนักงานศุลกากร” และ  “พนักงาน” แก้ ไขเพิ่ม เติมโดย

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 



คําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใด ๆ ซึ่งได้
ต้ังแต่งให้มีหน้าที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหน้าที่โดยเฉพาะในกิจการตามหน้าที่ของตน
โดยปรกติ 

คําว่า “ท่าต่างประเทศ” “ภาคต่างประเทศ” หรือ “เมืองต่างประเทศ” หมายความ
ว่า ที่ใด ๆ นอกราชอาณาจักรไทย 

คําว่า “เรือกําป่ัน” หรือ “เรือ” ให้รวมทั้งสิ่งใด ๆ ที่ได้ทําขึ้นหรือใช้ในการนําส่งคน
หรือทรัพย์สินโดยทางน้ํา 

คําว่า “นายเรือ” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ 
คําว่า “ค่าภาษี” หมายความว่า ค่าภาษี ค่าอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าภาระติดพัน

ในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 
คําว่า “ศุลกากรได้ตรวจมอบไปถูกต้องแล้ว” หมายความและกินความรวมว่าได้

ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ได้ทําใบขนสินค้าถูกต้องและได้เสียค่าภาษีและค่าภาระติดพันครบถ้วน
แล้ว 

คําว่า “ผู้นําของเข้า” หมายความรวมทั้งและใช้ตลอดถึงเจ้าของหรือบุคคลอ่ืนซึ่ง
เป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียช่ัวขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแต่เวลาที่นําของนั้นเข้ามาจนถึงเวลาที่
ได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําว่า “ผู้ส่งของออก” ให้มี
ความหมายเป็นทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม 

คําว่า “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา”๔ แห่งของอย่างใดนั้น 
(๑) ในกรณีส่งของออก หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายของประเภท

และชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคา
อย่างใด หรือ 

(๒) ในกรณีนําของเข้า หมายความว่า ราคาของของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บ
อากรตามราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเข้า 
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคาย้อนกลับ 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกําหนดราคาตาม 

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
คําว่า “อากร”๕ หมายความว่า ค่าภาษี ค่าอากร ค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระติดพัน

ในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน 

                                                 
๔ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “อากร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๙) พุทธศักราช 

๒๔๘๒ 



คําว่า “คลังสินค้า”๖ หมายความว่า โรงพักสินค้า ที่มั่นคงและคลังสินค้าทัณฑ์บน 
คําว่า “เขตปลอดอากร”๗ หมายความว่า เขตพื้นที่ที่กําหนดไว้สําหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่
นําเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คําว่า “การผ่านแดน”๘ หมายความว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่าน
ราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป
ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่
ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะ การเก็บรักษาของในคลังสินค้า การ
เปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งของด้วย
หรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นในราชอาณาจักร 

คําว่า “การถ่ายลํา”๙ หมายความว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อลําเลียงถ่ายของ
จากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปภายในท่าหรือที่
แห่งเดียวกัน ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอก
ราชอาณาจักร 

 
หมวด ๑ ทวิ 

คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร๑๐ 
   

 
มาตรา ๒ ทวิ๑๑  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรประกอบด้วย ปลัด

กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม
สรรพสามิต ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการแต่งต้ังข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                                                 
๖ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “คลังสินค้า” เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ 

๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๗ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “เขตปลอดอากร” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๘ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “การผ่านแดน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๙ มาตรา ๒ นิยามคําว่า “การถ่ายลํา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๐ หมวด ๑ ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร มาตรา ๒ ทวิ ถึง มาตรา ๒ อัฏฐ เพิ่มโดย

พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๑ มาตรา ๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



มาตรา ๒ ตรี๑๒  ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตามมาตรา ๒ ทวิ มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอีกได้ 

 
มาตรา ๒ จัตวา๑๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒ ตรี 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการ

แทน 
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของ

ผู้ซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๒ เบญจ๑๔  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม 
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๒ ฉ๑๕  ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรเป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒ สัตต๑๖  คณะกรรมการตามมาตรา ๒ ทวิ มีอํานาจดําเนินการ 
(๑) กําหนดขอบเขตในการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษี

                                                 
๑๒ มาตรา ๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๓ มาตรา ๒ จัตวา เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๔ มาตรา ๒ เบญจ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๕ มาตรา ๒ ฉ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑๖ มาตรา ๒ สัตต เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



อากร 
(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น 
(๔) ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ให้เป็นที่สุด และในกรณี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงนั้นมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เว้น
ในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดําเนินการตามคําพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นคู่ความในคดีนั้น 

 
มาตรา ๒ อัฏฐ๑๗  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ต้อง

วินิจฉัยตามมาตรา ๒ สัตต (๓) จะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 
 

หมวด ๒ 
วิธีจัดการและกําหนดท่า ฯลฯ 

   
 

มาตรา ๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงตั้งหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐมนตรี*ต้ังบุคคลผู้สมควรขึ้นเป็นหัวหน้าจัดการงานในกรม
ศุลกากร และกํากับตรวจตรากิจการอันเป็นหน้าที่ของกรมนั้น บุคคลผู้นั้นซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “อธิบดี” 
ให้มีหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหลายในกรมศุลกากร มีอํานาจให้เงินเดือนและเงิน
รางวัล เรียกประกันสําหรับความประพฤติดี และออกข้อบังคับสําหรับกรมตามที่เห็นว่าจําเป็น เพื่อ
ดําเนินการให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และบังคับการให้เป็นไปตามนั้น 

 
มาตรา ๔๑๘  เพื่อความประสงค์แห่งการนําของเข้าหรือส่งของออกหรือนําของเข้า

และส่งของออกและการศุลกากร ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดท่าหรือที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นท่าหรือที่สําหรับการนําเข้า หรือ

ส่งออกหรือนําเข้าและส่งออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรือให้เป็น
ท่าหรือที่สําหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน  ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไข
ตามแต่จะเห็นสมควร 

(๒) กําหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นสนามบินศุลกากรโดยมีเงื่อนไข
ตามแต่จะเห็นสมควร 

(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ท่าใด หรือที่ใด หรือสนามบินใดซึ่งได้กําหนดไว้ดังกล่าว
ข้างต้น 

 
                                                 

๑๗ มาตรา ๒ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๘ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

Administrator
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Administrator
Line

Administrator
Line



มาตรา ๕  อธิบดีจะต้ังด่านตรวจเรือกําป่ันเข้าและออก และจะวางพนักงานไว้ในเรือ
กําป่ันลําใด ๆ ในเวลาที่เรือนั้นอยู่ในเขตน่านน้ําไทยก็ได้ 

 
มาตรา ๖ (๑)  อธิบดีจะกําหนดที่อันสมควรมากน้อยแห่งให้เป็นทําเนียบท่าเรือ ตาม

กฎหมายสําหรับบรรทุกของลง และขนของขึ้น และกําหนดแสดงเขตแห่งทําเนียบท่าเรือนั้น ๆ ไว้ก็ได้ 
ห้ามมิให้เรือลําใดบรรทุกสินค้าลง หรือขนสินค้าขึ้น ณ ที่อ่ืน นอกจาก ณ ที่ซึ่งได้ให้อนุมัติดังว่านั้น 
หรือภายในเขตที่อธิบดีได้อนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจ้าของหรือผู้ปกครองที่นั้น โดยให้ทํา
ทัณฑ์บนหรืออย่างอื่นจนเป็นที่พอใจก็ได้ 

(๒) อธิบดีอาจดําริสั่งได้ว่า การตรวจสินค้าเข้าและออกนั้นจะพึงกระทํา ณ ที่ใดและ
โดยวิธีใด และจะบังคับให้สร้างและอนุมัติการสร้างโรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงสําหรับเป็นที่ตรวจและ
เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจมอบก็ได้ บรรดาโรงพักสินค้าและที่มั่นคงเหล่านั้น ต้องจัดให้มีที่อันสมควรไว้
เป็นที่ทําการ ทั้งต้องมีรั้วและประตูให้สมควรจนเป็นที่พอใจของอธิบดี บรรดาประตูนอกและในทั้ง
ปวงต้องลั่นด้วยกุญแจของรัฐบาล ส่วนลูกกุญแจนั้นให้เก็บรักษาไว้ที่ศุลกสถาน ผู้ใดเอากุญแจนั้นออก
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเข้าไปในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงเช่นว่านั้น ท่านว่ามี
ความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๓) ถ้าผู้ค้าหรือเจ้าของหรือผู้ปกครองทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงต้อง
รับความเสียหาย เพราะเหตุมิได้ไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเพื่อเริ่มทําการ (คือเวลาเริ่มทํา
ราชการประจําวัน หรือเวลาเริ่มทําการล่วงเวลาตามซึ่งมีใบอนุญาตทางราชการ) ท่านว่ากรมศุลกากร
ต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้ค้าเจ้าของหรือผู้ปกครองที่นั้นไม่เกินที่ได้เสียหายไป 

(๔) ของที่ยังไม่ได้ตรวจมอบนั้น ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายที่หรือเอาเข้ารวม หรือเลือกคัด 
หรือแบ่งแยกกอง หรือบรรจุ หรือกลับบรรจุใหม่ ณ ทําเนียบท่าเรือหรือโรงพักสินค้าใด ๆ นอกจากจะ
ได้รับอนุญาตและมีพนักงานกํากับตรวจตราอยู่ด้วย 

(๕) พนักงานกํากับทําเนียบท่าเรือหรือโรงพักสินค้าใด ๆ จะสั่งให้เอาของที่ยังไม่ได้
ตรวจมอบเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่ล้อมอันมั่นคงก็ได้ ในเมื่อเป็นวิสัยจะทําได้และเมื่อเป็นการ
จําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน และของที่ยังไม่ได้ตรวจมอบนี้ห้ามมิให้ปล่อยทิ้งไว้ในที่
ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งทําเนียบท่าเรืออันเป็นที่โล่ง ซึ่งอธิบดีเห็นว่าศุลกากรจะไม่สามารถระวังรักษาให้
เพียงพอได้ 

(๖)๑๙ เพื่อให้การจัดเก็บอากรสําหรับสินค้าอันตรายเป็นไปโดยสอดคล้องกับความ
ปลอดภัยในการขนถ่ายหรือการเก็บรักษาสินค้าในเขตศุลกากรแห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่ออธิบดีได้หารือกับ
ผู้รับผิดชอบประจําท่าหรือที่หรือสนามบินที่เป็นเขตศุลกากรแห่งนั้นแล้วให้มีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตรายและวิธีการเก็บอากรของสินค้าดังกล่าว 
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขในการขนถ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการนําสินค้านั้นออกไปจากเขต
ศุลกากรแห่งนั้น  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๖ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



มาตรา ๗ (๑)  บรรดาทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้าและที่มั่นคงทั้งหลายในท่า
กรุงเทพฯ ซึ่งใช้อยู่ในเวลาที่ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้าและที่
มั่นคงซึ่งได้อนุมัติแล้วตามความในมาตราก่อน แต่หากต้องเป็นที่ซึ่งไม่มีทางจะเข้าไปในโรงพักสินค้า
และที่มั่นคงนั้น ๆ ได้ เมื่อได้ลั่นกุญแจของรัฐบาลแล้ว 

(๒) เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้แล้ว ถ้าผู้ใดร้องขออนุมัติทําเนียบท่าเรือ
โรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงแห่งหนึ่งแห่งใด และอธิบดีไม่เต็มใจจะให้อนุมัติไซร้ ให้อธิบดีแจ้งข้อขัดข้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ร้องภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง ในเมื่อที่นั้น ๆ ต้ังอยู่ภายในเขต
ท่ากรุงเทพฯ หรือภายในสองเดือนถ้าต้ังอยู่ที่ อ่ืน ถ้าและคําแจ้งข้อขัดข้องนั้นมิได้ส่งไปภายใน
กําหนดเวลาดังระบุไว้นี้ไซร้ ให้พึงถือว่าที่นั้น ๆ เป็นอันได้อนุมัติแล้ว ถ้าอธิบดีและผู้ร้องไม่สามารถจะ
ตกลงกันได้ ก็ให้ต้ังอนุญาโตตุลาการฝ่ายละสองคนเป็นผู้ตัดสินข้อโต้เถียง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกันมิได้ ให้อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ต้ังผู้ช้ีขาด และให้เป็นอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผู้ช้ี
ขาดนั้น 

(๓) การให้อนุมัติช่ัวคราวสําหรับที่ต่าง ๆ ซึ่งคิดจะต้ังขึ้นนั้น เมื่อผู้ร้องได้ทําแผนผัง
ส่งแล้ว ก็ให้อนุมัติช่ัวคราวได้ 

(๔) เจ้าของหรือผู้ปกครองทําเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงทุกแห่ง ซึ่งได้
อนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ จะได้รับคําแจ้งความแถลงการณ์ให้อนุมัตินั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ในคํา
แจ้งความนี้ให้แสดงเขตและระเบียบการแห่งที่นั้นลงไว้ให้ชัดเจน และถ้าเจ้าของหรือผู้ปกครองที่ได้ย่ืน
แผนผังอันแท้จริงแห่งที่นั้นด้วย ก็ให้อธิบดีเขียนคํารับรองแผนผังนั้น อนึ่ง การให้อนุมัติที่ใด ๆ ดังได้
ระบุและกําหนดเขตไว้นั้น ให้เป็นอันสมบูรณ์อยู่ตราบเท่าเวลาซึ่งที่นั้น ๆ คงรูปอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
ในทางก่อสร้างและระเบียบการ และตราบเท่าเวลาที่ประกัน ซึ่งได้ให้ไว้ยังคงเป็นที่พอใจของอธิบดี 

 
มาตรา ๗ (ก)๒๐  เจ้าของหรือผู้ปกครองโรงพักสินค้า จะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตสําหรับโรงพักสินค้าประจําปี ทุกโรงพักสินค้า ซึ่งได้รับอนุมัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ 
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๘๒๑  อธิบดีจะอนุมัติและกําหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผู้นําเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนก็ได้ โดยอาจกําหนดวิธีการและข้อจํากัดเกี่ยวกับการเก็บของ 
ตลอดจนข้อบังคับเพื่อการดําเนินการและตรวจตราควบคุมคลังสินค้าทัณฑ์บนตามที่เห็นสมควร 

เพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรหรือค่าชดใช้อย่างอื่นซึ่งกรมศุลกากรอาจเรียกร้องได้
ตามกฎหมายหรือข้อตกลง อธิบดีอาจเรียกประกันจากเจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าทัณฑ์บนโดย
ให้ทําทัณฑ์บน และหรืออย่างอื่นจนเป็นที่พอใจ 

เจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
                                                 

๒๐ มาตรา ๗ (ก) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับท่ี ๓) พุทธศักราช 
๒๔๗๔ 

๒๑ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ 



ประจําปีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘ ทวิ๒๒  อธิบดีมีอํานาจ 
(๑) อนุมัติให้จัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้า

ทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
(๒) อนุมัติให้จัดต้ังคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับทําการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ

ดําเนินการอื่นใดกับของที่นําเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 

เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม (๑) และ (๒) อยู่ใน
บังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยคลังสินค้าทัณฑ์บน 

 
มาตรา ๙  บรรดาคลังสินค้า โรงเก็บสินค้า หรือที่มั่นคงอย่างอื่นจะเป็นที่สําหรับ

ตรวจหรือเก็บของก็ดี ให้พ่อค้าหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องสร้างขึ้น และบํารุงรักษาโดยเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง 

 
หมวด ๓ 

การเสียค่าภาษี 
   

 
มาตรา ๑๐๒๓  บรรดาค่าภาษีนั้น ให้เก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมาย

ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียค่าภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ 
ถ้าค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่จะต้องเสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิ

เรียกเก็บส่วนที่ขาดจนครบ แต่ในกรณีที่ปรากฏหลังจากที่ได้ปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากร 
หรือได้ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วว่า ค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจํานวนที่จะต้องเสีย
จริง และค่าภาษีที่ขาดมีจํานวนไม่เกินยี่สิบบาทตามใบขนสินค้าฉบับหนึ่ง ๆ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายจะสั่งให้งดการเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ได้ 

เว้นแต่ในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของกรมศุลกากรที่
จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆ หรือ
เกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น ให้มีอายุความสิบปี แต่ในเหตุที่ได้คํานวณจํานวนเงินอากรผิด 
ให้มีอายุความสองปี  ทั้งนี้ นับจากวันที่นําของเข้าหรือส่งของออก 

ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอํานาจคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินเฉพาะในเหตุที่ได้
คํานวณจํานวนเงินอากรผิดโดยไม่จําต้องมีคําเรียกร้องขอคืน แต่มิให้สั่งคืนเมื่อพ้นกําหนดสองปีนับ
จากวันที่นําของเข้าหรือส่งของออก 

สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจํานวนที่พึงต้องเสียจริง
เป็นอันสิ้นไปเมื่อครบกําหนดสองปีนับจากวันที่นําของเข้าหรือส่งของออก แล้วแต่กรณี แต่คํา
                                                 

๒๒ มาตรา ๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๓ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



เรียกร้องขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแห่งของใด ๆ 
หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น มิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของนั้น ๆ ได้
ส่งมอบหรือส่งออกไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบหรือ
ส่งออกว่าจะยื่นคําเรียกร้องดังกล่าว หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือ
ส่งออกว่าอากรที่ชําระไว้นั้นเกินจํานวนที่พึงต้องเสียสําหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๒๔  ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีสําหรับของที่นําเข้าเกิดขึ้นใน

เวลาที่นําของเข้าสําเร็จ 
ภายใต้บังคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ การคํานวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของ 

ราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีเกิดขึ้น แต่ใน
กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้คํานวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อย
ของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นําเข้าหรือในสภาพ
อ่ืน 

ในกรณีของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากร ให้คํานวณค่าภาษีตามสภาพของ
ราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากร 
แต่ในกรณีที่ได้นําของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นําเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ
ได้รับการคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนําราคาของดังกล่าวมาคํานวณค่าภาษี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
อธิบดีเห็นชอบหรือที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๐ ตรี๒๕  ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีสําหรับของที่ส่งออกเกิดขึ้น

ในเวลาที่ส่งของออกสําเร็จ 
การคํานวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่

ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ 
การขอคืนค่าภาษีในกรณีที่มิได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร ให้กระทําได้เมื่อพ้น

กําหนดสามสิบวัน แต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกใบขนสินค้าให้ 
 
มาตรา ๑๑๒๖  การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย 

ค่าขนส่งของที่นําเข้ามายังท่าหรือที่ที่นําของเข้า ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้นและค่าจัดการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังท่าหรือที่ที่นําของเข้า 

ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าของรายการค่าประกันภัย หรือค่าขนส่งของที่นําเข้ามายังท่าหรือ
ที่ที่นําของเข้า หรือไม่มีค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของ
ที่นําเข้ามายังท่าหรือที่ที่นําของเข้า การกําหนดมูลค่าของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่อธิบดี
กําหนด 

 
                                                 

๒๔ มาตรา ๑๐ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มาตรา ๑๐ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๒๖ มาตรา ๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๑๑ ทวิ๒๗  ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า ราคาสําแดงของของที่นําเข้ามีราคาตํ่า
อย่างปรากฏชัดหรือไม่น่าจะเป็นมูลค่าอันแท้จริง และหากได้มีการกําหนดราคาศุลกากรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกําหนดราคาศุลกากรตามความใน (๒) (ก) (ข) 
(ค) (ง) และ (จ) ของบทนิยามคําว่า “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” ในมาตรา ๒ แล้วยังคงมีราคาตํ่า
อย่างปรากฏชัดหรือไม่น่าจะเป็นมูลค่าอันแท้จริงของของนั้นอีก ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดราคา
ศุลกากรของของดังกล่าวได้ 

 
มาตรา ๑๒  ถ้าไม่ตกลงในเรื่องราคาศุลกากรสําหรับของอย่างใด ๆ ให้อธิบดีมี

อํานาจที่จะรับของนั้นไว้เป็นค่าภาษี หรือจะซื้อของนั้นไว้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือกองหนึ่ง
กองใดในของชนิดหนึ่ง หรือประเภทหนึ่ง เต็มทั้งส่วนหรือทั้งกองตามราคาที่สําแดงไว้เพิ่มขึ้นอีกร้อย
ละสองกึ่ง หรือถ้าไม่รับของไว้เป็นค่าภาษีหรือรับซื้อไว้ดังว่านี้ อธิบดีและเจ้าของต่างมีอํานาจต้ัง
อนุญาโตตุลาการมีจํานวนเท่ากัน แต่ไม่เกินฝ่ายละสองคน เพื่อช่วยให้ตกลงกันในข้อโต้เถียง๒๘ 

ถ้าอนุญาโตตุลาการท้ังสองฝ่ายไม่ตกลงกันได้ ให้อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ต้ังผู้ช้ีขาด 
และให้เป็นอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผู้ช้ีขาดนั้น 

 
มาตรา ๑๓  บรรดาการชั่งของ การสอบ การตีราคาของ ฯลฯ เพื่อประเมินค่าภาษี 

หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในราชการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรมศุลกากรเป็นผู้ทํา 
 
มาตรา ๑๓/๑๒๙  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การประเมินค่าภาษีและการเสียภาษี ผู้

ที่มีความประสงค์จะนําของเข้ามาในราชอาณาจักรอาจยื่นคําร้องขอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดราคาของของนําเข้า 
(๒) กําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่น

กําเนิดตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
(๓) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจําแนก

ประเภทของของในพิกัดอัตราศุลกากร 
การย่ืนคําร้องขอ การพิจารณาคําร้องขอ และการแจ้งผลการพิจารณาคําร้องขอให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๓/๒๓๐  การร้องขอตามมาตรา ๑๓/๑ ให้ผู้ร้องขอเสียค่าธรรมเนียมตาม

วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๑๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มาตรา ๑๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๐ มาตรา ๑๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



มาตรา ๑๓/๓๓๑  การพิจารณากําหนดราคาของของนําเข้าตามมาตรา ๑๓/๑ (๑) 
ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาตาม (๒) ของบทนิยามคําว่า “ราคาศุลกากร” 
หรือ “ราคา” ในมาตรา ๒ มาใช้บังคับ 

 
มาตรา ๑๓/๔๓๒  การพิจารณาของอธิบดีตามมาตรา ๑๓/๑ ให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้

ร้องขอและตามระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร 

   
 

มาตรา ๑๔  เมื่อของผ่านศุลกากร หรืออยู่ในความกํากับตรวจตราของศุลกากรด้วย
ประการใด ๆ ก็ดี พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรคนหนึ่งคนใดจะให้เปิดหีบห่อและตรวจของนั้นในเวลา
ใด ๆ ก็ได้ พนักงานนั้นจะเอาตัวอย่างของใด ๆ ไปเพื่อตรวจหรือสอบ หรือตีราคา หรือเพื่อประโยชน์
อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่จะเห็นว่าจําเป็น ตัวอย่างของนี้ต้องส่งให้โดยไม่คิดราคา และพนักงานนั้นจะเลือก
เอาออกจากหีบห่อหรือส่วนใดแห่งของนั้นก็ได้ แต่ว่าตัวอย่างของเช่นนี้จะต้องเอาไปแต่เพียงขนาด
หรือปริมาณพอสมควร และจะต้องเอาออกโดยวิธีอันจะทําให้เจ้าของเสียหายหรือลําบากอย่างน้อย
ที่สุดที่จะเป็นได้ และเมื่อไรสามารถจะคืนได้ ก็ให้คืนแก่เจ้าของไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๔/๑๓๓  การใช้อํานาจทางศุลกากรเพื่อตรวจของและป้องกันการลักลอบ

หนีศุลกากรให้อธิบดีกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อจํากัดการใช้อํานาจดังกล่าวได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๕  พนักงานศุลกากรอาจขึ้นไปบนเรือลําใด ๆ ก็ได้ภายในพระราชอาณา

เขต และอาจอยู่ในเรือนั้นได้ตลอดเวลาที่ทําการบรรทุกสินค้าลงหรือขนสินค้าขึ้น หรือจนกว่าเรือนั้น
ออกไป ไม่ว่าในที่ส่วนใด ๆ ของเรือ และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ให้พนักงานศุลกากรเข้าถึงและตรวจค้นได้ 
และอาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือเอกสารไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าในเรือได้ 
อาจสั่งให้เปิดห้องส่วนใด ๆ ของเรือ หรือให้เปิดหีบห่อ หรือที่บรรจุของอย่างใด ๆ ได้ หรือถ้าจําเป็น
จะให้หักเปิดสิ่งนั้น ๆ ก็ได้ อาจประจําเครื่องหมายหรือประทับตรา หรือลั่นกุญแจ หรือผูกมัดของใด ๆ 
ที่อยู่ในเรือ หรือที่ใด หรือหีบห่อใด ๆ ก็ได้ และถ้าเครื่องหมาย ดวงตรา กุญแจ หรือเครื่องผูกมัดนั้นได้
มีผู้ถอนไป หรือเปิดออก หรือหักต่อย หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยจงใจไซร้ ท่านว่านายเรือมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
                                                 

๓๑ มาตรา ๑๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๒ มาตรา ๑๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๓ มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



มาตรา ๑๕ ทวิ๓๔  ผู้ใดขึ้นไปบนเรือเดินต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักรโดย
มิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่นายเรือ ลูกเรือ ผู้โดยสารและผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
บนเรือนั้น 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๖  ของใดที่ศุลกากรยังมิได้ตรวจมอบไปโดยชอบ พนักงานศุลกากรอาจ

ถอนไป ขนขึ้นและเก็บไว้ในที่มั่นคงก็ได้ 
 
มาตรา ๑๗  พนักงานศุลกากรอาจตรวจค้นหีบห่อของคนโดยสารแล้วปล่อยผ่าน

ภาษีได้ และถ้าในหีบห่อนั้นมีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีก็ดี ของต้องจํากัดก็ดี ของต้องห้ามก็ดี พนักงาน
จะกักหีบห่อนั้นไว้ก็ได้ 

 
มาตรา ๑๘๓๕  พนักงานศุลกากรอาจตรวจค้นบุคคลใด ๆ ในเรือกําป่ันลําใด ๆ ใน

เขตท่า หรือบุคคลที่ขึ้นจากเรือกําป่ันลําใด ๆ ก็ได้ แต่ต้องมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าบุคคลนั้น ๆ มีหรือ
พาไปกับตนซึ่งของอันยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจํากัด หรือของต้องห้าม จึงให้ตรวจค้นได้ อนึ่ง 
ก่อนที่จะตรวจค้นบุคคลผู้ใด บุคคลผู้นั้นอาจร้องขอให้นําตนอย่างเร็วตามควรแก่เหตุไปยังพนักงาน
ศุลกากรผู้ใหญ่มีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าสารวัตรหรือนายด่าน นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจําก่ิงอําเภอ หรือหัวหน้าสถานีตํารวจที่ใกล้ที่สุด ส่วนพนักงานที่มีผู้นําบุคคลเช่นนี้มาส่งนั้น
จะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม่ และจะควรให้ตรวจค้นหรือไม่ ถ้าบุคคลนั้นเป็น
หญิงก็ให้ใช้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น 

ถ้าพนักงานผู้ใดตรวจค้นบุคคลใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท่านว่าพนักงานผู้นั้นมี
ความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๙  พนักงานศุลกากรอาจสั่งให้หยุดรถ เกวียน หรือยานพาหนะ อย่างอื่น ๆ 

และตรวจค้นเพื่อให้ทราบว่ามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม่ แต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่ารถ เกวียน 
หรือยานพาหนะนั้นได้ใช้ หรือกําลังใช้เนื่องกับเรือกําป่ัน หรือคลังสินค้า หรือโรงเก็บสินค้า หรือที่ขน
ของขึ้น หรือทําเนียบท่าเรือ หรือทางน้ํา หรือทางผ่านพรมแดน หรือทางรถไฟ ผู้ใดไม่ยอมหรือ
ขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางต่อการตรวจเช่นนี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 

                                                 
๓๔ มาตรา ๑๕ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๓๕ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



มาตรา ๒๐๓๖  ถ้าพบผู้ใดกําลังกระทําผิดหรือพยายามกระทําผิด หรือใช้ หรือช่วย 
หรือยุยงให้ผู้อ่ืนกระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจับผู้นั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ 
แล้วนําส่งยังสถานีตํารวจพร้อมด้วยของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําผิดหรือพยายามกระทําผิด เพื่อ
จัดการตามกฎหมาย และถ้ามีเหตุอันสมควรสงสัยว่าบุคคลใดได้กระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือมี
สิ่งของไปกับตัวอันจะเป็นของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแล้ว หรืออาจได้กระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจจับผู้นั้นส่งไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๓๗  ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทะเลอาณาเขต 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จับผู้ต้องหาและส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใด ให้พนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่นั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้ มิให้นับระยะเวลาเดินทาง
ตามปกติที่นําตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๑  เรือทุกลําเมื่อมาถึงเขตท่าต้องหยุดลอยลํา ณ ด่านตรวจที่กําหนดไว้ 

และต้องให้ความสะดวกทุกอย่างแก่พนักงานศุลกากร ในการที่จะเข้าไปและขึ้นบนเรือ ถ้าพนักงาน
ศุลกากรสั่งให้เรือนั้นทอดสมอก็ต้องกระทําตาม นายเรือต้องตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานอันเกี่ยว
แก่เรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทางและลักษณะของสินค้าในเรือ ให้นายเรือรายงานถึง
อาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู่ในเรือ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง นายเรือต้อง
ส่งมอบอาวุธปืนและกระสุนปืนทั้งหมดให้อยู่ในความรักษาของพนักงานกํากับด่านตรวจ และให้ส่ง
วัตถุระเบิดทั้งหมดไปในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ต้ังแต่งขึ้นเพื่อการนี้ นายเรือต้องปฏิบัติตาม
คําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ให้วางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือ เพื่อกํากับไป
จนถึงที่จอดในท่าอันจะได้กําหนดให้สําหรับลําเรือนั้น ให้ประพฤติต่อพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และ
ให้พนักงานนั้น ๆ มีที่พักบนเรือโดยสมควร ห้ามมิให้เรือลําใดล่วงด่านตรวจไปโดยไม่มีพนักงาน
ศุลกากรลงประจําบนเรือ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษจากพนักงานกํากับด่าน ถ้าและนายเรือหรือ
บุคคลผู้ใดซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรือ ไม่ยอมหรือละเลยไม่กระทําตามดังว่านี้ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๒๒  เรือลําใดออกไปจากท่าจะให้มีพนักงานศุลกากรกํากับไปจนถึงด่าน

ตรวจก็ได้ เมื่อไปถึงที่นั้นให้เรือหยุดลอยลําเพื่อส่งพนักงานขึ้น และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ 
ส่วนอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดใด ๆ ที่ได้ส่งมอบไว้ในความรักษาของศุลกากรเมื่อ
เรือมาถึงนั้น ให้คืนแก่เรือไป ถ้าเรือลําใดมีพนักงานศุลกากร หรือพนักงานอื่นของรัฐบาลอยู่บนเรือ 
และออกจากท่าไป โดยพนักงานนั้น ๆ ไม่ยินยอมก็ดี หรือไม่ให้ความสะดวกอันควรแก่พนักงานเพื่อ
ทําการตามหน้าที่ก็ดี ท่านว่านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
                                                 

๓๖ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๗ มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 
มาตรา ๒๓  ถ้าเรือลําใดที่จะพึงต้องถูกยึดหรือตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่หยุด

ลอยลําเมื่อได้สั่งให้หยุด และมีเรือในราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือของกรมศุลกากร 
ชักธงหมายตําแหน่ง ธงหมายราชการไล่ติดตามไป เมื่อได้ให้ยิงปืนเป็นอาณัติสัญญานัดหนึ่งก่อนแล้ว 
ท่านว่าพนักงานควบคุมเรือที่ไล่ติดตามน้ัน มีอํานาจตามกฎหมายที่จะยิงเรือซึ่งกําลังหนีนั้นได้ 

 
มาตรา ๒๔๓๘  สิ่งใด ๆ อันจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานศุลกากร 

พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ มีอํานาจยึดในเวลาใด ๆ และ ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ 
สิ่งที่ยึดไว้นั้น ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มาย่ืนคําร้องเรียกเอาภายในกําหนดหกสิบวัน 

สําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการกระทําผิด หรือสามสิบวันสําหรับสิ่งอื่น นับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่
ไม่มีเจ้าของ และให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยมิพักต้องคํานึงว่าจะมีการฟ้องคดีอาญานั้นหรือไม่๓๙ 

 
มาตรา ๒๕  บรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องส่งมอบให้อยู่ใน

ความรักษาของพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือถ้าไม่มีพนักงานเช่นว่านี้ภายในระยะใกล้พอควร ก็ให้
ส่งมอบให้อยู่ในความรักษาของอําเภอที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะได้รักษาไว้แทนศุลกากร สิ่งของที่ยึดและริบไว้
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก่ศุลกากรนั้น ให้จําหน่ายตามแต่อธิบดีจะสั่ง 

ถ้าของที่ยึดไว้นั้นเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรก่อนที่ของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินก็
ได้ เงินค่าขายของนั้นเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงออกแล้ว ให้ถือไว้แทนของ๔๐ 

 
มาตรา ๒๖  สิ่งใด ๆ อันจะพึงต้องยึดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปแสดงที่สถานี

ตํารวจหรือศาลก็ได้ในเมื่อเป็นของต้องการในคดีที่ตํารวจฟ้อง ในการนี้ให้พนักงานตํารวจแจ้งความ
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังพนักงานศุลกากรว่า ของนั้นได้ยึดไว้ แล้วให้จัดการนําของนั้นไปยังศุลก
สถานโดยเร็วตามแต่จะทําได้ และส่งมอบให้อยู่ในความรักษาของศุลกากร 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดนําหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจํากัด หรือของ

ต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือส่ง หรือพาของเช่น
ว่านี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการนําของเช่นว่านี้เข้ามา 
หรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือกําป่ัน ท่า
เทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ 
หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้ผู้อ่ืนทําการเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วย
ประการใด ๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระทําอย่างใดแก่ของเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วย
                                                 

๓๘ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๙ มาตรา ๒๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๐ มาตรา ๒๕ วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
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ประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง 
หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่การนําของเข้า ส่งของออก ขนของ
ขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียสําหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจํากัดอันเกี่ยวแก่ของ
นั้นก็ดี สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือ
จําคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจํา 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๔๙๐] 

 
มาตรา ๒๗ ทวิ๔๑  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา 

หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจํากัด หรือของ
ต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดี หรือเป็นของที่นําเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี มีความผิดต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗ ตรี๔๒  ห้ามมิให้เรือขนถ่ายสิ่งของใด ๆ ในทะเลนอกเขตท่าโดยไม่มีเหตุ

อันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้านายเรือหรือบุคคลใดฝ่าฝืน มีความผิดต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินสามเท่าของราคาของหรือปรับเป็นเงินหนึ่งแสนบาท 
แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ของใด ๆ อันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรานี้ ให้ริบเสียสิ้นโดยไม่พักต้องคํานึงว่า
บุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือไม่ 

 
มาตรา ๒๘  ถ้าปรากฏว่าเรือลําใดอยู่ในเขตท่ามีสินค้าในเรือ และภายหลังมา

ปรากฏว่าเรือลํานั้นเบาลอยตัวขึ้น หรือมีแต่อับเฉาและนายเรือไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า ได้ขนสินค้า
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านว่านายเรือนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
และจะให้ริบตัวเรือนั้นก็ได้ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๒๙  ถ้าปรากฏว่าเรือลําใดมีที่ปิดบังหรือที่พราง หรือเครื่องกลอุบายอย่างใด 

ๆ ทําขึ้นไว้เพื่อลักลอบหนีศุลกากร ท่านว่านายเรือนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสน
บาท แต่นายเรือไม่พึงต้องรับโทษ นอกจากจะมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้ละเลยไม่ระวังให้เข้มงวดตามควร
ที่จะป้องกัน หรือว่าได้เกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นด้วยในการสร้าง หรือทํา หรือวาง หรือใช้ที่หรือเครื่องกล
อุบายนั้น อนึ่งที่หรือเครื่องกลอุบายนี้ให้ทําลายเสีย หรือทําเสียให้เป็นของไร้โทษทุจริตจนเป็นที่พอใจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
                                                 

๔๑ มาตรา ๒๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๒ มาตรา ๒๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 
มาตรา ๓๐  ถ้าปรากฏว่าเรือลําใดมีของเป็นหีบห่อซึ่งมีขนาด หรือลักษณะขัดต่อบท

พระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย หรือประกาศอื่น ท่านว่านายเรือมีความผิด ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และของนั้นให้ริบเสีย 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๓๑  ของที่ต้องเสียค่าภาษี หรือที่ต้องจํากัด หรือต้องห้ามนั้น ผู้ใดนํา หรือ

ยอมให้ผู้อ่ืนนํา หรือเกี่ยวข้องในการนําลงใน หรือออกจากเรือลําใดในทะเล หรือในแม่น้ําลําคลอง ซึ่ง
อาจเป็นทางแก่การฉ้อประโยชน์รายได้ของแผ่นดินก็ดี การหลีกเลี่ยงข้อจํากัด หรือข้อห้ามก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ 

 
มาตรา ๓๒๔๓  เรือชนิดใด ๆ อันมีระวางบรรทุกไม่เกินสองร้อยห้าสิบตัน รถ เกวียน 

ยานพาหนะ หีบห่อ หรือภาชนะใด ๆ หากได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการย้าย ซ่อนเร้น หรือขนของที่มิได้
เสียค่าภาษีหรือที่ต้องจํากัดหรือต้องห้าม ให้ริบเสียสิ้น โดยไม่พักต้องคํานึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษ
หรือไม่ และถ้ามีของอื่นรวมอยู่ในหีบห่อหรือภาชนะอื่น หรือในเรือ รถ เกวียน หรือยานพาหนะอัน
ปรากฏว่ามีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือที่ต้องจํากัดหรือต้องห้าม ก็ให้ริบของนั้น ๆ เสียดุจกัน 

ถ้าเรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําตามวรรคหนึ่งมีระวางบรรทุกเกินสองร้อย
ห้าสิบตัน ให้ศาลมีอํานาจสั่งริบเรือนั้นได้ตามควรแก่การกระทําความผิด 

 
มาตรา ๓๒  ทวิ๔๔  ในกรณีของที่ ริบได้ เนื่องจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้มิได้เป็นของผู้กระทําความผิด ให้ศาลมีอํานาจสั่งริบได้ถ้าเจ้าของนั้นรู้หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีหรือจะมีการกระทําความผิด แต่มิได้กระทําการใดเพื่อมิให้เกิดการกระทําความผิดหรือ
แก้ไขมิให้การกระทํานั้นบรรลุผล หรือมิได้ระมัดระวังมิให้ของนั้นไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 

 
มาตรา ๓๓  ถ้ามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวาง

บรรทุกเกินสองร้อยห้าสิบตัน และนายเรือนั้นไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้จัดการเต็มตามวิสัยที่จะ
จัดได้ เพื่อที่จะสืบค้นให้พบและป้องกันเสียซึ่งการกระทําผิดนั้นแล้วไซร้ ท่านว่านายเรือมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๓๔๔๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๔๓ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๔ มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๕ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 



มาตรา ๓๕  บรรดาของที่นําเข้ามาหรือส่งออกโดยทางไปรษณีย์นั้น ต้องสําแดงและ
ลงบัญชีโดยถูกต้อง และมีระวางโทษเป็นทํานองเดียวกันกับของที่นําเข้ามา หรือส่งออกโดยทางเรือ 
เว้นไว้แต่ความรับผิด และโทษนั้นจะตกแก่ผู้มีช่ือที่จะรับของอันนําเข้ามา และผู้ส่งของอันจะส่งออก
ไป หรือตกแก่ผู้รับ หรือผู้นําของส่ง ณ ที่ทําการไปรษณีย์ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๖  บทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๗ ให้ใช้บังคับแก่ของที่นําเข้ามา หรือส่งออก

ไปโดยทางไปรษณีย์ด้วย 
 
มาตรา ๓๗  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจตรวจห่อพัสดุไปรษณีย์ที่เข้ามาหรือออกไปจาก

พระราชอาณาจักรได้ และถ้ามีความสงสัย อาจกักห่อจดหมายใด ๆ ไว้ ณ ศุลกสถานได้ จนกว่าผู้ส่ง 
หรือผู้มีช่ือที่จะรับจะได้กระทําให้เป็นที่พอใจว่า ไม่มีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือที่ต้องจํากัด หรือ
ต้องห้ามในห่อนั้น การที่ศุลกากรจะตรวจห่อไปรษณีย์นี้ จะกระทํา ณ ที่ทําการไปรษณีย์ หรือที่ศุลก
สถานก็ได้ 

 
หมวด ๔ ทวิ 

อํานาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่อง๔๖ 
   

 
มาตรา ๓๗ ทวิ๔๗  เรือทุกลําที่เข้ามาหรือหยุดลอยลําหรือจอดเรือในเขตต่อเนื่อง

ต้องตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวแก่เรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทาง 
ลักษณะของสินค้าในเรือ และสิ่งที่นํามาในเรือตามที่พนักงานศุลกากรถาม และต้องปฏิบัติตามคําสั่ง
อันควรของพนักงานศุลกากร ถ้านายเรือไม่ตอบคําถามหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๗ ตรี๔๘  ห้ามมิให้เรือที่อยู่ในเขตต่อเนื่องขนถ่ายสิ่งของใด ๆ โดยไม่มีเหตุ

อันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้านายเรือหรือบุคคลใดฝ่าฝืนมีความผิดต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาของหรือปรับเป็นเงินห้าหมื่นบาท
แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ของใด ๆ อันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรานี้ ให้ริบเสียสิ้นโดยไม่พักต้องคํานึงถึงว่า
บุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือไม่ 

 
มาตรา ๓๗ จัตวา๔๙  ให้นําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๘ มาตรา 

๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒ 
                                                 

๔๖ หมวด ๔ ทวิ อํานาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่อง มาตรา ๓๗ ทวิ ถึง มาตรา ๓๗ เบญจ เพิ่ม
โดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔๗ มาตรา ๓๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔๘ มาตรา ๓๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔๙ มาตรา ๓๗ จัตวา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ทวิ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗  และบทกําหนดโทษอันเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับในเขตต่อเนื่องโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๗ เบญจ๕๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนี

ศุลกากรหรือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตต่อเนื่อง ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจ
สั่งหรือบังคับให้นายเรือหยุดหรือนําเรือไปยังที่แห่งหนึ่งแห่งใด เพื่อการตรวจค้นจับกุมหรือดําเนินคดี
ได้ 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้จับผู้ต้องหาและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดแล้ว ให้
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นมีอํานาจสอบสวนในระหว่างรอคําสั่งแต่งต้ังพนักงานสอบสวน 
ผู้รับผิดชอบจากอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ทั้งนี้ มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนดังกล่าวเป็นเวลาควบคุม
ผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๔ ตร ี

อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่พัฒนาร่วม๕๑ 
   

 
มาตรา ๓๗ ฉ๕๒  ในหมวดนี้ 
“พ้ืนที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พ้ืนที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วม

ไทย-มาเลเซีย 
“ของที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความว่า ของที่ได้รับยกเว้นอากร

ศุลกากร ทั้งตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียที่เกี่ยวกับศุลกากร 
 
มาตรา ๓๗ สัตต๕๓  การจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไป

จากพ้ืนที่พัฒนาร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗ อัฏฐ๕๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ นว มาตรา ๓๗ ทศ และมาตรา ๓๗ 

เตรส (๔) กรมศุลกากรยังคงใช้อํานาจทางศุลกากรทั้งปวงที่เกี่ยวกับของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไป
จากพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

                                                 
๕๐ มาตรา ๓๗ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๕๑ หมวด ๔ ตรี อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่พัฒนาร่วม มาตรา ๓๗ ฉ ถึงมาตรา ๓๗ ปัญจทศ 

เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๒ มาตรา ๓๗ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๓ มาตรา ๓๗ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๔ มาตรา ๓๗ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



 
มาตรา ๓๗ นว๕๕  การเคลื่อนย้ายของใด ๆ เข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนา

ร่วม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ของใด ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมจาก 

(ก) ประเทศอื่นใดนอกจากราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย คลังสินค้าใด ๆ ที่
ได้รับใบอนุญาต หรือบริเวณทัณฑ์บนของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นของนําเข้า 

(ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ  
ทั้งนี้ ของนั้นจะต้องเป็นของที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุสิ่งของ
สําหรับใช้ในพื้นที่พัฒนาร่วม 

(๒) ของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือไปยังมาเลเซีย 
หรือประเทศที่สาม ให้ถือว่าเป็นของส่งออก 

(๓) ของที่เคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่พัฒนาร่วมตาม (๑) (ข) และต่อมาของนั้นเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือ
มาเลเซีย แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๗ ทศ๕๖  ของใด ๆ ที่จัดอยู่ในบัญชีของต้องห้ามตามกฎหมายของ

ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าไปในพ้ืนที่พัฒนาร่วม เว้นแต่ในกรณีที่
จําเป็นจะต้องมีการยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการนําเข้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ การยกเว้นนั้นจะ
กระทําได้ก็ด้วยความตกลงระหว่างหน่วยงานที่มีอํานาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

 
มาตรา ๓๗ เอกาทศ๕๗  การนําเข้า การส่งออก และการเคลื่อนย้ายภายในสําหรับ

ของในพื้นที่พัฒนาร่วมให้ใช้แบบศุลกากรตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๗ ทวาทศ๕๘  พนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอํานาจในส่วนที่

เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร รวมทั้งการเก็บภาษีอากรในเรื่องที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
และใช้อํานาจนั้นได้ภายในบริเวณที่ทําการศุลกากรร่วม 

คําว่า “ที่ทําการศุลกากรร่วม” หมายความว่า ที่ทําการของคณะกรรมการศุลกากร
ร่วม ที่จัดต้ังขึ้นในสํานักงานใหญ่ขององค์กรร่วม เพื่อวัตถุประสงค์ของการประสานงานด้านการ
ดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนาร่วม 

คําว่า “คณะกรรมการศุลกากรร่วม” หมายความว่า คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย ที่จัดต้ัง
ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประสานงานด้านการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตใน
พ้ืนที่พัฒนาร่วม 

 
                                                 

๕๕ มาตรา ๓๗ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๖ มาตรา ๓๗ ทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๗ มาตรา ๓๗ เอกาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๘ มาตรา ๓๗ ทวาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



มาตรา ๓๗ เตรส๕๙  การกระทําที่ได้ทําลงในพื้นที่พัฒนาร่วม 
(๑ )  หากการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับศุลกากรของ

ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศที่มีการอ้างว่ากฎหมายของตนถูก
ละเมิดมีสิทธิเข้าใช้เขตอํานาจเหนือความผิดนั้น 

(๒ )  หากการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับศุลกากรของ
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย ประเทศที่เจ้าพนักงานของตนเป็นผู้ทําการจับกุมหรือยึดเป็นคนแรก
ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าวมีสิทธิเข้าใช้เขตอํานาจเหนือความผิดนั้น 

(๓ )  หากการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับศุลกากรของ
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย และเป็นกรณีที่มีการจับกุมหรือยึดพร้อม ๆ กันโดยกรมศุลกากรและ
หน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าว ประเทศที่มีสิทธิ
เข้าใช้เขตอํานาจเหนือความผิดนั้นให้กําหนดโดยการหารือระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงาน
ศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย 

(๔) เงินที่ได้จากการขายของซึ่งเป็นผลิตผลของพื้นที่พัฒนาร่วมที่ถูกริบ ให้แบ่งเท่า 
ๆ กัน ระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

 
มาตรา ๓๗ จตุทศ๖๐  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ คําว่า “พระราชอาณาจักรสยาม” 

“พระราชอาณาเขต” และ “ราชอาณาจักร” ในพระราชบัญญัตินี้ให้หมายความถึง “พ้ืนที่พัฒนา
ร่วม” 

 
มาตรา ๓๗ ปัญจทศ๖๑  ให้ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา หรือศาลอาญา มี

เขตอํานาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรที่เกี่ยวกับพ้ืนที่พัฒนาร่วม 
 

หมวด ๔ จัตวา 
อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน๖๒ 

   
 

มาตรา ๓๗ โสฬส๖๓  ในหมวดนี้ 
“พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน” หมายความว่า พ้ืนที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน

ตามกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
“ความตกลง” หมายความว่า ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 
 

                                                 
๕๙ มาตรา ๓๗ เตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖๐ มาตรา ๓๗ จตุทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖๑ มาตรา ๓๗ ปัญจทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖๒ หมวด ๔ จัตวา อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน มาตรา ๓๗ โสฬส ถึงมาตรา ๓๗ 

เอกวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๓ มาตรา ๓๗ โสฬส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



มาตรา ๓๗ สัตตรส๖๔  ให้กรมศุลกากรมีอํานาจทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกันเช่นเดียวกับในเขตศุลกากร 

 
มาตรา ๓๗ อัฏฐารส๖๕  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรในพื้นที่ควบคุม

ร่วมกันนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๓๗ เอกูนวีสติ๖๖  การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายไทย ให้พนักงานศุลกากรของ
รัฐบาลไทยดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(๒) ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายของประเทศภาคีตามความตกลง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยส่ง
บุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าว
ไปยังประเทศภาคีตามความตกลง 

(๓) ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศ
ภาคีตามความตกลง ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยดําเนินการตามกฎหมายไทย และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลการดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง
ทราบ และถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ พนักงานศุลกากรของรัฐบาล
ไทยจะส่งบุคคล สัตว์ พืช ของตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่ง
ดังกล่าวไปยังประเทศภาคีตามความตกลงเมื่อได้มีการดําเนินการตามกฎหมายไทยเสร็จแล้วก็ได้ 

 
มาตรา ๓๗ วีสติ๖๗  การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยศุลกากรที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทย
ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง ให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจน
พาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร เพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรต่อไป 

การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของ
ประเทศภาคีตามความตกลงที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดนที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอก
ราชอาณาจักรพนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยจะร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตาม
ความตกลงให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้
ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร เพื่อดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรก็ได้ 

 

                                                 
๖๔ มาตรา ๓๗ สัตตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๕ มาตรา ๓๗ อัฏฐารส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๖ มาตรา ๓๗ เอกูนวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๗ มาตรา ๓๗ วีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



มาตรา ๓๗ เอกวีสติ๖๘  ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน 

 
หมวด ๕ 

การนําของเข้า 
   

 
มาตรา ๓๘  นายเรือทุกลําที่บรรทุกสินค้า หรือมีแต่อับเฉา ซึ่งมาแต่ภายนอกพระ

ราชอาณาเขต ต้องทํารายงานอันถูกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กําหนดไว้ (ใบแนบ ๑) 
ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแต่เมื่อเรือมาถึงท่า เมื่อยื่นรายงานนี้ให้นายเรือแสดงใบทะเบียนเรือเพื่อตรวจ
ด้วย และรายงานนี้ต้องทําย่ืนก่อนเปิดระวางเรือ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษและถ้าเรือลําใดมาถึง
ท่า มีสินค้าต่างประเทศที่ประสงค์จะส่งออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อ่ืนภายในพระราชอาณาจักรก็ดี 
นายเรือจะต้องแถลงข้อความว่าด้วยสินค้านั้น ๆ ลงไว้ในรายงานด้วย ถ้าและเรือลํานั้นจะเดินต่อไปยัง
ท่าอ่ืนภายในพระราชอาณาจักร นายเรือจะต้องมีสําเนาเดินทาง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองแล้วไป
ด้วย และจะต้องแสดงสําเนานี้ในเมื่อทํารายงานขาเข้าย่ืน ณ ท่าอ่ืน และจะต้องทําดังนี้ต่อไปทุก ๆ ท่า
จนกว่าเรือนั้นจะได้ออกพ้นไป หรือจนกว่าจะได้ถ่ายสินค้าต่างประเทศออกจากเรือหมด แล้วแต่กรณี 
ถ้ามีการทําผิดต่อบทมาตรานี้ด้วยประการใด ๆ ท่านว่านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท และบรรดาของที่มิได้ทํารายงานยื่นไว้โดยถูกต้องนั้น ให้กักไว้จนกว่าจะได้รายงานให้
ถูกต้อง หรือจนกว่าจะได้อธิบายเหตุที่ทําการขาดตกบกพร่องนั้นให้เป็นที่พอใจของอธิบดี 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๓๙  ถ้านายเรือรายงานว่า ไม่รู้ว่าในหีบห่อที่ประสงค์จะส่งออกไปกับเรือนั้น

มีสิ่งใดบ้าง พนักงานศุลกากรจะสั่งให้เปิดหีบห่อนั้นออกเพื่อตรวจดูก็ได้ และถ้าปรากฏว่าในหีบห่อนั้น
มีของซึ่งต้องห้ามมิให้นําเข้ามา ท่านให้ริบของนั้นไว้ เว้นแต่อธิบดีจะอนุญาตให้ส่งออกไปได้ 

 
มาตรา ๔๐๖๙  ก่อนที่จะนําของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้นําของเข้าต้อง

ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องยื่น
ใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงิน
ประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจําเป็นที่จะต้องนําออกไปจาก
อารักขาของศุลกากรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอํานาจให้นําของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรได้โดยยังไม่
ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่อาจต้องเสีย
ภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย 

 
                                                 

๖๘ มาตรา ๓๗ เอกวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๙ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



มาตรา ๔๑  ถ้ามีความจําเป็นด้วยประการใด ๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะ
กําหนดเวลาเป็นแน่นอนว่า การนําของใด ๆ เข้ามา จะพึงถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อไรไซร้ ท่านให้ถือว่า
การนําของเข้ามาเป็นอันสําเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งนําของเช่นนั้นได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือ 
หรือท่าที่มีช่ือส่งของถึง 

 
มาตรา ๔๒๗๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓  ถ้าพ้นเวลาสิบวันนับแต่วันที่เรือมาถึง ยังมีของเหลืออยู่ในเรือก็ดี หรือ

ยังมีของที่ขนขึ้นบกแล้วแต่ยังมิได้ย่ืนใบขน หรือยังมิได้ตรวจ หรือยังมิได้ส่งมอบไปโดยถูกต้องก็ดี 
ศุลกากรอาจนําของนั้นมารักษาไว้ได้โดยพลัน และจะเก็บไว้ในที่มั่นคงโดยให้เจ้าของต้องออก
ค่าใช้จ่ายก็ได้ บรรดาค่าใช้จ่ายซึ่งอาจรวมทั้งค่าเช่าตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ต้องชําระให้
เสร็จก่อนส่งมอบของนั้นไปจากที่รักษา 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๔๔  ถ้ายังมีของเหลืออยู่ในเรือที่นําของเข้า เมื่อพ้นเวลาเกินกว่าย่ีสิบเอ็ดวัน 

นับแต่วันที่เรือมาถึงไซร้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกักเรือนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้ใช้ค่าใช้จ่าย ในการเฝ้า
รักษาตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง และค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจะพึงมีขึ้นด้วย แต่อธิบดีอาจยกเว้น
การเรียกค่าใช้จ่ายนี้ได้ เมื่อได้ย่ืนหลักฐานอันสมควรแสดงให้เห็นว่าการเนิ่นช้านั้นมิอาจที่จะหลีกเลี่ยง
เสียได้ 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
หมวด ๖ 

การส่งของออก 
   

 
มาตรา ๔๕๗๑  ก่อนที่จะส่งของใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออกต้อง

ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องยื่น
ใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงิน
ประกันให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจําเป็นที่จะต้องส่งออกนอก
ราชอาณาจักรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอํานาจให้ส่งของนั้นออกไปได้โดยยังไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ก่อนแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่อาจต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือ
หลักประกันอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธิบดีเพื่อเป็นประกันค่าภาษีอากรด้วย 
                                                 

๗๐ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๗๑ มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



 
มาตรา ๔๖  ถ้ามีความจําเป็นด้วยประการใด ๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะ

กําหนดเวลาเป็นแน่นอนว่าการส่งของใด ๆ ออก จะพึงถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อไรไซร้ ท่านให้ถือว่าการ
ส่งของออกเป็นอันสําเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งส่งของออก ได้ออกจากเขตท่าซึ่งได้ออกเรือเป็นชั้นที่สุดเพื่อ
ไปจากพระราชอาณาจักรนั้น 

 
มาตรา ๔๗  ก่อนจะขนของใด ๆ ลงเรือ หรือย้ายขนไปเพื่อบรรทุกลงเรือส่งออกไป

นอกพระราชอาณาจักร ให้ทําใบขนสินค้าเป็นสองฉบับ มีข้อความต้องกันตามแบบที่กําหนดไว้ (ใบ
แนบ ๕) ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รับไว้ 

 
มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้ขนสินค้าขาออกลงบรรทุกในเรือลําใดจนกว่าพนักงาน

เจ้าหน้าที่จะได้ออกใบปล่อยเรือขาเข้าให้แก่เรือนั้น เว้นแต่จะได้อนุญาตพิเศษ 
 
มาตรา ๔๙๗๒  ก่อนจะปล่อยเรือลําใดที่บรรทุกสินค้า หรือมีแต่อับเฉาออกไปนอก

พระราชอาณาจักร ให้นายเรือ หรือถ้านายเรือไม่อยู่ โดยเหตุจําเป็นอันจะหลีกเลี่ยงมิได้ ก็ให้บุคคล
ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายเรือไปรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ศุลก
สถาน และต้องตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเกี่ยวแก่เรือ สินค้า และการเดินทาง และ
ต้องยื่นหนังสือรายการสินค้าในเรือต่อพนักงานนั้น ๆ ตามแบบที่กําหนดไว้ในใบแนบ ๖ หรือ
แบบอย่างอื่นแล้วแต่อธิบดีจะได้กําหนด ให้นายเรือแสดงใบทะเบียนเรือ ใบปล่อยเรือขาเข้าต่อ
พนักงานเพื่อตรวจสอบ  กับทั้งหลักฐานอื่นตามแต่จะต้องการ เพื่อแสดงว่าได้ใช้ค่าภาระติดพันสําหรับ
เรือ หรือสินค้านั้นเสร็จแล้ว 

เมื่อเป็นที่พอใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบปล่อย
เรือ ตามแบบที่กําหนดไว้ในใบแนบ ๗ ให้ไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยเรือตามอัตราตามที่
รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

ถ้าเรือลําใดออกจากท่าในพระราชอาณาจักรไปภาคต่างประเทศโดยมิได้มีใบปล่อย
เรือ หรือมิได้ปฏิบัติตามบทมาตราต่อไปน้ี ท่านว่านายเรือหรือตัวแทนในเมื่อนายเรือไม่อยู่ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ส่วนตัวแทนนั้นต่อพิสูจน์ได้ว่าได้ทําการสมคบกันกับนาย
เรือด้วย จึงมีความผิด 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๕๐๗๓  ถ้าเรือลําใดได้รับใบปล่อยเรือแล้วออกจากท่าหนึ่งไปยังท่าอ่ืนใดใน

                                                 
๗๒ มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับท่ี ๓) พุทธศักราช 

๒๔๗๔  
๗๓ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับท่ี ๓) พุทธศักราช 

๒๔๗๔  



พระราชอาณาจักรเพื่อรับของส่งออกไป เมื่อได้ขนของลงบรรทุกเรือ ณ ท่าอ่ืนนั้นแล้ว ให้นายเรือส่ง
มอบหนังสือรายการสินค้าที่ได้บรรทุกเพิ่มลงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่นั้น กับทั้งให้แสดงใบปล่อย
เรือที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ ณ ท่าแรกที่ออกเรือมานั้นด้วย และจะต้องทําเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ ท่า 
จนกว่าจะได้รับใบปล่อยเรือชั้นที่สุดออกนอกพระราชอาณาจักร และทุกคราว ๆ ที่ทําเช่นนี้ ให้เอาใบ
ปล่อยเรือเพิ่มเติมติดแนบเข้ากับใบปล่อยเรือที่ได้ออกให้ ณ ท่าแรกที่ออกเรือนั้นด้วย ให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสําหรับใบปล่อยเรือเพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๕๑  ให้นายเรือทุกลําซึ่งบรรทุกสินค้าขาออก ย่ืนหรือจัดให้ตัวแทนยื่นบัญชี

สินค้าสําหรับเรือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดแห่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าขาออกของ
ศุลกากรนั้น ต่อศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแต่วันที่ได้ออกใบปล่อยเรือขาออกให้ บัญชีสินค้า
สําหรับเรือนี้ให้ทําเป็นสองฉบับมีข้อความต้องกัน และต้องมีใบรับรองสินค้าตามแบบที่กําหนดไว้ในใบ
แนบ ๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ติดไปด้วย 

 
มาตรา ๕๒  ให้นายเรือทุกลําที่ได้รับใบปล่อยเรือขาออกยื่นบัญชีคนโดยสารในเรือ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาที่จะออกนอกเขตท่า บัญชีนี้ต้องแสดงจํานวน เพศและสัญชาติของคน
โดยสาร และต้องทําตามแบบซึ่งอธิบดีจะได้กําหนด 

 
มาตรา ๕๓  นายเรือทุกลําชนิดที่มีระวางจดทะเบียนตํ่ากว่าสองร้อยตันซึ่งออกจาก

ท่ากรุงเทพฯ ต้องได้รับใบเบิกร่องผ่านปากน้ําก่อนจึงออกเรือได้ และต้องส่งมอบใบเบิกร่องนี้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปากน้ํา นายเรือชนิดอ่ืนที่ออกจากท่ากรุงเทพฯ เมื่อผ่านด่านศุลกากรท่ีปากน้ํา
ต้องเดินเบาลง และเมื่อพนักงานศุลกากรเรียกถาม ก็ต้องตอบโดยบอกชื่อเรือและที่ที่จะไป นายเรือ
คนใดกระทําผิดต่อบทมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๕๔  ถ้าการบรรทุกสินค้าลงในเรือขาออกได้ทําอยู่เนิ่นช้ากว่าย่ีสิบเอ็ดวัน นับ

แต่วันเริ่มบรรทุกก็ดี หรือเรือขาออกเมื่อได้บรรทุกสินค้าลงแล้ว ยังอยู่ในท่าเกินกําหนดนี้ก็ดี อาจเรียก
ค่าธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจกักเรือนั้นไว้
ได้จนกว่าจะได้ใช้ค่าธรรมเนียมนั้น และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นซึ่งหากจะพึงมีขึ้นในการเฝ้าเรือนั้นด้วย แต่
อธิบดีอาจยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมนี้ได้ เมื่อได้ย่ืนหลักฐานอันสมควรแสดงให้เห็นว่าการเนิ่นช้า
นั้น มิอาจที่จะหลีกเลี่ยงเสียได้ 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๕๕  ถ้าของใดซึ่งได้ทําทัณฑ์บนหรือให้ประกันไว้ว่า จะส่งออกโดยเรือลําใด 

มิได้นําลงบรรทุกให้เสร็จก่อนเรือลํานั้นออก ท่านให้ริบของนั้นไว้ เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุที่มิได้นําลง



บรรทุกนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในทันทีภายหลังที่เรือนั้นออก เพื่อพนักงานจะได้รับรองการบรรทุก
ขาด  ถ้าและของนั้นมิได้นําไปเก็บในคลังสินค้าหรือทําใบขนใหม่ เพื่อส่งออกไปกับเรือลําอ่ืน โดยทํา
ทัณฑ์บนหรือให้ประกันไว้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันได้รับใบปล่อยเรือชั้นที่สุดไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ย่ืนใบ
ขนสินค้าเพื่อส่งออกนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๕๖๗๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๗  เรือทุกลําที่เตรียมจะออกจากท่าต้องชักธงลาขึ้นที่เสาหน้า ธงนี้ต้องชัก

ไว้จนกว่าเรือจะออกเดิน ถ้าเรือจะออกเวลาบ่าย ให้ชักธงขึ้นไว้แต่เช้า ถ้าเรือจะออกเวลาเช้าให้ชักธง
ขึ้นไว้แต่บ่ายวันก่อน นายเรือคนใดละเลยไม่ปฏิบัติตามบทมาตรานี้ ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๕๘๗๕  ผู้ ใดนําของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําออกนอก

ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะดําเนินการโดยผู้นําของผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายลํา หรือผู้รับมอบอํานาจจาก
บุคคลดังกล่าว จะต้องยื่นใบขนสินค้าตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด 

ของตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียค่าภาษี หากได้ปฏิบัติ
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๘/๑๗๖  ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจสอบ ตรวจค้นของที่นําเข้าเพื่อ

การผ่านแดน หรือการถ่ายลําที่อยู่ในยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ หรือหีบห่ออย่างอื่น ตามท่ีอธิบดี
กําหนด โดยไม่ต้องมีหมายค้น หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

(๑) ของนั้นเกี่ยวเนื่องหรือมีไว้เพื่อใช้สําหรับการก่อการร้าย 
(๒) ชนิดของของหรือการขนส่ง หรือการขนถ่ายของดังกล่าว เป็นไปในทางฝ่าฝืน

ความมั่นคงสันติภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศ 
(๓) ของนั้นเป็นของที่มีการแสดงกําเนิดเป็นเท็จหรือเป็นของที่ผิดกฎหมาย 
ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นของตามวรรคหนึ่งให้ริบเสียสิ้น โดยมิพักต้องคํานึง

ว่าบุคคลใดจะต้องรับโทษหรือไม่ และอธิบดีอาจสั่งให้ทําลายเสียโดยวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือให้ส่งกลับออกไปโดยพลัน หรืออาจสั่งให้ดําเนินการใด ๆ ตาม
สมควรเพื่อให้เป็นของไร้โทษทุจริตก็ได้ โดยนายเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 
                                                 

๗๔ มาตรา ๕๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗๕ มาตรา ๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗๖ มาตรา ๕๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 
มาตรา ๕๙๗๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๐  ถ้าของใดที่ขอคืนหรือได้อนุญาตคืนค่าภาษีแล้วได้บรรทุกลงเรือ หรือ

นําไปยังทําเนียบท่าเรือ ท่าเทียบเรือ หรือที่อ่ืนเพื่อส่งออกไป และพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าของ
นั้นไม่ตรงตามใบขนสินค้า บัญชีบรรทุกสินค้า คําร้องขอหรือเอกสารอื่นก็ดี หรือถ้าคําร้องขออันเกี่ยว
แก่ของนั้นปรากฏว่าเป็นการทุจริตด้วยประการใดก็ดี ท่านให้ริบของนั้นเสียสิ้น กับทั้งหีบห่อและของ
สิ่งอื่นที่อยู่ในหีบห่อนั้นด้วย และบุคคลผู้ขออนุญาตส่งและขอคืนค่าภาษีสําหรับของนั้น มีความผิด
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือสามเท่าของจํานวนค่าภาษีที่ขอ
คืน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
หมวด ๗ 

ของตกค้าง 
   

 
มาตรา ๖๑๗๘  ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

ให้ถือว่าเป็นของตกค้าง 
(๑) ของนําเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด

ตามมาตรา ๖ (๖) ที่ผู้นําของเข้ามิได้เสียอากร และนําของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่
อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ของนําเข้าอ่ืนใดนอกจาก (๑) เมื่ออยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดย
ไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น ให้
อธิบดีมีคําบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่นําของเข้ามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นได้รับคํา
บอกกล่าวครบสิบห้าวันแล้ว 

การดําเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ทําลายหรือนําของนั้นออกขายทอดตลาด หรือสั่งให้ผู้นําของเข้าหรือตัวแทนของเรือที่นําของเข้าส่ง
ของออกไปนอกราชอาณาจักรและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้มีอํานาจสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทําลายได้ 
โดยผู้นําของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในการสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําลายของตกค้างตามวรรคสอง ให้ดําเนินการตาม
วิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

ถ้าอธิบดีเห็นว่าการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอัน
สมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอ่ืนก็ได้ และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี
อ่ืนดังกล่าวจะไม่ได้เงินคุ้มค่าภาษีหรืออาจจะทําให้เกิดความเสียหายอันไม่สมควรอย่างหนึ่งอย่างใด 
ให้จําหน่ายของนั้นตามแต่อธิบดีจะสั่ง 
                                                 

๗๗ มาตรา ๕๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
๗๘ มาตรา ๖๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สําหรับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้อธิบดีกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ระยะเวลาเพื่อให้การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในมาตรานี้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยคํานึงถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย 

 
มาตรา ๖๒๗๙  ของสดของเสียซึ่งยังมิได้รับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณ์ และมี

อาการแสดงชัดว่าของนั้นบูดเน่าแล้ว อธิบดีจะสั่งจําหน่ายหรือทําลายเมื่อใดก็ได้ โดยอาจเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้นําของเข้าหรือตัวแทนของเรือก็ได้ 

 
มาตรา ๖๓๘๐  เงินที่ได้จากการขายตามมาตรา ๖๑ นั้น ให้หักใช้ค่าภาษี ค่าเก็บ

รักษา ค่าย้ายขน หรือค่าภาระติดพันอย่างอื่นอันค้างชําระแก่กรมศุลกากรเสียก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้
ค่าภาระติดพันต่าง ๆ อันสมควรจะได้และค้างชําระแก่ตัวแทนของเรือที่นําของเข้ามา เมื่อได้หักใช้
เช่นนี้แล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้เรียกร้องเอาภายใน
หกเดือนนับแต่วันขาย 

 
มาตรา ๖๓ ทวิ๘๑  ในกรณีที่ของตกค้างเป็นของเสียที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

ความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏต่ออธิบดีว่านายเรือ
รู้เห็นเป็นใจให้นําของเสียนั้นเข้ามาก็ดี หรือนายเรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าตนได้จัดการเต็มวิสัยที่จะจัดได้
เพื่อที่จะสืบค้นให้พบหรือป้องกันการนําของเสียนั้นเข้ามาทิ้งเป็นของตกค้างก็ดี นอกจากโทษที่มีตาม
กฎหมายแล้ว ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบท่าเรือหรือสนามบินแห่งหนึ่งแห่งใดหรือทุกแห่งใน
ประเทศดําเนินการโดยพลันให้ตัวแทนของเรือที่นําของเสียเข้ามานําของเสียนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรืองดการให้ใช้ท่าเรือหรือสนามบินและบริการต่าง ๆ แก่เรือลํานั้นหรือเรืออื่น ๆ 
ทั้งหมดของเจ้าของเรือลํานั้นได้ตามระยะเวลาที่จะกําหนดตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา 

 
หมวด ๘ 

การค้าชายฝั่ง 
   

 
มาตรา ๖๔  การค้าทางทะเลจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งแห่งพระราชอาณาจักร

นั้น ท่านให้ถือว่าเป็นการค้าชายฝั่งและบรรดาเรือทั้งหลายที่ใช้ในการค้าเช่นนี้ ได้ช่ือว่าเป็นเรือค้าขาย
ชายฝั่ง 

 
มาตรา ๖๕  เรือลําใดมาจากภาคต่างประเทศ และแวะ ณ ท่าหรือที่แห่งใดในพระ

ราชอาณาจักรในระหว่างทางไปยังท่าหรือที่อ่ืนในพระราชอาณาจักรก็ดี และเรือลําใดออกจากท่าหรือ
ที่แห่งหนึ่งในพระราชอาณาจักรไปยังท่าหรือที่แห่งอื่นในระหว่างทางขาออกไปยังภาคต่างประเทศก็ดี 
                                                 

๗๙ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๐ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 
๘๑ มาตรา ๖๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



ในส่วนที่เกี่ยวกับการไปมาค้าขายในเขตชายฝั่ง ท่านให้บังคับด้วยบทกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วย
การค้าชายฝั่ง แต่ในส่วนการไปมาค้าขายหรือรับส่งสินค้าอันเกี่ยวกับภาคต่างประเทศ ให้บังคับด้วย
บทกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการค้าต่างประเทศ 

 
มาตรา ๖๖  อันเรือค้าชายฝั่งนั้น ถ้าทําการบรรทุกของใด ๆ ลง หรือขนของใด ๆ 

ขึ้นจากเรือในท้องทะเลหรือนอกเขตท่า หรือนอกพระราชอาณาเขตก็ดี หรือถ้าเรือค้าชายฝั่งลําใดแวะ 
ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขต หรือเปลี่ยนทางเดิน โดยมิได้มีพฤติการณ์อันมิอาจก้าวล่วงเสียได้มา
บังคับให้ต้องกระทําเช่นนั้นก็ดี หรือถ้านายเรือค้าชายฝั่งลําใดซึ่งได้แวะ ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขต 
มิได้แจ้งเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าแรกที่มาถึงในพระ
ราชอาณาจักรในทันใดที่เรือนั้นมาถึงก็ดี ท่านว่านายเรือนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๖๗  ก่อนที่จะบรรทุกของใดซึ่งต้ังใจจะส่งไปตามชายฝั่งลงในเรือลําใด ที่จะ

ไปหรืออาจจะไปตามชายฝั่งก่อน แล้วจึงเลยไปยังภาคต่างประเทศนั้น ให้ย่ืนบัญชีสินค้าตามแบบที่
กําหนดไว้ (ใบแนบ ๑๐) และถ้ามีค่าภาษีจะพึงต้องเสียในการส่งของนั้น ๆ ออกเท่าไร ก็ต้องวางเงินค่า
ภาษีไว้จงเต็มจํานวน ณ ท่าที่ได้รับใบปล่อยเรือ เงินที่วางไว้นี้อาจคืนให้เมื่อได้ย่ืนใบรับรองอันถูกต้อง
ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ (ใบแนบ ๑๐ (ก)) ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับใบปล่อยเรือ อันแสดง
ว่าของนั้นได้ขนขึ้นภายในพระราชอาณาเขต 

 
มาตรา ๖๘๘๒  ก่อนเรือค้าชายฝั่งลําใดจะออกจากท่า หรือที่ขนสินค้าลง หรือถ่าย

สินค้าออก ให้ทําบัญชีเป็นสองฉบับ มีข้อความต้องกันตามแบบที่กําหนดไว้ในใบแนบ ๑๑ ลงชื่อนาย
เรือแสดงรายละเอียดของเรือ และสินค้าในเรือตามที่กําหนดไว้ และส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่ง
จะได้ยึดใบคู่ฉบับไว้และลงวันเดือนปี และลงชื่อในต้นฉบับคืนให้ไป บัญชีนี้ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาต
ปล่อยสินค้า และปล่อยเรือให้เดินทางได้ด้วย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยเรือตามอัตราตามที่
รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวงทุก ๆ ท่าที่ระบุช่ือไว้ในใบแนบนั้น ถ้าเรือค้าชายฝั่งลําใดออกจากที่
แห่งใดโดยมิได้มีใบอนุญาตเช่นนี้ก็ดี หรือถ้าไม่แสดงใบอนุญาตนี้ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เมื่อเรือถึง
ท่า และก่อนเริ่มขนสินค้าขึ้นก็ดี ท่านว่านายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 

                                                 
๘๒ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับท่ี ๓) พุทธศักราช 

๒๔๗๔ 



มาตรา ๖๙๘๓  เมื่ออธิบดีเห็นสมควรจะออกใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างคุ้มได้ทั่วไป
ให้แก่เรือลําใด ๆ ที่ไปมาค้าอยู่เสมอเป็นปกติระหว่างท่าต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตก็ได้ โดยมีเงื่อนไข
ว่า จะต้องยื่นบัญชีอันถูกต้องแห่งสินค้าที่บรรทุกไปนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรงต่อระเบียบการทุก 
ๆ เที่ยว และต้องส่งใบแจ้งความตามแบบที่กําหนดไว้ในใบแนบ ๑๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าที่
เรือออกก่อนเวลาที่จะออกเรือ และให้ย่ืนคําแจ้งความตามที่กําหนดไว้ในใบแนบอันเดียวกันนั้นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าที่เรือไปถึงภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เมื่อเรือไปถึงและก่อนเริ่มขนสินค้าขึ้น 
ใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไปน้ีอาจถอนเสียในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยแจ้งความให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ถ้าผู้ทรงใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไป ละเลยไม่ย่ืนบัญชีสินค้าและคําแจ้งความ
ดังกล่าวไว้ในมาตรานี้ ท่านว่านายเรือมีความผิด ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๘ 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยเรือตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับเรือที่เดินไปมาโดยมีใบอนุญาตอย่างคุ้มได้ทั่วไปกํากับทุก ๆ ท่าที่ระบุช่ือไว้ในใบแนบนั้น และ
ซึ่งจะต้องยื่นรายการแจ้งกําหนดวันเรือมาถึงและออกไปตามความในมาตรานี้ และในอัตราเดียวกับที่
จะได้เรียกเก็บจากเรือที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตอย่างคุ้มได้ทั่วไป แต่อธิบดีจะยอมรับเงินฝากประจําซึ่งจะ
ได้หักออกเป็นค่าธรรมเนียมอันต้องเสียเป็นยอดรวมทุกระยะกึ่งปี 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๗๐  ของอันพึงต้องเสียค่าอากรชั้นใน หรือของต้องจํากัดบรรทุกไปในเรือค้า

ชายฝั่งลําใด ถ้าขนออกจากเรือโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่านายเรือมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๗๑  นายเรือค้าชายฝั่งทุกลําจะต้องมี หรือจัดให้มีสมุดบัญชีสินค้าไว้ประจํา

เรือ เพื่อบันทึกข้อความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยว คือประเภทและปริมาณสินค้า วัน เดือน ปี 
และท่าที่ออกเรือ วัน เดือน ปี และท่าที่ไปถึง และที่ถ่ายสินค้าออก ช่ือนายเรือ และข้อความพิสดาร
อย่างอื่นที่จําเป็นเฉพาะกรณี และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกร้อง นายเรือต้องแสดงสมุดบัญชีสินค้า
ให้ตรวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะจดบันทึกหรือหมายเหตุอย่างใด ๆ ลงในสมุดบัญชีนั้นได้ 

 
หมวด ๙ 

ที่ทอดเรือภายนอก 
   

 
มาตรา ๗๒  อธิบดีอาจกําหนดที่ทอดเรือภายนอกสําหรับท่ากรุงเทพฯ หรือท่าอ่ืน 

เพื่อให้เรือถ่ายสินค้าออก หรือบรรทุกสินค้าลงทั้งหมด หรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง และอาจกําหนดเวลาที่
จะให้ใช้ที่ทอดเรือภายนอกนั้น และออกข้อบังคับสําหรับกรมเพื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรกํากับตรวจตรา 
                                                 

๘๓ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับท่ี ๓) พุทธศักราช 
๒๔๗๔ 



และควบคุมที่ทอดเรือภายนอกนั้นได้ด้วย ถ้าผู้ใดทําผิด หรือเกี่ยวข้องในการกระทําผิดต่อข้อบังคับนี้ก็
ดี หรือพยายาม หรือเกี่ยวข้องในการพยายามกระทําผิดต่อข้อบังคับนี้ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่การที่ต้องรับผิดตามมาตรานี้ หากระทําให้ผู้นั้นหลุดพ้นไปจาก
ความรับผิดตามบทอ่ืนแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นได้ไม่ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๗๓  บรรดาเรือที่จอดอยู่ หรือกําลังบรรทุกสินค้าลง หรือกําลังถ่าย

สินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการนั้นจะต้องรับผิด และต้องโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่น เหมือนหนึ่งว่าอยู่ในเขตธรรมดาของท่า 

 
มาตรา ๗๔  ถ้าเรือลําใดบรรทุกสินค้าลง หรือถ่ายสินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก

ใด ๆ ก็ดี หรือ ณ ที่แห่งใด ๆ อันมิได้อนุมัติก็ดี โดยมิได้รับความยินยอมของอธิบดี ท่านว่านายเรือและ
บุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการบรรทุกสินค้าลง หรือถ่ายสินค้าออกนั้นมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และสินค้าที่ได้บรรทุกลง หรือขนขึ้น หรือวาง หรือเหลืออยู่ใน
เรือนั้น ให้ริบเสีย 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๗๕  บรรดาอาวุธปืน กระสุนดินปืน วัตถุระเบิด ฝิ่น สุรา หรือของอย่างใด ๆ 

ที่ต้องจํากัด หรือหีบห่อซึ่งยังมิได้ตรวจ ท่านห้ามมิให้ถ่ายเปลี่ยนลําเรือ หรือรับมอบจากเรือที่นําของ
เข้า ณ ที่ทอดเรือภายนอก เว้นแต่จะได้อนุญาตพิเศษจากอธิบดีหรือพนักงานซึ่งได้รับอํานาจโดยชอบ 

 
มาตรา ๗๖  อธิบดีอาจออกใบอนุญาตโดยให้อํานาจทั่วไปแก่เรือลําใด ๆ เพื่อถ่าย

สินค้าออก หรือบรรทุกสินค้าลง ณ ที่ทอดเรือภายนอกได้ และห้ามมิให้เรือซึ่งไม่ได้รับอํานาจทั่วไป
เช่นนั้นบรรทุกสินค้าลงหรือถ่ายสินค้าออก ณ ที่นั้น เว้นแต่จะได้อนุญาตพิเศษจากอธิบดี หรือ
พนักงานซึ่งได้รับอํานาจโดยชอบ 

 
มาตรา ๗๗  บรรดาเรือที่อยู่ ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะต้องจอดภายในเขตแห่งที่

ทอดเรือนั้นตามที่ได้กําหนดไว้ และห้ามมิให้เรือย้ายไปจากที่จอด เว้นแต่จะได้อนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๗๘  นายเรือที่ไปมาค้าอยู่เสมอเป็นปรกติในทางค้าต่างประเทศ และได้รับ

อํานาจทั่วไปให้ถ่ายสินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกซึ่งได้อนุมัติแล้วนั้น ต้องขออนุญาตจากพนักงาน
ผู้กํากับที่ทอดเรือนั้นก่อนเริ่มถ่ายสินค้าออก 

 
มาตรา ๗๙  นายเรือซึ่งได้รับอํานาจพิเศษเพื่อถ่ายสินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก

นั้น ต้องแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานผู้กํากับก่อนเริ่มถ่ายสินค้าออก 



 
มาตรา ๘๐  บัญชีรายละเอียดอันถูกต้องแสดงบรรดาของที่ได้ถ่ายออก ณ ที่ทอด

เรือภายนอกนั้น พึงทําย่ืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับรอง รายการถ่ายของออกนี้ให้ทําตามแบบที่กําหนด
ไว้ในใบแนบ ๑๓ เรือลําใดจะบรรทุกสินค้าอันถ่ายลําจากที่ทอดเรือภายนอก เข้าไปยังท่าหนึ่งท่าใด 
เมื่อมีบัญชีที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองถูกต้องแล้วก็ให้ไปได้ บัญชีนี้ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้อํานาจ
นําสินค้าไป ภายในบังคับแห่งบรรทัดฐานสําหรับเรือ มีสินค้าขาเข้าในเวลาเมื่อเข้ามาถึงในพระ
ราชอาณาจักรนั้น เมื่อมาถึงท่าผู้ควบคุมเรือต้องส่งมอบบัญชีนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศุลก
สถาน แล้วจึงจัดการถ่ายของออก และตรวจมอบตามข้อบังคับธรรมดา ถ้าเรือลําใดบรรทุกสินค้าถ่าย
ลําจากที่ทอดเรือภายนอก โดยไม่มีบัญชีที่รับรองเช่นนี้ ห้ามมิให้เรือลํานั้นเปิดระวางจนกว่าจะได้ย่ืน
บัญชีสินค้าบริบูรณ์ของเรือที่ได้ถ่ายลําสินค้าให้มานั้นต่อศุลกสถานแห่งท่านั้น 

 
มาตรา ๘๑  นายเรือที่ได้รับมอบอํานาจทั่วไป หรืออํานาจพิเศษให้ทําการบรรทุก

สินค้าให้เสร็จ ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น ต้องไปรับเอาใบปล่อยเรือจากศุลกสถานแห่งท่านั้นตาม
ระเบียบและใช้ค่าภาระติดพันที่ต้องเสียจนครบ ใบปล่อยเรือนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังว่า “เพื่อ
ทําการบรรทุกให้เสร็จที่.........” และเมื่อถึงที่ทอดเรือภายนอก นายเรือต้องส่งมอบใบปล่อยเรือให้แก่
พนักงานกํากับด่าน ให้พนักงานยึดใบปล่อยเรือนั้นไว้ จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าค่าภาษีทั้งหมดและ
ค่าธรรมเนียม หรือเงินรายอื่นซึ่งเรือจะพึงต้องเสียภายหลังที่ได้ออกจากท่านั้นได้ใช้เสร็จ หรือได้
วางเงินประจําไว้ แล้วให้พนักงานสลักหลังลงวัน เดือน ปี และลงนามในใบปล่อยเรือคืนให้แก่นายเรือ 
แล้วจึงให้ออกเรือเดินทางต่อไปได้ 

 
มาตรา ๘๒  สินค้าขาออกจะย้ายจากท่าแห่งหนึ่งไปยังที่ทอดเรือภายนอก เพื่อ

บรรทุกลงในเรือลําใดที่ได้อนุญาตให้บรรทุกสินค้า ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้นก็ได้ แต่ก่อนที่จะย้าย
สินค้าเช่นว่านี้ไป จะต้องยื่นใบขนสินค้าอย่างเดียวกับสินค้าที่บรรทุกในท่า และต้องเสียค่าภาษีและค่า
ภาระติดพันให้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน ให้ผู้ส่งของออกทําบัญชีสินค้าเรือลําเลียงสําหรับของเหล่านี้ทั้งสิ้น 
และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าได้สอบกับใบขนสินค้า และลงชื่อให้ไว้เป็นสําคัญแล้ว ให้ส่งบัญชี
สินค้าเรือลําเลียงนี้ไปกับสินค้าไปยังที่ทอดเรือภายนอกแล้วส่งมอบให้แก่พนักงานผู้กํากับ ณ ที่นั้น ถ้า
รายการละเอียดในบัญชีสินค้าเรือลําเลียงไม่ตรงกับสินค้า พนักงานผู้กํากับ ณ ที่นั้นอาจกักสินค้าไว้ได้ 

 
มาตรา ๘๓  ถ้าสินค้าขาออกรายใดไม่ได้บรรทุกลงเรือ หรือบรรทุกลงไม่หมด ณ ที่

ทอดเรือภายนอก จะบรรทุกสินค้ารายนั้นลงในเรือลําอ่ืนซึ่งอยู่ในที่ทอดเรือนั้น และซึ่งจะไปยังท่า
เดียวกันก็ได้ ให้นายเรือลําที่กล่าวหลังนี้ หรือผู้ส่งของออกทําเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อ
พนักงานกํากับด่านเพื่อขออนุญาตบรรทุกสินค้านั้น 

 
มาตรา ๘๔  ถ้าจะส่งสินค้าที่ไม่ได้บรรทุกลงเรือกลับมายังท่าที่ส่งออกไป บุคคลซึ่ง

จะต้องรับผิดต้องไปรับใบรับรองจากพนักงานกํากับด่าน มีข้อความแสดงปริมาณและบอกลักษณะ
แห่งสินค้านั้น ๆ และใบรับรองนี้จะต้องส่งกํากับมากับสินค้ายังท่า และส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ ศุลกสถาน 

 



มาตรา ๘๕  ภายในหกวันนับแต่วันที่ได้รับใบปล่อยเรือชั้นที่สุดจากที่ทอดเรือ
ภายนอก ให้นายเรือหรือตัวแทนยื่นบัญชีสินค้าสําหรับเรือแก่พนักงานผู้กํากับ ณ ที่นั้น แสดงสินค้า
ทั้งหมดที่ได้บรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือภายนอก 

 
มาตรา ๘๖  เรือทุกลําที่อยู่ ณ ที่ทอดเรือภายนอก ต้องชักธงลาตามบทบัญญัติและ

ต้องระวางโทษตามมาตรา ๕๗ 
 

หมวด ๑๐ 
เก็บของในคลังสินค้า 
   

 
มาตรา ๘๗๘๔  เมื่อได้ย่ืนใบขนสินค้า และได้ขนของขึ้นเพื่อเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์

บนให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดรายการละเอียดแห่งของนั้นไว้ และเมื่อพอใจว่าได้มีการปฏิบัติครบถ้วน
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ให้เขียนคํารับรองว่าของนั้นได้เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
ถูกต้องแล้ว 

 
มาตรา ๘๘๘๕  รายการละเอียดแห่งของที่ได้จดไว้ตามมาตรา ๘๗ ให้ใช้สําหรับ

ประเมินอากรแก่ของนั้น แต่ในกรณีที่ได้ใช้ของดังกล่าวในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดําเนินการอื่นใดในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้คํานวณปริมาณที่ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีเห็นชอบ หรือที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

ให้ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นําเข้าหรือในสภาพ
อ่ืน 

การปล่อยของออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนอื่นหรือจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเข้าตามมาตรา ๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 
๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

การรับของที่ได้โอนหรือจําหน่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือนําเข้าสําเร็จในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๘๙  บรรดาของที่เก็บในคลังสินค้านั้น ต้องเก็บไว้ในหีบห่อเดิมตามที่ได้

นําเข้ามา เว้นแต่ของซึ่งเมื่อได้ขนขึ้นแล้ว ได้รับอนุญาตให้ย้ายหีบห่อได้ ณ ทําเนียบท่าเรือ หรือ
อนุญาตให้เอาเข้ารวมให้เลือกคัด ให้แบ่งแยกกอง ให้บรรจุหรือกลับบรรจุใหม่ในคลังสินค้า ในกรณี
                                                 

๘๔ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๘๕ มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



เช่นนี้ให้เก็บของนั้นไว้ในหีบห่อตามที่เป็นอยู่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดรายการนั้น และถ้าของนั้นมิได้
เก็บไว้ดังกล่าวนี้ก็ดี หรือถ้าในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงทําลงแก่ของหรือหีบห่อที่เก็บไว้นั้นก็ดี 
เปลี่ยนแปลงในการบรรจุเข้าหีบห่อในคลังสินค้า หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อก็
ดี หรือถ้าได้ขนย้ายของไปจากห้องในคลังสินค้าซึ่งได้เก็บไว้นั้นก็ดี หากมิได้ทําต่อหน้าและได้อนุญาต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไซร้ ท่านว่าของและหีบห่อนั้นให้ริบเสีย เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อส่งมอบตาม
ใบอนุญาตหรือคําสั่ง หรืออํานาจอันถูกต้องสําหรับการนั้น 

 
มาตรา ๙๐  ถ้าผู้ปกครองคลังสินค้าเลินเล่อไม่เก็บของในคลังสินค้าให้มีทางเข้าถึง

หีบห่อของทุกห่อได้โดยสะดวกไซร้ เมื่อได้ทําการเลินเล่อเช่นนี้เป็นครั้งแรก จะได้รับคําตักเตือนตาม
ทางการ และต่อนั้นไปเมื่อได้กระทําการเลินเล่ออีก ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๙๑  ของใดปรากฏว่าได้เก็บไว้ในคลังสินค้า และเป็นของยังมิได้ตรวจและส่ง

มอบถูกต้อง ถ้าผู้ปกครองคลังสินค้าไม่แสดงของนั้นในเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรร้องขอไซร้ ท่าน
ว่าผู้ปกครองคลังสินค้านั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท สําหรับหีบ
ห่อหนึ่ง ๆ ที่ไม่ได้แสดง นอกจากค่าภาษีที่ต้องเสียสําหรับของนั้น 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๙๒  ถ้าของใดที่ได้ย่ืนใบขนเพื่อเก็บในคลังสินค้ามิได้เก็บให้ถูกต้องตามใบขน

ก็ดี หรือเมื่อได้เก็บไว้ในคลังสินค้าแล้ว ได้ซ่อนเร้นหรือย้ายขนไปจากคลังสินค้าด้วยประการใด ๆ หรือ
ได้รื้อออกจากหีบห่อ หรือย้ายจากหีบห่ออันหนึ่งไปบรรจุในหีบห่ออีกอันหนึ่ง หรือทําด้วยประการอื่น
ใดก็ดี เพื่อที่จะปน ย้าย หรือซ่อนเร้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซร้ ท่านให้ริบของนั้นเสีย 

 
มาตรา ๙๓  ผู้ใดบังอาจลอบเปิดคลังสินค้า หรือล่วงเข้าไปถึงของที่อยู่ในคลังสินค้า

นั้น เว้นแต่จะได้เข้าไปต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในเวลากระทําการตามหน้าที่ ท่านว่าผู้นั้นมี
ความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๙๔  อธิบดีไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้นําของเข้า หรือเจ้าของ หรือ

ผู้รับตราสั่ง ในเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ของระวางที่เก็บอยู่ในคลังสินค้า เพราะเกิดเพลิงไหม้ หรือ
เพราะอุบัติเหตุอย่างอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงเสียได้ หรือเพราะเหตุเสียหายไม่ว่าอย่างใด ๆ เว้นแต่การ
เสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจละเลย หรือการกระทํา หรือละเว้นกระทําของพนักงานในเวลา
กระทําการตามหน้าที่ 



 
มาตรา ๙๕  ถ้าของใดที่เก็บในคลังสินค้า หรือที่ย่ืนใบขนเพื่อเก็บในคลังสินค้า หรือ

ที่ย่ืนใบขนเพื่อรับมอบไปจากคลังสินค้านั้น สูญหาย หรือถูกทําลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะหลีกเลี่ยง
เสียได้ ในขณะที่อยู่บนเรือก็ดี หรือในเวลาย้ายถอนขนขึ้นก็ดี ในเวลารับเข้าเก็บในคลังสินค้า หรือเวลา
ที่อยู่ในคลังสินค้าก็ดี ท่านว่าอธิบดีอาจยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสีย หรือคืนค่าภาษีที่ได้เสียแล้วสําหรับ
ของนั้นได้ 

 
มาตรา ๙๖  ถ้าในเวลาใดเวลาหนึ่ง ปรากฏว่าของในคลังสินค้ามีปริมาณน้อยลงกว่า

ที่จดไว้ในใบขนสินค้าเดิมเมื่อนําของนั้นเข้าเก็บ และปริมาณที่ต่างกันนี้ไม่มีเหตุผลปรากฏในบันทึก
ของพนักงานก็ดี หรือไม่ปรากฏในเหตุที่อธิบดีหากได้เห็นสมควรอนุญาตมิให้ต้องคิดค่าภาระติดพันนั้น
ก็ดี ท่านให้ถือว่าของตามปริมาณที่ต่างกันอันแสดงเหตุมิได้นั้น เป็นของที่ได้ย้ายขนไปโดยมิได้รับ
อนุญาตจากพนักงาน และให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๒๗ บังคับแก่กรณีเช่นกล่าวนี้ 

 
มาตรา ๙๗  ของใดที่เก็บในคลังสินค้าแห่งหนึ่งนั้น จะย้ายไปเก็บในคลังสินค้าแห่ง

อ่ืนใดในพระราชอาณาจักรก็ได้ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับสําหรับกรมอันอธิบดีจะได้ต้ังขึ้นไว้ 
 
มาตรา ๙๗ ทวิ๘๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของ

ที่หลีกเลี่ยงค่าภาษี หรือของต้องจํากัดหรือของต้องห้าม หรือของที่มิได้รับอนุญาตให้นําเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือของใด ๆ รวมทั้งตรวจค้นโรงงาน อาคาร ยานพาหนะ และ
บุคคล ซึ่งอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 

 
หมวด ๑๐ ทวิ 

เขตปลอดอากร๘๗ 
   

 
มาตรา ๙๗ ตรี๘๘  ให้อธิบดีมีอํานาจอนุมัติจัดต้ังเขตปลอดอากรสําหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และให้มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอและการอนุมัติให้จัดต้ังเขตปลอดอากร 

ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเขตปลอดอากรต้องเสียค่าธรรมเนียมประจําปีตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๗ จัตวา๘๙  ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดประเภทหรือชนิดของของที่

                                                 
๘๖ มาตรา ๙๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๗ หมวด ๑๐ ทวิ เขตปลอดอากร มาตรา ๙๗ ตรี ถึง มาตรา ๙๗ ทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๘ มาตรา ๙๗ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๙ มาตรา ๙๗ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



จะนําเข้าไปในหรือปล่อยออกจากเขตปลอดอากร และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
นําของเข้าไปในหรือปล่อยออกจากเขตปลอดอากร 

 
มาตรา  ๙๗  เบญจ๙๐  ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสํ าหรับของที่ ไ ด้นํา เข้ามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากร ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของ

ของดังกล่าวที่จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอด
อากรตามที่อธิบดีอนุมัติ 

(๒) ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตปลอดอากร สําหรับใช้ใน
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือ 

(๓) ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 
ให้ยกเว้นอากรขาออกสําหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออก

นอกราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๙๗ ฉ๙๑  การนําเข้าและการผลิตของที่กระทําในเขตปลอดอากร ให้ได้รับ

ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
การนําเข้าและการผลิตของที่กระทําในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นภาษีสุรา การ

ปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ 
โดยให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นและการจัดเก็บตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิตมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์ และค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

 
มาตรา ๙๗ สัตต๙๒  ในกรณีการนําของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบ

ภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดกับ
ของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับ
ของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด 
ๆ แก่ของนั้น  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๙๗ อัฏฐ๙๓  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้นหรือคืนเงิน

อากรเมื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร หากนําของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นอากรหรือ
คืนเงินอากรโดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้นําของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขต
ปลอดอากร  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
                                                 

๙๐ มาตรา ๙๗ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๑ มาตรา ๙๗ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๒ มาตรา ๙๗ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๓ มาตรา ๙๗ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๙๗ นว๙๔  การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจําหน่ายภายใน
ราชอาณาจักรหรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเข้าตามมาตรา 
๑๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือนําเข้าสําเร็จในเวลาที่นําของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด 

การนําของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อการบริโภคหรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนําของออกจากเขตปลอด
อากรตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการกําจัดหรือทําลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือ
ของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากรโดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๗ ทศ๙๕  ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๑๐ เก็บของในคลังสินค้า และบท

กําหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับการนําของเข้า การเก็บรักษา การส่งของ
ออก การควบคุมการขนย้ายของในเขตปลอดอากร และอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๑ 

ประกันและทณัฑ์บน 
   

 
มาตรา ๙๘  อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งเกี่ยวเป็นผู้ได้

ประโยชน์ในกิจการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่อํานวยการหรือบังคับบัญชาของกรมศุลกากร โดยให้ทําทัณฑ์
บนหรือให้ประกันอย่างอื่นจนเป็นที่พอใจเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข คําสั่ง หรือกิจการอันเกี่ยว
แก่กรมศุลกากร หรือเนื่องจากกิจการที่กล่าวมานั้นได้ บรรดาทัณฑ์บนหรือประกันอย่างอื่นเช่นว่ามานี้
ให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย และถ้ากระทําผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งแห่งทัณฑ์บนหรือประกัน ก็
อาจยกขึ้นฟ้องร้องและว่ากล่าวต่อไปได้เหมือนเช่นประกันทัณฑ์บนอย่างใด ๆ อันระบุหรืออนุญาตไว้
ให้ทําได้ เรียกได้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ  ฉะนั้น บรรดาทัณฑ์บนเช่นว่ามานี้ให้ทํา
ให้แก่และเพื่อได้แก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอธิบดีพึงเพิกถอนเสียได้เมื่อพ้น
กําหนดสองปีนับแต่วันในทัณฑ์บน หรือถ้ามีกําหนดเวลาไว้ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในทัณฑ์บนเป็น
ประการใด ก็นับแต่กําหนดเวลานั้น 

 
หมวด ๑๒ 
สําแดงเท็จ 

   
 

มาตรา ๙๙  ผู้ใดกระทําหรือจัดหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทํา หรือยื่น หรือจัดให้ผู้อ่ืนยื่น
                                                 

๙๔ มาตรา ๙๗ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๕ มาตรา ๙๗ ทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ซึ่งใบขนสินค้า คําสําแดง ใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
เรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให้กระทํานั้นเป็นความเท็จก็
ดี เป็นความไม่บริบูรณ์ก็ดี หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ ก็ดี หรือถ้าผู้ใดซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้บังคับให้ตอบคําถามอันใดของพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ตอบคําถามอันนั้นโดยสัตย์จริง
ก็ดี หรือถ้าผู้ใดไม่ยอม หรือละเลยไม่ทําไม่รักษาไว้ซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี 
หรือเอกสาร หรือตราสารอย่างอื่น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ก็ดี หรือถ้าผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้
เมื่อปลอมแปลงแล้วซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอย่างอื่นที่พระราชบัญญัตินี้บังคับไว้ให้ทํา 
หรือที่ใช้ในกิจการใด ๆ เกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแก้ไขเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสาร
อย่างอื่นภายหลังที่ได้ออกไปแล้วในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อย่อ หรือ
เครื่องหมายอย่างอื่นของพนักงานกรมศุลกากรหรือซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใช้เพื่อการอย่างใด ๆ อัน
เกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 

หมวด ๑๓ 
การฟ้องร้อง 

   
 

มาตรา ๑๐๐  ในการฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวด้วยของซึ่งต้องยึดเพราะไม่เสียภาษี หรือ
เพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่นก็ดี หรือยึดเพื่อเอาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ถ้ามีข้อโต้เถียง
เกิดขึ้นว่าค่าภาษีสําหรับของนั้น ๆ ได้ส่งชําระถูกต้องแล้วหรือหาไม่ หรือว่าของนั้น ๆ ได้นําเข้ามา ได้
ขนขึ้นจากเรือ ได้ส่งออก ได้บรรทุกลงเรือ ได้ย้ายขนไป ได้เก็บ ได้ขาย หรือได้จัดการอย่างอื่นโดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือหาไม่ไซร้ ท่านว่าหน้าที่พิสูจน์ตกอยู่แก่จําเลยทุกคดีไป 

 
มาตรา ๑๐๑  ในคดีใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการศุลกากรนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่คนใด ๆ 

ซึ่งกระทําการโดยอาศัยอํานาจของอธิบดี อาจยื่นฟ้องและทําการฟ้อง หารือแก้คดี หรือดําเนินคดีได้ 
ไม่ว่าในศาลหนึ่งศาลใด 

 
มาตรา ๑๐๒๙๖  ภายในบังคับแห่งมาตรา ๑๐๒ ทวิ ถ้าบุคคลใดจะต้องถูกฟ้องตาม

พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมและใช้ค่าปรับ หรือได้ทําความตกลง หรือทําทัณฑ์บน หรือให้
ประกันตามที่อธิบดีจะเห็นสมควรแล้ว อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ และการที่อธิบดีงดการ
ฟ้องร้องเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มผู้กระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดอัน
นั้น 

ในกรณีความผิดเกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกกฎกระทรวงมอบอํานาจให้
พนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบปรับ และงดการฟ้องร้องก็ได้ 

                                                 
๙๖ มาตรา ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

Administrator
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ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรที่จะฟ้องบุคคลใดฐานกระทําหรือยื่นคําสําแดง หรือ
บันทึกเรื่องราวซึ่งเป็นความเท็จหรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด 
ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงด้วยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควร
ต้องเสีย หรือการกํากัดหรือการห้าม ให้อธิบดีบันทึกความเห็นว่า เป็นเพราะเหตุใดจึงควรฟ้อง
ผู้กระทําผิด 

 
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๙๗  สําหรับความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และ

มาตรา ๙๖ และความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๕ ทวิ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ถ้าราคาของกลางรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเกินกว่าสี่แสนบาท ให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่จะเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้อง และการที่คณะกรรมการงดการ
ฟ้องร้องเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มกันผู้กระทําผิดนั้นในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิด
อันนั้น 

 
มาตรา ๑๐๒ ตรี๙๘  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนด โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีต่อไปนี้ 
๑. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หรือของต้องห้ามต้องกํากัดในการนําเข้ามาใน 

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ ๕๕ จากเงินค่าขายของ
กลาง แต่กรณีที่มิได้ริบของกลาง หรือของกลางไม่อาจจําหน่ายได้ ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ ส่วนราย
ที่ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ ๓๐ 

๒. ความผิดฐานสําแดงเท็จ ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละ ๕๕ จากเงิน
ค่าปรับ แต่ในรายที่ไม่มีผู้แจ้งความนําจับ ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละ ๓๐ 

๓. กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจ้าหน้าที่ผู้สํารวจเงินอากรตรวจพบ เป็นผล
ให้เรียกอากรเพิ่มเติมได้ ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๑๐ ของเงินอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ 

 
มาตรา ๑๐๓  ถ้ามีความจําเป็นที่จะประเมินราคาของใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการ

กําหนดเบี้ยปรับ ท่านว่าราคานั้นให้พึงถือเอาตามราคาของชนิดเดียวกัน ซึ่งได้เสียค่าภาษีศุลกากร 
หรืออากรชั้นในครบถ้วนแล้วตามที่ซื้อขายในเวลา หรือใกล้เวลาที่กระทําผิดนั้น แต่ผู้กระทําผิดจะ
เลือกถือเอาตามราคาที่อธิบดีกําหนดให้ก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐๔  ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้ประการใดก็ตาม ศาลอาจใช้

ดุลพินิจลงโทษผู้กระทําผิดให้ใช้เบี้ยปรับนอกจากโทษจําอีกก็ได้ แต่ว่าเบ้ียปรับและกําหนดโทษจํานั้น 
ทั้งสองอย่างต้องไม่เกินอัตราโทษอย่างสูงที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๐๕  เจ้าของเรือจะต้องรับผิดในทางแพ่งในการใช้เบี้ยปรับ ซึ่งได้ลงโทษ

ปรับนายเรือสําหรับความผิดใด ๆ อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ และโดยทํานองเดียวกันเจ้าของหรือ
                                                 

๙๗ มาตรา ๑๐๒ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๙๘ มาตรา ๑๐๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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เจ้าสํานักใด ๆ จะต้องรับผิดใช้ค่าปรับซึ่งได้ลงโทษปรับตัวแทน หรือผู้ปกครองที่นั้น ๆ ซึ่งกระทําการ
แทนตน หรือควบคุมดูแลผลประโยชน์ของตนนั้น 

 
หมวด ๑๔ 
ตัวแทน 

   
 

มาตรา ๑๐๖  บุคคลใดได้รับอํานาจจากเจ้าของสินค้าโดยแสดงออกชัด หรือโดย
ปริยาย ให้เป็นตัวแทนในเรื่องสินค้านั้น ๆ เพื่อกิจการอย่างใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และการให้
อํานาจนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุมัติแล้วไซร้ ท่านให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของสินค้าในกิจการนั้น 
ๆ 

 
มาตรา ๑๐๗  ถ้านายเรือลําใดให้อํานาจแก่บุคคลใดให้กระทํากิจการเป็นตัวแทน

ของตน โดยได้รับอนุมัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคคลนั้นยอมรับเป็นตัวแทนโดยแสดงออกชัด
หรือโดยปริยาย เพื่อกระทําหน้าที่ใด ๆ ตามบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ไซร้ ในเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ ท่านว่าตัวแทนนั้นต้องระวางโทษเป็นอย่างเดียวกันกับนายเรือ 

 
มาตรา ๑๐๘  ถ้าบุคคลใดร้องขออนุญาตต่อพนักงาน เพื่อกระทํากิจการเฉพาะสิ่ง

เฉพาะอย่างแทนบุคคลอ่ืน พนักงานอาจเรียกให้ผู้ที่ร้องขอเช่นนั้น แสดงใบมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบุคคลซึ่งตนร้องขอจะกระทําการแทนนั้นได้ ถ้าและไม่มีใบมอบอํานาจเช่นนี้มาแสดง 
พนักงานจะไม่ยอมกระทํากิจการกับผู้นั้นก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐๙  เสมียนหรือคนใช้ของบุคคลใดหรือห้างใด อาจจะมาทํากิจการ

ทั้งหลายทั้งปวงแทนตัวบุคคลหรือห้างนั้นที่ศุลกสถานได้ แต่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมรับรอง
เสมียนหรือคนใช้นั้นเสียก็ได้ เว้นแต่บุคคลหรือห้างนั้นจะได้ย่ืนใบมอบอํานาจทั่วไปไว้ที่ศุลกสถานให้
อํานาจเสมียนหรือคนใช้นั้นทําการแทนตน และได้วางประกันโดยทําทัณฑ์บนหรือประการอื่นให้ไว้
ตามแต่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรและพอใจ เพื่อให้เสมียนหรือคนใช้นั้นปฏิบัติการโดยถูกต้อง
สมควร 

 
หมวด ๑๔/๑ 

การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสใ์นการศุลกากร๙๙ 
   

 
มาตรา ๑๐๙/๑ การดําเนินการทางศุลกากร ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร  

                                                 
๙๙ หมวด ๑๔/๑ การใช้ข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ในการศุลกากร เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร 

(ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ทั้งนี้ การนําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๐๙/๒ การดําเนินการโดยทางเอกสารใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติเป็น
ความผิดและกําหนดโทษไว้ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นความผิดและมี
โทษเช่นเดียวกับการกระทําที่ได้ดําเนินการโดยทางเอกสาร 

 
หมวด ๑๕ 

บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 
   

 
มาตรา ๑๑๐  ถ้าเรือลําใดบรรทุกลงหรือถ่ายออกซึ่งของหรือสินค้าอย่างใด ๆ ก็ดี 

หรือกระทําการงานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ในวันอาทิตย์ หรือวันหยุด หรือก่อนหรือภายหลังเวลา
ราชการดังกล่าวไว้ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน และได้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ท่าน
ว่านายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนร่วมกันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่การ
ที่ต้องรับผิดตามมาตรานี้ ไม่กระทําให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากโทษที่จะพึงต้องรับตามมาตราอื่นแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน จะต้องวาง

พนักงานประจําเรือ ณ ที่ใด และจะไปยังที่นั้นจากด่านศุลกากรอันใกล้ที่สุดไม่ได้โดยง่ายก็ดี หรือเมื่อ
นายเรือหรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีประโยชน์ได้เสียประสงค์จะให้มีพนักงานไปทําการ ณ ที่เช่นว่านั้นก็ดี ท่าน
ว่าบรรดาค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมประจําวันอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ให้คิดเอา
แก่เรือหรือบุคคลที่ร้องขอ 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๑๑๒๑๐๐  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจํานวนค่า

อากรสําหรับของที่กําลังผ่านศุลกากร ให้นําของนั้นไปยังศุลกสถาน หรือนําไปเก็บไว้ในที่มั่นคงแห่งใด
แห่งหนึ่ง เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าของหรือตัวแทนจะตกลงกันยอมให้เอาแต่ตัวอย่างของไว้
วินิจฉัยปัญหาและเพื่อรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน ให้ชําระอากรตามจํานวนที่ผู้นําของเข้าหรือ
ผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี สําแดงไว้ในใบขนสินค้าและให้วางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันจนครบจํานวน
เงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงต้องเสียสําหรับของนั้น แต่อธิบดีจะประกาศกําหนดให้รับการค้ําประกัน
                                                 

๑๐๐ มาตรา ๑๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 



ของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแทนการวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันดังกล่าว โดยอาจกําหนดให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๑๑๒ ทวิ๑๐๑  ในกรณีที่มีการวางประกันค่าอากรตามมาตรา ๑๑๒ เมื่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมินเงินอากรอันพึงต้องเสียและแจ้งให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่
กรณี ทราบแล้ว ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องชําระเงินอากรตามจํานวนที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่มีการวางเงินประกันและเงินประกันที่วางไว้คุ้มค่าอากรท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินแล้ว ให้เก็บเงินประกันดังกล่าวเป็นค่าอากรตามจํานวนที่ประเมินได้ทันที และให้ถือ
เสมือนว่าผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้ชําระเงินอากรที่ได้รับแจ้งภายในเวลาที่กําหนดไว้ในวรรค
หนึ่งแล้ว 

วรรคสาม๑๐๒ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๒ ตรี๑๐๓  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกมิได้ชําระเงินอากรให้

ครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่งแห่งมาตรา ๑๑๒ ทวิ หรือมิได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายจะเรียกเงิน
เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มก็ได้ เงินเพิ่มนี้ให้ถือเป็นเงินอากร 

 
มาตรา ๑๑๒ จัตวา๑๐๔  เมื่อผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกนําเงินมาชําระค่าอากรที่

ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าอากรที่นํามาชําระโดยไม่
คิดทบต้นนับแต่วันที่ได้ส่งมอบหรือส่งของออก จนถึงวันที่นําเงินมาชําระ แต่มิให้เรียกเก็บเงินเพิ่ม
ดังกล่าวในกรณีที่มีการชําระอากรเพิ่มตามมาตรา ๑๐๒ ตรี อนุมาตรา ๓ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ําประกันเป็นการวางเงินประกันหลังการส่งมอบหรือส่ง
ของออก ให้เรียกเก็บและคํานวณเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่าอากรโดยไม่คิดทบต้นนับ
แต่วันที่ได้ส่งมอบหรือส่งของออก จนถึงวันที่นําเงินมาวางแทนการค้ําประกัน แต่ในกรณีที่เงินประกัน
ที่นํามาวางแทนนั้นไม่คุ้มค่าอากร ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มสําหรับจํานวนค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่มตามเกณฑ์
ในวรรคหนึ่งอีกด้วย 

ในการคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน และเงินเพิ่มนั้นให้ถือเป็นเงินอากร 

ในกรณีที่ต้องคืนเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจํานวน
อันพึงต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ให้คืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละ ๐.๖๒๕ ต่อเดือนของจํานวนที่ต้องคืน

                                                 
๑๐๑ มาตรา ๑๑๒ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๑๐๒ มาตรา ๑๑๒ ทวิ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๓ มาตรา ๑๑๒ ตรี เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๑๐๔ มาตรา ๑๑๒ จัตวา เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ได้ชําระค่าอากรหรือวางเงินประกันค่าอากรครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่มีการ
อนุมัติให้จ่ายคืน ในกรณีที่มีเปลี่ยนการค้ําประกันเป็นการวางเงินประกันหลังการส่งมอบหรือส่งของ
ออก การคํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกันที่ต้องคืน ให้นับต้ังแต่วันวางเงินประกันครั้ง
สุดท้ายแทนการค้ําประกัน จนถึงวันที่อนุมัติให้จ่ายคืน การคํานวณดอกเบี้ยตามวรรคนี้ เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนี้ให้ถือเป็นเงินอากรที่ต้องจ่ายคืน 

 
มาตรา ๑๑๒ เบญจ๑๐๕  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกค้างชําระค่าอากร 

อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจกักของใด ๆ ของผู้นั้นที่กําลังผ่านศุลกากรหรืออยู่ในความ
กํากับตรวจตราของศุลกากรด้วยประการใด ๆ จนกว่าจะได้ชําระเงินอากรที่ค้างให้ครบถ้วน และถ้า
มิได้ชําระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กักของเช่นว่านั้น ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้นําของนั้นออกขาย
ทอดตลาด และเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนี้ ให้หักค่าอากรค้างชําระ ค่าอากรสําหรับของที่ขาย
ทอดตลาด ค่าเก็บรักษา ค่าย้ายขน และค่าภาระติดพันอย่างอื่นอันค้างชําระแก่ศุลกากรเสียก่อน 
เหลือเท่าใดให้ใช้ค่าภาระติดพันต่าง ๆ อันสมควรจะได้แก่ผู้เก็บรักษา ถ้ายังมีเหลืออยู่อีกก็ให้จ่ายแก่
ตัวแทนของเรือที่นําของที่ขายทอดตลาดเข้ามา เมื่อได้หักใช้เช่นนี้แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดให้ตก
เป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้เรียกร้องเอาภายในหกเดือนนับแต่วันขายทอดตลาด 

 
มาตรา ๑๑๒ ฉ๑๐๖  ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากร

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามแบบที่อธิบดีกําหนดได้ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยในกรณีที่เป็นการนําของเข้าหรือส่งของออกในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานครอาจอุทธรณ์โดยย่ืนผ่านด่านศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาคก็ได้ โดย
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๒ สัตต๑๐๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยอธิบดีเป็น

ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแต่งต้ังอีกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งต้ังข้าราชการสังกัดกรมศุลกากรเป็น
เลขานุการและเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้เลขานุการเป็นกรรมการด้วย 

 
มาตรา ๑๑๒ อัฏฐ๑๐๘  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งคราว

ละสามปี 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการขึ้นใหม่ ให้

กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
                                                 

๑๐๕ มาตรา ๑๑๒ เบญจ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๑๐๖ มาตรา ๑๑๒ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๗ มาตรา ๑๑๒ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๘ มาตรา ๑๑๒ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



การแต่งต้ังกรรมการใหม่ให้แต่งต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

 
มาตรา ๑๑๒ นว๑๐๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งอธิบดีแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) อธิบดีมีคําสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้อธิบดีแต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการ

แทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๑๒ ทศ๑๑๐  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีกรรมการมา

ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๑๑๒ เอกาทศ๑๑๑  ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่วินิจฉัยจะเข้าร่วม

ประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 
 
มาตรา ๑๑๒ ทวาทศ๑๑๒  เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องมา
ให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบ ใด ๆ หรือสิ่งของอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์มาแสดงได้ โดยให้เวลาบุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
                                                 

๑๐๙ มาตรา ๑๑๒ นว เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๐ มาตรา ๑๑๒ ทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ เอกาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๒ มาตรา ๑๑๒ ทวาทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส่งหนังสือเรียก 
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์นั้นเสีย 
 
มาตรา ๑๑๒ เตรส๑๑๓  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มี อํานาจแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่จะมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

ให้นําความในมาตรา ๑๑๒ ทศ และมาตรา ๑๑๒ เอกาทศ มาใช้บังคับแก่การ
ประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งต้ังโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๒ จตุทศ๑๑๔  ให้กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งต้ัง เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๑๒ ปัณรส๑๑๕  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นมิให้มีผลใช้บังคับ
ย้อนหลัง เว้นแต่ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นคู่ความ
ในคดีนั้น 

 
มาตรา ๑๑๒ โสฬส๑๑๖  ในกรณีที่จะต้องชําระอากรเพิ่มหรือเงินประกันไม่คุ้มค่า

อากร การอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ ฉ ไม่เป็นเหตุทุเลาการชําระเงินอากรตามจํานวนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินไว้ เว้นแต่กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้รอคํา
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาได้ ก็ให้มีหน้าที่ชําระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์หรือได้รับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียอากรเพิ่มขึ้น ผู้อุทธรณ์จะต้องชําระภายใน
กําหนดเวลาเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑๒ สัตตรส๑๑๗  คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้

ทําเป็นหนังสือและให้ส่งไปยังผู้อุทธรณ์ 
 
มาตรา ๑๑๒ อัฏฐารส๑๑๘  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๑๑๒ เตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๔ มาตรา ๑๑๒ จตุทศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๕ มาตรา ๑๑๒ ปัณรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๖ มาตรา ๑๑๒ โสฬส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๗ มาตรา ๑๑๒ สัตตรส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๒ อัฏฐารส เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



พิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ 

 
มาตรา ๑๑๒ เอกูนวีสติ๑๑๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๓  บรรดาใบขนสินค้า บัญชี สมุดบัญชี บันทึกเรื่องราวหรือเอกสารไม่ว่า

ประเภทใด ๆ ให้ทําและถือไว้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใบขนสินค้า บัญชี หรือบันทึกเรื่องราว
อย่างอื่นที่ต้องทําขึ้นตามบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านมิให้ถือว่าสมบูรณ์ นอกจากจะได้ทําให้
ถูกต้องเคร่งครัดตรงตามที่บัญญัติไว้ เมื่อจะต้องจัดและแยกประเภทปริมาณสินค้า ก็ต้องกระทําการ
นั้นให้ถูกต้องเคร่งครัดตรงตามบัญชีรายชื่อสินค้าขาเข้าและขาออกแบบราชการ ราคาแยกประเภท
หนึ่ง ๆ และราคารวมยอดในใบขนสินค้านั้นให้ลงไว้เป็นเงินไทย จํานวนหีบห่อในต้นใบขนสินค้าทุก
ฉบับให้ลงเป็นตัวอักษร ส่วนสําเนาจะลงเป็นตัวเลขก็ได้ ห้ามมิให้รับใบขนสินค้าฉบับใด นอกจากจะมี
รายการละเอียดบริบูรณ์ดังที่กําหนดไว้ในแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้งคําแสดงของผู้นําของ
เข้าหรือตัวแทนดังที่กําหนดไว้ด้วย 

 
มาตรา ๑๑๓ ทวิ๑๒๐  ให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของ

บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตามที่อธิบดีกําหนด มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร 
หลักฐานและข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวใช้อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับของใด ๆ ที่กําลัง
ผ่านหรือได้ผ่านศุลกากรไว้ ณ สถานที่ประกอบการหรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีกําหนด เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปีนับแต่วันที่นําของเข้าหรือส่งของออก 

ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเลิกประกอบกิจการ ให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลหรือผู้ชําระบัญชีของนิติบุคคลนั้น เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและข้อมูลดังกล่าว ณ 
สถานที่ที่อธิบดีกําหนด ต่อไปอีกสองปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ 

ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของเอกสารที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่
เก็บและรักษา รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน
และข้อมูลดังกล่าวได้ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔  พนักงานเจ้าหน้าที่ใด ๆ อาจเรียกให้ย่ืนบัญชีราคาสินค้า บัญชีสินค้า

สําหรับเรือ ใบตราส่งสินค้า ใบรับสมุดบัญชี บันทึกเรื่องราว หรือเอกสารอย่างอื่นอันเกี่ยวด้วยของใด 
ๆ ที่กําลังผ่าน หรือได้ผ่านศุลกากรนั้นได้ เพื่อตรวจสอบหรือเทียบดูให้ถูกต้องกับใบขนสินค้า 
ใบรับรอง ใบแสดงการหรือรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ต่อกรมศุลกากร และถ้าไม่ยอมย่ืนไซร้ ท่านว่าบุคคล
                                                 

๑๑๙ มาตรา ๑๑๒ เอกูนวีสติ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒๐ มาตรา ๑๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ผู้จงใจไม่ยอมปฏิบัติตามคําเรียกของพนักงานนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 
มาตรา ๑๑๕  ถ้าผู้ใดไม่ยอมย่ืนแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําสําแดงบันทึก

เรื่องราว หรือไม่ยอมให้คําแสดงข้อความอ่ืนแก่พนักงานคนใดซึ่งบังคับให้ย่ืนหรือแสดง หรือที่เรียกให้
ย่ืนหรือแสดงโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่น อันเกี่ยวแก่ศุลกากรก็ดี หรือละเลย
ไม่ย่ืนแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําสําแดง บันทึกเรื่องราว หรือไม่ให้คําแสดงข้อความอื่นเช่นว่านั้น
ภายในเวลาอันควร หรือเวลาอันระบุไว้และตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๑๕ ทวิ๑๒๑  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งเป็นหนังสือให้เป็นผู้
มีหน้าที่ตรวจสอบมีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบการของผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ 
ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง หรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ ในการนี้ให้มีอํานาจสั่งบุคคลดังกล่าว
หรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นให้ปฏิบัติเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(๒) สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อ
รูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด จากผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทน
ของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรือการส่งออก 

(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือ
สิ่งของอื่นที่อาจใช้พิสูจน์ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร 

ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๕ ตรี๑๒๒  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือตรวจพบว่ามีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการไต่
สวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก 
ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรือการส่งออก ให้
ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเป็นหนังสือหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งบัญชี เอกสาร 
                                                 

๑๒๑ มาตรา ๑๑๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒๒ มาตรา ๑๑๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมา
ตรวจสอบ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๑๑๕  จัตวา๑๒๓  ในกรณีที่ ผู้ กระทํ าความผิดซึ่ ง ต้องรับ โทษตาม

พระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
ว่าการกระทํานั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมหรือตนได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้
เกิดความผิดนั้นแล้ว 

 
มาตรา ๑๑๕ เบญจ๑๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดี ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๑๕ ฉ๑๒๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี ผู้ซึ่งอธิบดี

มอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๑๖  สําเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า หรือเอกสาร และบัญชี หรือข้อความ

แถลงสิ่งซึ่งไม่ใช่เป็นความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกให้ได้โดยให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 

 
มาตรา ๑๑๗  การบรรทุกของลงเรือ หรือขนขึ้นจากเรือ การพาเอาของไป และการ

ขนของขึ้นบกก็ดี การนําของไปยังที่สําหรับตรวจก็ดี การชั่งของ การนําของขึ้นชั่ง เปิดกลับบรรจุ เอา
เข้ารวม คัดเลือก แบ่งแยกกอง ทําเครื่องหมาย และลงเลขหมาย ซึ่งเป็นการจําเป็น หรืออนุญาตให้
กระทํานั้นก็ดี การขนย้ายของไปเก็บในที่สําหรับเก็บจนกว่าจะได้รับมอบไปก็ดี ท่านว่าให้เป็นหน้าที่
ของผู้นําของเข้า หรือผู้ส่งของออกจะพึงกระทําโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง และถ้ามีการเสียหาย
เกิดขึ้นแก่ของในระวางที่อยู่ในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของกรมศุลกากรอันมิได้เกิดแต่การจงใจ
กระทําหรือเกิดแต่ความบกพร่องไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไซร้ ท่านว่ากรมศุลกากรหาต้องรับผิดในการ
เสียหายนั้นไม่ 

 
                                                 

๑๒๓ มาตรา ๑๑๕ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒๔ มาตรา ๑๑๕ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๒๕ มาตรา ๑๑๕ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๑๑๘  บรรดาหีบห่อซึ่งมีของอยู่ข้างใน ต้องมีเครื่องหมายและเลขหมาย 
และต้องแสดงเครื่องหมายและเลขหมายเช่นว่านั้นลงไว้ในเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวด้วยของนั้น 

 
มาตรา ๑๑๙  ถ้าผู้ใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ และความผิดนั้นมิได้มีบัญญัติโทษ

ไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอ่ืนไซร้ ท่านว่าผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๒๐  เมื่อใดบทพระราชบัญญัตินี้แตกต่างกับบทกฎหมายพระราชบัญญัติ 

หรือประกาศอื่นที่ใช้อยู่ ณ บัดนี้ ท่านว่าในเรื่องอันเกี่ยวแก่ศุลกากรนั้น ให้ยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้
ขึ้นบังคับ และกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใดซึ่งจะได้ให้ใช้ในภายหน้านั้น มิให้ถือว่าเพิก
ถอนจํากัดเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปเสียซึ่งอํานาจและบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นไว้แต่ในกฎหมาย
พระราชบัญญัติหรือประกาศใหม่นั้น จะแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่า มีประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การนําของเข้า และส่งของออก หรือ

การค้าอย่างใด ๆ ข้ามแดนแห่งพระราชอาณาจักร ทางบกเสมอกันกับการค้าทางทะเล และ
บทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงในพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่การค้าข้ามแดนทาง
บกตามที่จะพึงใช้ได้โดยมิพักต้องคํานึงถึงถ้อยคําสํานวนซึ่งใช้ตามปรกติในทางการเรือ และเมื่อใดมี
ความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้อยคําสํานวนที่ใช้นั้นให้หมายความและกินความรวมไปถึง
รถไฟ ล้อเลื่อน คนหาบหาม สัตว์บรรทุก อากาศยาน ด่านศุลกากร พรมแดน สนามบินที่กําหนดเป็น
ด่านภาษี การบรรทุกของลง การถ่ายของออก แล้วแต่กรณี หรือถ้อยคําสํานวนอื่นทํานองนี้ อันใช้อยู่
ในการค้าทางบกหรือทางอากาศนั้น 

 
มาตรา ๑๒๒๑๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดวันหยุดและเวลาราชการศุลกากร 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน ค่าใบอนุญาต ค่าแบบพิมพ์ ค่าเดินทาง และกิจการอื่น ๆ 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

ประกาศมา ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาล
ปัจจุบันนี้ 

                                                 
๑๒๖ มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 



ใบแนบ ๑ 
 

มาตรา ๓๘ รายงาน ต้นฉบับ ทะ เ บี ย น เ รื อ
เลขที่ 
ท่า เลขที่ ใบคู่ เรือกลไฟ 

เรือใบ 

 
เครื่องใช้สําหรับเรือที่คงเหลืออยู่ 

อาวุธปืน จํานวน...............................                          ฝิ่น จํานวนตําลึง......................................... 
...............................                       ......................................... 
...............................                        ......................................... 
...............................                        ......................................... 

กระสุนปืน จํานวน...............................     ยาเสพติดให้โทษ จํานวนเป็นแกรม........................................ 
...............................                       ........................................ 
...............................                       ........................................ 
...............................                       ........................................ 
 

น้ําสุรา 
 
 
 
 

จํานวนคนโดยสาร ............................................................................. 
สถานีซ่ึงเรือจอด ................................................................................ 
ชื่อตัวแทน ......................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอแสดงว่ารายการข้างบนนี้ เป็นรายงานสําหรับเรืออันครบถ้วนและแท้จริง และบัญชีสินค้า
สําหรับเรือ* ท่ีแนบมาและซึ่งข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้นี้เป็นรายการสินค้าของเรือที่กล่าวแล้วอันครบถ้วนและแท้จริง 
ข้ า พ เ จ้ า มิ ไ ด้ เ ปิ ด ร ะ ว า ง เ รื อ  ห รื อ ส่ ง ม อ บ ข อ ง อ ย่ า ง ห นึ่ ง อ ย่ า ง ใ ด อ อ ก จ า ก เ รื อ ตั้ ง แ ต่ อ อ ก จ า ก
........................................................อันเป็นที่ต่างประเทศซึ่งได้รับบรรทุกสินค้าเป็นครั้งสุดท้าย เว้นไว้แต่
.......................................................... 
                          ลงชื่อและแสดงไว้แต่ ณ วันที่...................................... 
                          ต่อหน้า............................................................................ 

พนักงาน       นายเรือ 

จํานวนลูกเรือ 
ชื่อเรือ ระวางตัน สัญชาติ ชาว 

ยุโรป 
ชาว 

อาเซีย 
ชื่อนายเรือ ชื่อท่า 

หรือที่ท่ีมา 

 
 
 

      

สุรายุโรป สุราเอเชีย ไวน์ เบียร์ 

 
 
 

   



 
*หมายเหตุ – บัญชีสินค้าสําหรับเรือต้องทําย่ืนเป็นสองฉบับมีข้อความต้องกันและต้องแสดงรายการต่อไปนี้ 

ท่ีซ่ึงได้บรรทุกของ
ลงตามลําดับเวลา เครื่องหมาย จํานวน 

หีบห่อ 
ชนิด
ของ 

รายละเอียดสําหรับของ 
ท่ีจะขนขึ้นท่าอื่นใน 
พระราชอาณาจกัร 

รายละเอียด
สําหรับของ

บรรทุกถ่ายลํา
เรือส่งออก 

หมายเหตุ 

       

 



ใบขนสินค้าขาเข้า๑๒๗ 
 

พนักงานศุลกากรเป็นผู้เขียนในช่องนี้ 
เงินประกัน ราคา ค่าภาษี 

ท่า ...................  ใบขนสินค้า 
ขาเข้า 

ต้นฉบับ 
ใบคู่ 

ใบขนสินค้า 
เลขที่.......... 
วันที่........... บาท ส.ต... บาท ส.ต.. บาท ส.ต.. 

ชื่อเรือ 
นําของเข้า 

วันเรือ
เข้า มาจาก ชื่อผู้นํา 

ของเข้า 
    

 
 
 

 

      

 
ข้าพเจ้าขอทําใบขนเพื่อนําของเข้า และข้าพเจ้าขอแสดงว่ารายการที่ย่ืนนั้นครบถ้วนและแท้จริง 
 

ราคา การตรวจของ
พนัก 
งาน 

เครื่องหมาย 
และ 

เลขหมาย 

จํานวน 
และ 

ลักษณะ 
หีบห่อ 

ปริมาณ น้ํา 
หนัก 

ชนิด 
ของ 

ที่อ้
างส

ําห
รับ

สถ
ิติ

พย
าก

รณ
์ เมือง 

กําเนิด 
ที่มา 

เมืองที่ 
ตราส่ง 

บาท ส.ต. 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

 

           

ลายมือผู้นําของเข้าหรือตัวแทน 
วันที่.....................................  ........................................... 

(ก) ต้องแยกแสดงปริมาณและราคาของชนิดหนึ่ง ๆ ไม่ใช่เฉพาะสําหรับหีบห่อเท่านั้น ต้องบอกยี่ห้อ
ของทุกอย่าง กับท้ังรายละเอียดตามบัญชีสินค้าขาเข้า 
หมายเหตุ :- 

(ข)  ให้แสดงชื่อเมืองกําเนิดท่ีมาเฉพาะของที่นําเข้ามาจากเมืองสิงคโปร์และเมืองฮ่องกงเท่านั้น 

                                                 
๑๒๗ ใบขนสินค้าขาเข้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช 

๒๔๗๒ 



ใบแนบ ๓ 
ต้นฉบับ ใบขอเปิดตรวจ (มาตรา ๔๒) 
ใบคู่ 

ท่า ............................................................ 
ด่านหรือท่าเทียบเรือ ............................... 
ช่ือผู้นําของเขา ......................................... 
 

ช่ือเรือ วันรายงาน รายงานเลขที่ ท่าหรือที่ ๆ มา 
 
 

   

 
เครื่องหมาย จํานวนหีบห่อ ชนิดสินค้าที่ผูน้ําของ 

เข้ามาจะแสดงได้ 
 
 

  

 
ผู้นําของ* 

ข้าพเจ้า……………………………….. 
ตัวแทนผู้นําของ* 

 
ดังกล่าวไว้ข้างบนนี้เข้ามาขอทําคําแสดงไว้ว่า 
 

ให้ฆ่า ข้าพเจ้ายังมิได้* 
*คําซึ่ง 
ไม่ใช้  

ตามท่ีข้าพเจ้าทราบผู้นําของเข้ายังมิได้* 
รับบัญชีราคาสินค้า ใบตราส่งมีรายการละเอียด  
หรือแจ้งความอย่างอื่นอันจะทราบลักษณะ 
ของจํานวนปริมาณ หรือราคาสินค้านั้นโดยแน่นอน 
วันที่ ...........................................................  

 
 

                ผูน้ําของเข้าหรือตัวแทน 
 
 
..................................................  

พนักงาน 



ใบแนบ ๔ (อัตราค่าธรรมเนียมและค่าภาระติดพัน)๑๒๘ 
(ยกเลิก) 

                                                 
๑๒๘ ใบแนบ ๔ (อัตราค่าธรรมเนียมและค่าภาระติดพัน) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับท่ี ๑๐) 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ 



 
 

ใบแนบ ๕ 
 

พนักงานศุลกากรเป็นผู้เขียนในช่องนี้  
ท่า................... 

ใบขนสินค้าขาออก 
สําหรับ 

สินค้าอื่นนอกจากข้าว 

ต้นฉบับ 
ใบคู่  บาท สตางค ์

ชื่อเรือส่งของออก วันเรือออก ไปยัง ชื่อผู้ส่งของออก    
      

 

 
ข้าพเจ้าขอทําใบขนเพื่อส่งของออก และข้าพเจ้าขอแสดงว่ารายการที่ยื่นนี้ครบถ้วนและแท้จริง 

ราคา เครื่องหมาย 
เลขหมาย 

จํานวนและชนิด
หีบห่อ ปริมาณ น้ําหนัก ชนิดของ เมืองที่ส่งของถึง บาท ส.ต. หมายเหตุ 

 
         

 
วันที่.......................ลายมือชื่อผู้ส่งของออกหรือผู้แทน 

ต้องแยกปริมาณและราคาของชนดิหนึ่ง ๆ ไม่เฉพาะแต่สําหรับหีบห่อเท่านั้น 
หมายเหตุ ต้องบอกยี่ห้อของทุกอย่างกับทั้งรายละเอียดตามบัญชีสินค้าขาออก 

*ให้ทําเป็นสองฉบับมีข้อความต้องกัน 



 
 

 

 
ข้าพเจ้าขอทําใบขนเพื่อส่งของออก และข้าพเจ้าขอแสดงว่ารายการที่ยื่นนี้เป็นอันครบถ้วนและแท้จริง 

ราคา เครื่องหมาย 
และเลขหมาย 

จํานวน 
กระสอบ น้ําหนัก เกวียน ชนิดของ เมืองที่ส่ง 

ของถึง บาท ส.ต. หมายเหตุ 

 
 
 

        

 
วันที่...................................................ลงชื่อผู้ส่งของออกหรือผู้แทน 

ต้องแยกปริมาณและราคาของชนดิหนึ่ง ๆ ไม่เฉพาะแต่สําหรับกระสอบเท่านั้น 
หมายเหตุ ต้องบอกชื่อยี่ห้อของทุกอย่าง กับทั้งรายละเอียดตามบัญชีสินค้าขาออก 

*ทําให้เป็นสองฉบับมีข้อความต้องกัน

 
พนักงานศุลกากรเป็นผู้เขียนในช่องนี้ ท่า................... ใบสินค้าขาออก* 

สําหรับข้าว 
ต้นฉบับ 
ใบคู่ บาท สตางค ์

ชื่อเรือส่งของออก วันเรือออก ไปยัง ชื่อผู้ส่งของออก  
      

 



ใบแนบ ๖ 
 

(มาตรา ๔๙ และ ๕๐) 
 
ท่า.......................................................................... 

ช่ือเรือ ระวางตัน สัญชาติ วันเรือออก 
 
 
 
 

   

 
ข้าพเจ้า........................นายเรือซึ่งมีช่ือข้างบนนี้ 

ขอแสดงว่าเรือที่กล่าวนี้ 
จะออกไป....................................................................... 
แวะท่า............................................................................ 

*ให้ฆ่าคํา มีสินค้าอันต้องเสียค่าภาษี* และไม่ต้องเสียค่า 
ซึ่งไม่ใช่  ภาษี*และสินคา้อันได้แสดงไว้ข้างล่างนี้ด้วย 
 

สินค้ ามีทัณฑ์บน* สินค้ า เปลี่ ยนลํา  สินค้ าขอคืนเงินค่ าภาษี  
และสินค้าที่ต้องจํากัด คือ 

ที่ ๆ จะไป เครื่องหมายและ 
เลขหมายหีบหอ่ จํานวนและชนิดสินค้า 

  
 
 
 
 

 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงว่าบัญชีสินค้าในเรือที่กล่าวข้างบนนี้เป็นบัญชีแท้จริง 

และเรือที่กล่าวนั้น ได้รับใบปล่อยเรือขาเข้าและได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมาย



แล้ว บรรดาค่าภาษีอากรค่าภาระติดพัน และค่าธรรมเนียมได้เสียเสร็จแล้ว จึงขอ
อนุญาตใบปล่อยเรือสําหรับเที่ยวเรือที่กล่าวข้างบนนี้ 

ข้าพเจ้าขอแสดงว่า..............................เป็นตัวแทนของข้าพเจ้า และ
ภายใน ๖ วัน นับแต่เรือนี้ได้รับใบปล่อยเรือแล้ว ข้าพเจ้าจะยื่นหรือจัดให้ตัวแทน
ย่ืนบัญชีสินค้าสําหรับเรือ อันเป็นบัญชีสินค้าที่บรรทุกลงในเรือที่กล่าวแล้ว อัน
ถูกต้องและแท้จริง 

 
ลงชื่อและแสดงไว้.......................................... 

นายเรือ 
 
วันที่............................................................ 

 
...............................           .............................. 
พนักงานศุลกากร ตัวแทนนายเรือ 



ใบแนบ ๗ 
(มาตรา ๔๙) 

ใบปล่อยเรือออก 
 
ท่า..................................................... 

ได้ออกใบปล่อยเรือให้แก่........................................................... 
สําหรับเดินทางจากท่านี้ไป..................................................................................... 
แวะ....................................................................................................................... 
มีสินค้าอันต้องเสียค่าภาษีและมิต้องเสียค่าภาษี ดังแจ้งต่อไปนี้ 
 

สินค้ามีทัณฑ์บน สินค้าเปลี่ยนลํา สินค้าขอคืนเงินค่าภาษี  
และสินค้าที่ต้องจํากัด คือ 

ที่ที่จะไป เครื่องหมายและ 
เลขหมายหีบหอ่ จํานวนและชนิดสินค้า 

  
 
 
 
 

 

 
เรือลํานี้บรรทุกสินค้าชายฝั่งไป................................................................. 

และควรแสดงใบอนุญาตปลอ่ยสินค้าตามควรแก่พนักงานประจําท่านั้น 
 

............................................. 
(ดวงตรา)              พนักงานปล่อยเรือ 

วันที่............................................. 



ใบแนบ ๘ 
(มาตรา ๕๑) 

คําแสดงที่ย่ืนพร้อมกับบัญชีสนิค้าสําหรับเรือ 
ท่า......................................................................................................................... 
 

ช่ือเรือ วันปล่อยเรือ วันเรือออก ไป 
 
 
 
 
 

   

 
*ให้ฆ่าคํา ข้าพเจ้า                                *ตัวแทนนายเรือ 
ไม่ต้องการ                                                        *นายเรือ 
ที่กล่าวข้างบนนี้ขอแสดงว่าบัญชีสินค้าสําหรับเรือ+ที่ทําเป็นสองฉบับ มีข้อความ
ต้องกันที่แนบมาและข้าพเจ้าได้ลงชื่อนี้ เป็นบัญชีสินค้าที่บรรทุกลงในเรือที่กล่าว
แล้วอันถูกต้องแท้จริง 

 
วันที่.......................................... 

.................................... 
นายเรือหรือตัวแทน 

 
........................................ 

พนักงาน 
+ หมายเหตุ บัญชีสินค้าสําหรับเรือต้องมีรายการต่อไปนี้ 
 

เครื่องหมาย 
และเลขหมาย 

จํานวน 
หีบห่อ ชนิดสินค้า สินค้าส่ง 

ไปไหน 
ช่ือผู้ส่ง 
ของออก 



ใบแนบ ๙ 
(มาตรา ๕๘) 

ต้นฉบับ 
ใบคู ่

ทัณฑ์บนที่
............... 

ท่า....................................................................... 
ใบขนสินค้าถ่ายลํา 

มัดจําที่
................... 

ชื่อเรือนํา
ของเข้า วันมาถึง มาจากไหน ตัวแทน รายงานที่ 

    ลายเซ็นย่อ 
ของพนักงาน 

การตรวจ 
ของ

พนักงาน 

เครื่องหมาย 
และเลขหมาย 

จํานวน 
หีบห่อ 

ชนิด 
สินค้า หมายเหตุ 

     

 
 
                                                    นายเรือ 

ข้าพเจ้า........................       หรือ  ที่กล่าวข้างบนนี้ 
                                                    ตัวแทนนายเรือ 
 
 
ขอแสดงว่า รายการที่ได้ย่ืนดังข้างบนนี้เป็นรายการอันครบถ้วนและแท้จริง 
ข้าพเจ้าขอยื่นรายการสินค้านี้เพื่อเปลี่ยนลําไปขึ้นเรือ.............................................
ไป........................................อีกประการหนึ่งข้าพเจ้ารับรองว่าจะจัดหาประกันโดย
ทําทัณฑ์บนหรืออย่างอื่นเพื่อการบรรทุกสินค้าที่กล่าวนั้นลงเรือที่กล่าวนั้น หาก
มิได้กระทําการบรรทุกดังกล่าวแล้วก็ให้ริบประกันนั้นเสีย 



................................................... 
อนุญาตให้ถ่ายลํา           นายเรือหรือตัวแทน 
 
.......................................................  วันที่........................................ 

พนักงาน 
 

สินค้าที่กล่าวช่ือข้างบนนี้ ได้ตรวจและถ่ายลํา 
เป็นที่พอใจแล้ว 
 
...............................................................วันที่................................................. 
               นายตรวจ



 
 

 
ข้าพเจ้าทําใบขนเพื่อบรรทุกสินค้าดังมีแจ้งอยู่ข้างบนนี้ และข้าพเจ้าได้วางประจําไว้เป็นประกันค่าภาษีที่จะต้องเสียสําหรับสินค้า

รายนี้ เมื่อได้ส่งออกไปต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับรองว่าภายในสองเดือนนับแต่วันเรือออก ข้าพเจ้าจะนําใบสําคัญของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
รับรองสินค้ารายนี้ได้ขนขึ้นในพระราชอาณาจักรมาแสดง มิฉะนั้นข้าพเจ้ายอมให้ริบเงินที่ข้าพเจ้าได้วางมัดจําไว้ 

วันที่...............................................                   ผู้บรรทุก......................................... 
หมายเหตุ ถ้าสนิค้าไปขึ้นหลายท่า ให้ทําใบขนสินค้าแยกเปน็ท่าละฉบับ 

ใบขนสําหรับสินค้าส่งไปตามชายฝั่งโดยเรือไปต่างประเทศ ต้นฉบับ 
ใบคู่ 

พนักงานศุลกากรเป็นผู้เขียน 
                                             บาท               ส.ต. 

ท่า.......................................................................    

เรือ วันออก จะไปต่างประเทศ 
ท่าเมืองไหน ชื่อผู้บรรทุก   

      

 

ราคา สําหรับ 
พนักงาน
ตรวจ 

เครื่องหมาย 
และเลขหมาย 

จํานวนและ 
ชนิดหีบห่อ ปริมาณ น้ําหนัก ชนิดสินค้า สินค้าไปขึ้น 

ท่าเมืองไหน บาท ส.ต. หมายเหตุ 

          



 

 
 
 
 
ท่า.. 

ต้นฉบับ 
ใบคู่ 
(ให้เก็บใบคู่ไว้ที่ท่า
ออกให้) 

ใบแนบ ๑๐ (ก) 
(มาตรา ๖๗) 
ใบรับรองขนของขึ้น 
(สินค้าส่งไปตามชายฝั่งโดยเรือ
ไปต่างประเทศ) 

 หมายเหตุ – ให้ผู้ขอใบรับรองกรอกรายการโดยละเอียด 
และต้องยื่นใบรับรองนี้ ต่อพนักงานศุลกากร 
ในกําหนดเวลาพอที่พนักงานจะตรวจ ก่อนที่ 

จะปล่อยไปพ้นจากความรักษาของเจ้าหน้าที่ 
 

ข้าพเจ้ารับรองว่าเรือ 
ได้ขนสินค้าดังกล่าวต่อไปนี้ขึ้น ณ ท่านี้ คือ 

มาจาก 
 

ถึงเมื่อ 
 

และ 
 

ราคา เครื่องหมาย 
และเลขหมาย 

จํานวนและ 
ชนิดหีบห่อ ปริมาณ น้ําหนัก สินค้า ท่าที่มา บาท ส.ต. หมายเหตุ 

        

 

ได้ตรวจรายการถูกต้องเป็นที่พอใจแล้ว 
 

................................................  ………….……………… 
พนักงานตรวจ   นายด่านประจําท่า 
 

วันที่.......................................... วันที่...................................... 
.......................................... ………………………………..



 

ใบแนบ ๑๑ 
(มาตรา ๖๘) 

ใบอนุญาตปลอ่ยสินค้า 
ต้นฉบับ 
ใบคู ่

ท่า................................................................. 

 
ข้าพเจ้า...............................................นายเรืออันมีช่ือข้างบนนี้ ขอแสดง

ว่าเรือที่กล่าวนี้ จะได้ออกไป................มี..................สินค้า*................................... 
กับมีสินค้าอันต้องจํากัด หรือต้องเสียค่าอากรชั้นใน ดังแจ้งต่อไปนี้ คือ 

 

ที่ที่จะไป เครื่องหมายและ 
เลขหมายหีบหอ่ 

จํานวนและชนิดสินค้า 

   

 
ข้าพเจ้ารับรองว่าจะยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้านี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  

ณ ท่าซึ่งจะขนสินค้าขึ้นก่อนเปิดระวาง 
 

............................................................. 
                                                  (นายเรือ) 

 
วันที่.............................................. 

 
............................................................. 

                                       (พนักงานศุลกากร) 
 

*ถ้าสินค้าปนกันหลายชนิดให้เพิ่มว่าสินค้า “ต่าง ๆ” เข้าอีก 

เรือ ระวางตัน สัญชาติ วันเรือออก 
    



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบแนบ ๑๒ 
 

(มาตรา ๖๙) 
 

คําแจ้งความในเรื่องใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไป 
ขาเข้า 

 
ท่า.............................................. 

ขอแจ้งความว่าเรือ..................................................................... 
...........................................มีระวาง.......................................................................ตันทําการค้าขาย
ตามชายฝั่งมีใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไปซึ่งได้ออก ให้ ณ ท่า
......................................................................................................................... 
เมื่อวันที่...........................................มาจาก...........................................................จะขนถ่ายสินค้าขึ้นที่
ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ........................................................... 

 
.......................................................... 

                                                                           นายเรือหรือตัวแทน 
 

วันที่........................................................... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(มาตรา ๖๙) 
 

คําแจ้งความในเรื่องใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไป 
ขาออก 

 
ท่า.............................................. 

ขอแจ้งความว่า.......................................................................... 
เรือ...................................................มีระวาง.........................................................ตัน ทําการค้าขาย
ตามชายฝั่งมีใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไปซึ่งได้ออก ให้ ณ ท่า
.................................................................................................................... 
เมื่อวันที่...................................................................................จะเริ่มบรรทุกสินค้าลงที่ท่าเรือหรือท่า
เทียบเรือ....................................................................................ไป.....................................................
และจะออกเรือไปวันที่.................................. 
............................................................. 

 
.......................................................... 
นายเรือหรือตัวแทน 

 
วันที่........................................................... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบแนบ ๑๓ 
(มาตรา ๘๐) 

ที่จอดเรือภายนอก 
บัญชีรายละเอียดของสินค้าที่ขนขึ้น 

ท่า................................................... 
เรือ ระวางตัน สัญชาติ มาจาก วันมาถึง 

 
 
 
 
 

    

 
หมายเหตุ 

ของพนักงาน 
เครื่องหมายและ 
เลขหมายหีบหอ่ 

จํานวนหีบห่อ สินค้า 

 
 
 
 
 

   

 
ข้าพเจ้าขอแสดงว่าสินค้าอันแจ้งอยู่ข้างบนนี้ได้ขน ณ วันนี้ลง 
เรือลําเลียง 
เรือฉลอม          ..................................เพื่อขนขึ้นที่ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือ................... 
เรือโป๊ะ 

............................................................ 
นายเรือ 

รับรองถูกต้อง 
......................................                    วันที่............................................. 

พนักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๔๗๑๑๒๙ 
 

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒๑๓๐ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔๑๓๑ 
 

มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๕๑๓๒ 
 

มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 
*พระราชบัญญัติเทียบตําแหน่งรัฐมนตรีกับตําแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช ๒๔๗๕๑๓๓ 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่นใด ซึ่งประกาศใช้อยู่ในเวลานี้ คําว่า 
เสนาบดี ให้อ่านเป็นรัฐมนตรี คําที่กล่าวถึงเสนาบดีกระทรวงใด ๆ ให้หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงนั้น ๆ และคําว่า กฎเสนาบดี ให้อ่านเป็นกฎกระทรวง 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙๑๓๔ 

 
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐๑๓๕ 
 
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

                                                 
๑๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๕/-/หน้า ๒๒/๑๕ เมษายน ๒๔๗๑ 
๑๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๖/-/หน้า ๓๓๕/๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๒ 
๑๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๘/-/หน้า ๕๖๐/ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ 
๑๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/-/หน้า ๘๘/๒๘ เมษายน ๒๔๗๕ 
๑๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙/-/หน้า ๕๗๗/๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๕ 
๑๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔/-/หน้า ๑๘๘/๒๖ เมษายน ๒๔๘๐ 
๑๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕/-/หน้า ๕๔/๒๕ เมษายน ๒๔๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
“ทางอนุมัติ” ให้หมายความว่า ทางที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นทางที่จะใช้

ขนส่งของเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรได้ หรือจากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจาก
ด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได้ 

“ด่านพรมแดน” ให้หมายความว่า ด่านที่ต้ังขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ 
เพื่อตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น 

“ด่านศุลกากร” ให้หมายความว่า ด่านที่ต้ังขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ 
เพื่อเก็บศุลกากรแก่ของที่ขนส่งโดยทางนั้นและเพื่อตรวจของด้วย 

“การนําของเข้าหรือส่งของออกทางบก” ให้หมายความรวมตลอดถึงการนําของเข้า
หรือส่งของออกทางลําน้ํา ซึ่งเป็นเขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่งแห่งเขตแดนนั้น แต่ไม่รวมถึงการนํา
ของเข้าหรือส่งของออกทางไปรษณีย์หรือทางอากาศ 

“เขตแดนทางบก” ให้หมายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับ
ดินแดนต่างประเทศ และรวมตลอดถึงลําน้ําใด ๆ ซึ่งเป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแห่ง
เขตแดนนั้น 

“ผู้ควบคุมยวดยาน” หรือ “ผู้ขนส่ง” เมื่อใช้เกี่ยวแก่รถไฟ ให้หมายความว่า
พนักงานรักษารถ 

“พนักงานหรือพนักงานศุลกากร” นอกจากพนักงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว ให้หมายความรวมตลอดถึง
พนักงานใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้กระทําการเป็นพนักงานศุลกากรด้วย 

 
มาตรา ๔  ของใด ๆ ที่นําเข้าในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยผ่านเขตแดนใด ๆ 

ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้น อาจมีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเงินอากรซึ่งเรียกเก็บตาม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาที่นําเข้าหรือส่งออกนั้น ให้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ได้ 

 
มาตรา ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดขนส่งของหรือพยายามขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้าใน

หรือออกนอกราชอาณาจักรหรือต้ังแต่เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากรหรือจากด่านศุลกากรไปยัง
เขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมัติ หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขนส่งของตามทางอนุมัติในเวลาอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคก่อนนั้น จะทํา
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดีหรือผู้แทน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งอธิบดี
กําหนดขึ้นไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ 

ห้ามมิให้ผู้ใดช่วยเหลือการขนส่งอันต้องห้ามดังกล่าวแล้ว หรือเก็บหรือซ่อนหรือ
ยินยอมให้เก็บหรือซ่อนหรือจัดให้เก็บหรือซ่อนของใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าของนั้น ๆ ได้ขนส่งโดยฝ่าฝืน
ข้อห้ามดังกล่าวแล้ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕ ทวิ๑๓๖  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือผู้ขนส่งมีเหตุจําเป็น
และแสดงความจํานงล่วงหน้าต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าจะขนส่งของผ่านเขตแดนใด ๆ ทาง
บกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอาจ
อนุญาตเป็นหนังสือให้ขนส่งตามทางที่ขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติประการใดก็ได้ ให้ถือว่า
ทางที่ได้อนุญาตเช่นว่านี้ เป็นทางอนุมัติเฉพาะคราว 

 
มาตรา ๖  อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือลําใด

หรือเรือประเภทใด ที่ใช้ขนของส่งตามลําน้ําซึ่งเป็นเขตแดนทางบก จอดเทียบท่าเพื่อขนของขึ้นลงตาม
ลําน้ํานั้น ณ ที่ใด ๆ เว้นแต่ที่ซึ่งประกาศไว้ 

 
มาตรา ๗  ผู้ขนส่งของอันมิใช่เป็นหีบห่อของส่วนตัวผู้ที่โดยสารในยวดยานที่บรรทุก

นั้น เมื่อผ่านเขตแดนทางบกเข้าในราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีบัญชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่งตามแบบที่อธิบดีต้องการเป็น

สองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นต่อพนักงานด่านพรมแดนและด่านศุลกากร และเมื่อพนักงานด่านพรมแดน
ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีสินค้าฉบับหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าบัญชีฉบับนั้นเป็นใบอนุญาต ให้นําของผ่านด่าน
พรมแดนมายังด่านศุลกากรได้ 

(๒) เมื่อได้รับใบอนุญาตผ่านด่านจากพนักงานด่านพรมแดนแล้ว ให้ขนของมายัง
ด่านศุลกากรโดยพลันตามทางอนุมัติ ของนั้นต้องขนด้วยยวดยานเดียวกันกับที่ใช้นําเข้ามา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้ขนด้วยวิธีอ่ืนได้ และมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบห่อซึ่ง
บรรจุของนั้นด้วยประการใด ๆ 

 
มาตรา ๘  ผู้ขนส่งของอันมิใช่เป็นหีบห่อของส่วนตัวผู้ที่โดยสารในยวดยานที่บรรทุก

นั้น เมื่อจะผ่านเขตแดนทางบกออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้นําของให้พนักงานศุลกากรตรวจที่ด่านศุลกากร ณ ทางอนุมัติซึ่งใช้ขนส่งของ

นั้น 
(๒) เมื่อพนักงานศุลกากรได้สั่งปล่อยของ และได้ออกใบอนุญาตหรือรับรองใบขน

สินค้าฉบับใดเท่าที่จําเป็นแก่การย้ายถอนของนั้นไปแล้ว ก็ให้ขนของไปจากด่านศุลกากรผ่านด่าน
พรมแดนและข้ามเขตแดนไปโดยพลัน แต่ต้องยื่นใบอนุญาตหรือใบขนสินค้าที่เกี่ยวแก่ของนั้นต่อ
พนักงานประจําด่านพรมแดน 

(๓) อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งให้ผู้ขนส่งทําบัญชีสินค้าแสดง
รายการของทั้งปวงที่ขนส่ง และเมื่ออธิบดีได้ประกาศสั่งแล้ว ก็ให้ผู้ขนส่งทําบัญชีเช่นว่านั้นตามแบบที่
อธิบดีต้องการเป็นสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นต่อพนักงาน ณ ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน 

 
มาตรา ๙  ผู้ควบคุมยวดยานหรือเรือใด ๆ ทั้งที่บรรทุกและมิได้บรรทุกของหรือผู้

ควบคุมสัตว์พาหนะที่บรรทุกของและบุคคลใด ๆ ที่ขนส่งของโดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเข้าในหรือจะ
ออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติ ให้หยุดที่ด่านพรมแดนอันต้ังอยู่ที่ทางนั้น และต้องยอมให้
                                                 

๑๓๖ มาตรา ๕ ทวิ เพิ่มโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พนักงานตรวจยวดยานหรือเรือและของที่ขนส่ง กับทั้งยอมให้พนักงานทําบัญชีของนั้น ๆ ด้วยตามแต่
พนักงานจะเห็นสมควร 

บุคคลท่ีกล่าวมาแล้วนั้น เมื่อพนักงานเรียกร้องในเวลาหรือที่ใด ๆ ภายในระยะ ๕๐ 
กิโลเมตรจากเขตแดนทางบกต้องหยุดและยอมให้พนักงานนั้นตรวจยวดยานหรือเรือและของที่ขนส่ง 
ทําบัญชีของนั้น ๆ และตรวจเอกสารใด ๆ ซึ่งต้องมีกํากับของนั้น ๆ ตามความในพระราชบัญญัตินี้
หรือพระราชบัญญัติอ่ืน 

บุคคลที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องตอบคําถามซึ่งพนักงานถามว่าด้วยการเดินทางหรือของ
ที่ขนส่ง และต้องตอบตามความสัตย์จริงทุกประการ 

 
มาตรา ๑๐๑๓๗  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๕ หรือมาตรา ๕ ทวิ ผู้นั้นมีความผิด 

ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และ
ของทั้งปวงอันเนื่องด้วยการกระทําความผิดนั้นให้ริบเสียสิ้น โดยมิพักต้องคํานึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับ
โทษหรือไม่ 

 
มาตรา ๑๑  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๗ หรือ ๘ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และของทั้งปวงอันเนื่องด้วยการกระทําผิดนั้นให้ยึดไว้จนกว่าจะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่กล่าวนั้น หรือจนกว่าจะได้อธิบายเหตุให้เป็นที่พอใจของอธิบดี
หรือผู้แทน 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๒  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๖ หรือฝ่าฝืน

บทบัญญัติมาตรา ๙ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ผู้นั้น
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๓  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงให้บุคคลจําพวกใด หรือของหรือ

ยวดยานหรือเรือประเภทใด ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ตลอดทั้งบทกฎหมายว่า
ด้วยการศุลกากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะกําหนดเง่ือนไขไว้ในกฎกระทรวงนั้น
ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญั ตินี้ และให้มี อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้ เ ป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๑๓๗ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐๑๓๘ 
 
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกําหนดหกเดือนนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓ (๑)  เพียงที่เกี่ยวแก่การเดินอากาศ คําต่อไปนี้ซึ่งใช้ในพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความหมายดังต่อไปน้ี เว้นแต่จะ
มีข้อความแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

“เรือกําป่ัน” หรือ “เรือ” ให้มีความหมายรวมถึงอากาศยาน 
“ท่า” ให้มีความหมายรวมถึงสนามบินศุลกากร 
“นายเรือ” ให้มีความหมายรวมถึงผู้ควบคุม 
“ด่านตรวจเรือ” ให้มีความหมายรวมถึงสถานีตรวจอากาศยาน 
“ทําเนียบท่าเรือ” ให้มีความหมายรวมถึงที่สําหรับบรรทุกของลงในหรือขนของขึ้น

จากอากาศยาน 
“เขตน่านน้ําไทย” ให้หมายความรวมถึง เขตแห่งราชอาณาจักร และอากาศเหนือ

ราชอาณาจักร 
(๒) คําว่า “อากาศยาน” “สนามบิน” “ผู้ควบคุม” และ “ผู้ประจําหน้าที่” ให้มี

ความหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เห็นเป็น
อย่างอื่น 

“สนามบินศุลกากร” ให้หมายความว่า สนามบินที่รัฐมนตรีได้กําหนดขึ้นไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นสนามบินสําหรับการนําเข้า หรือส่งออก หรือนําเข้าและส่งออกซึ่งของ
ประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางอากาศ 

 
มาตรา ๕  ในการเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักร ห้ามมิให้อากาศยานลงในหรือ

ขึ้นจากที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากร 
แต่ในกรณีที่อากาศยานจําต้องลงก่อนมาถึงหรือหลังแต่ได้ไปจากสนามบินศุลกากร

เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖ แล้ว ก็ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าได้ลงในหรือ
ขึ้นจากสนามบินศุลกากร เพื่อความประสงค์แห่งความในวรรคก่อน 

 
มาตรา ๖  ถ้าอากาศยานซึ่งเดินทางเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรจําต้องลงในที่

ใดนอกจากสนามบินศุลกากรเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ให้ผู้ควบคุมรายงานต่อพนักงานศุลกากรหรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจโดยพลัน และเมื่อได้รับคําเรียกร้องก็ให้แสดงสมุดปูมซึ่งเป็นของ
อากาศยานนั้นต่อพนักงานที่กล่าวแล้ว และห้ามมิให้ผู้ควบคุมอนุญาตให้ขนของใด ๆ ขึ้นจากอากาศ
ยานนั้นโดยมิได้รับความยินยอมของพนักงานศุลกากร และห้ามมิให้ผู้โดยสารหรือผู้ประจําหน้าที่ใน
อากาศยานนั้นออกห่างไปจากที่นั้น โดยมิได้รับความยินยอมของพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจ ถ้าที่ที่ลงนั้นเป็นสนามบินก็ให้ผู้ควบคุมรายงานต่อเจ้าของหรือพนักงานประจํา

                                                 
๑๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕/-/หน้า ๖๓/๒๕ เมษายน ๒๔๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สนามบินโดยพลัน ว่าอากาศยานนั้นได้มาลงแล้วและมาจากที่ใด และให้เจ้าของหรือพนักงานประจํา
สนามบินรายงานต่อพนักงานศุลกากรโดยพลันว่า อากาศยานนั้นได้มาลงและต้องไม่ยอมให้ขนของใด ๆ 
ขึ้นจากอากาศยานนั้น หรือให้ผู้โดยสารหรือผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานนั้นไปจากสนามบินโดยมิได้
รับความเห็นชอบของพนักงานศุลกากร 

 
มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดในอากาศยานที่เดินทางเข้าในราชอาณาจักรทําลายหรือ

เปลี่ยนแปลงตราเครื่องหมายใด ๆ ซึ่งพนักงานศุลกากร ณ สนามบินซึ่งตนได้จากมาก่อนเข้าใน
ราชอาณาจักร ได้ประทับไว้กับส่วนใดของอากาศยานหรือกับของใดในอากาศยานนั้น 

 
มาตรา ๘  เมื่อได้ออกใบปล่อยสําหรับอากาศยานแล้ว ตามมาตรา ๑๖ แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้รับความยินยอมของพนักงานศุลกากรขนของใด ๆ ที่บรรทุกไว้
ในอากาศยานนั้น เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรขึ้นจากอากาศยาน 

 
มาตรา ๙  ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ความว่า 

“อาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือเอกสาร ไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า” ให้
หมายความรวมถึงว่าอาจตรวจและสลักหลังเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับอากาศยาน หรือกับของที่
บรรทุกไว้หรือจะบรรทุกลงในอากาศยาน 

 
มาตรา ๑๐  ในมาตรา ๒๑ แห่งราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ บทบัญญัติ

ให้วางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือนั้น มิให้ใช้บังคับแก่อากาศยาน 
 
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติในมาตรา ๒๒, ๒๘, ๓๘, ๔๔, ๔๙, ๕๐, ๕๓, ๕๔, ๕๗ และ 

๖๔ ถึง ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
เหล่านี้มิให้ใช้บังคับแก่การเดินอากาศ 

 
มาตรา ๑๒  ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ความ

ว่า “ในทะเลหรือในแม่น้ําลําคลอง” ให้หมายความรวมตลอดถึงที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งอากาศ
ยานได้ลง 

 
มาตรา ๑๓  ในการใช้บทบัญญัติมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ บังคับ ห้ามมิให้ริบอากาศยานไม่ว่าประเภทใด ๆ 
 
มาตรา ๑๔  ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 

๒๔๖๙ บังคับแก่อากาศยานทุกประเภท 
 
มาตรา ๑๕  ผู้ควบคุมอากาศยานทุกลําที่บรรทุกของมาแต่ภายนอกราชอาณาจักร 

ต้องทํารายงานอันถูกต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่
เมื่ออากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากร เมื่อยื่นรายงานนี้ให้ผู้ควบคุมย่ืนสมุดปูมและบัญชีของทั้งปวงที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บรรทุกมา บัญชีนั้นต้องได้ลงลายมือชื่อพนักงานศุลกากรประจําสนามบินที่บรรทุกของก่อนเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและรายงานนี้ต้องทําย่ืนก่อนเปิดระวางอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษ และ
ถ้าอากาศยานลําใดมาถึงสนามบินศุลกากรมีของต่างประเทศที่ประสงค์จะส่งออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ 
ที่อ่ืนภายในราชอาณาจักรก็ดี ผู้ควบคุมจะต้องแถลงข้อความว่าด้วยของนั้น ๆ ลงไว้ในรายงานด้วย ถ้า
มีการทําผิดต่อบทมาตรานี้ด้วยประการใด ๆ ผู้ควบคุมมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท และบรรดาของที่มิได้ทํารายงานยื่นไว้โดยถูกต้องนั้นให้กักไว้จนกว่าจะได้รายงานให้ถูกต้อง หรือ
จนกว่าจะได้อธิบายเหตุที่ทําการขาดตกบกพร่องนั้นให้เป็นที่พอใจของอธิบดี 

เมื่ออากาศยานใดมิได้บรรทุกของ ก็ไม่ต้องทํารายงานตามมาตรานี้ แต่ต้องยื่นสมุด
ปูมเพื่อพนักงานศุลกากรตรวจและสลักหลัง 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 

 
มาตรา ๑๖  ก่อนจะปล่อยอากาศยานลําใดที่บรรทุกของหรือมิได้บรรทุกของออกไป

นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมหรือถ้าผู้ควบคุมไม่อยู่โดยเหตุจําเป็นอันจะหลีกเลี่ยงมิได้ก็ให้ผู้ใดผู้
หนึ่งซึ่งได้รับอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมไปรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ศุลกสถาน
และต้องตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในข้อใด ๆ อันเกี่ยวแก่อากาศยาน ของที่บรรทุกและ
การเดินทาง ต้องยื่นสมุดปูมเพื่อพนักงานตรวจและต้องยื่นใบแจ้งความว่าจะออกไปต่างประเทศต่อ
พนักงานนั้นตามแบบที่อธิบดีกําหนด เมื่อพนักงานได้ลงลายมือชื่อในใบแจ้งความแล้วก็ให้ถือว่าใบแจ้ง
ความนั้นเป็นใบปล่อยให้อากาศยานออกเดินทางไปต่างประเทศได้ 

ถ้าอากาศยานนั้นบรรทุกของใด ๆ ก็ให้ผู้ควบคุมย่ืนบัญชีของและทําคําสําแดง
รายการของทั้งปวงที่บรรทุกตามแบบที่อธิบดีกําหนด ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยานตาม
อัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

ถ้าอากาศยานลําใดออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักรไปภาคต่างประเทศ
โดยมิได้มีใบปล่อยอากาศยานหรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้
ควบคุมหรือตัวแทนในเมื่อผู้ควบคุมไม่อยู่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

อธิบดีมีอํานาจงดเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยานที่ต้ังเก็บตามมาตรานี้ 
[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 
มาตรา ๑๗  ถ้าอากาศยานลําใดได้รับใบปล่อยอากาศยาน แล้วออกจากสนามบิน

ศุลกากรหนึ่งไปยังสนามบินศุลกากรอื่นใดในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมย่ืนสมุดปูมต่อพนักงานประจํา
สนามบินนั้นเพื่อตรวจ และให้ย่ืนใบแจ้งความว่าจะออกไปต่างประเทศต่อพนักงานนั้นด้วยอีกฉบับ
หนึ่ง และถ้าบรรทุกของไว้ในอากาศยานก็ให้ย่ืนบัญชีของและสําแดงรายการของที่บรรทุกด้วยอีกฉบับ
หนึ่งเช่นกัน กับทั้งให้แสดงใบปล่อยอากาศยานที่พนักงานได้ออกให้ ณ สนามบินศุลกากรแรกที่
อากาศยานได้จากมานั้นด้วย และจะต้องทําเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ สนามบินศุลกากร จนกว่าจะได้รับใบ
ปล่อยอากาศยานชั้นที่สุดออกนอกราชอาณาจักร และทุกคราว ๆ ที่ทําเช่นนี้ ให้เอาใบปล่อยอากาศ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ยานเพิ่มเติมติดแนบเข้ากับใบปล่อยอากาศยานที่ได้ออกให้ ณ สนามบินศุลกากรแรกที่อากาศยานได้
จากมาน้ันด้วย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบปล่อยอากาศยานเพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตราตามที่
รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง 

อธิบดีมีอํานาจงดเก็บค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยานที่ต้ังเก็บตามมาตรานี้ 
[คําว่า “ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓] 
 
มาตรา ๑๘  อธิบดีมีอํานาจสั่งลดหย่อนหรืองดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าภาระติดพัน

ที่ต้ังเก็บตามมาตรา ๑๑๐ และ ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ แก่อากาศ
ยานได้ 

 
มาตรา ๑๙  เพื่อสะดวกและให้ทันท่วงทีในการค้า อธิบดีมีอํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รายการแห่งใบแนบ ๑, ๓, ๕ ถึง ๑๓ ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และ
ใบแนบ ๒ ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ และ
กําหนดแบบขึ้นใช้ใหม่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร 

 
มาตรา ๒๑  เพื่อสะดวกแก่การคมนาคมระหว่างประเทศในพฤติการณ์พิเศษ 

รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะกรณีให้อากาศยานใด หรือบุคคลใดได้รับยกเว้นจากบท
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ตลอดทั้งบทกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนก็ได้ และจะกําหนดเงื่อนไขไว้ในคําสั่งนั้นด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๒๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๕, ๖, ๗ หรือ ๘ และ

ความผิดนั้นมิได้บัญญัติโทษไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 

มาตรา ๒๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญั ตินี้ และให้มี อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้ เป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

 
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๓๙ 

 
มาตรา ๓  นามประเทศนี้ให้เรียกว่า ประเทศไทย และบทแห่งรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้คําว่า สยาม ให้ใช้คําว่า ไทย แทน 
 

                                                 
๑๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๘๙๐/๖ ตุลาคม ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒๑๔๐ 
 
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๑๐๑๔๑  เมื่อนําของใด ๆ เข้ามาหรือส่งของใด ๆ ออกไปและของนั้นต้องเสีย

อากรหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกแสดงรายการต่อไปนี้ในใบขนสินค้า คือ ชนิดของ
คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคาศุลกากร และรายการอย่างอื่น ๆ ตามแต่อธิบดีจะต้องการ และให้ลง
นามรับรองในใบขนสินค้าหรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกําหนดเพื่อรับรองใบขนสินค้าว่าข้อความที่
ได้แสดงไว้นั้นเป็นความสัตย์จริง 

ถ้าไม่พึงสอบทราบราคาศุลกากรได้ ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกแสดง ค่าแห่ง
ของประเภทและชนิดเดียวกันซึ่งจะพึงส่งมอบได้ ณ ที่ที่นําของเข้าหรือส่งของออก แล้วแต่กรณี แต่ใน
ส่วนของขาเข้าไม่รวมค่าอากร 

 
มาตรา ๑๑  ก่อนจะขนของใด ๆ ออกจากเรือลําใด ให้ผู้นําของเข้าย่ืนใบขนสินค้า

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบและมีฉบับคู่เป็นจํานวนเท่าที่อธิบดีต้องการ และถ้าต้องเสียอากรก็ให้
เสียอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง ก็ให้วางเงินเป็นประกันเงินอากรนั้น 

อธิบดีจะอนุญาตให้ขนของใด ๆ ออกจากเรือ เมื่อมีใบขอเปิดตรวจดังบัญญัติไว้
ต่อไปก็ได้ หรือเมื่อมีคําขอของนายเรือหรือตัวแทนของเรือที่นําของเข้าก็ได้ โดยให้ปฏิบัติภายในบังคับ
แห่งเงื่อนไขตามที่เห็นควรกําหนด 

แต่หีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารนั้น ไม่ต้องมีใบขนสินค้าและอาจตรวจขนขึ้นบก และ
ส่งมอบไปได้ ตามข้อบังคับที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ถ้าผู้นําของใด ๆ เข้ามาไม่สามารถทําใบขนสินค้าสําหรับของนั้น ๆ ได้ 

เพราะยังไม่ทราบรายการบริบูรณ์ จะยื่นใบขอเปิดตรวจตามแบบที่อธิบดีต้องการก็ได้ 
ใบขอเปิดตรวจนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรองแล้วก็ให้เป็นใบอนุญาตให้ผู้นํา

ของเข้าตรวจของนั้นได้ และให้ผู้นําของเข้าตรวจของนั้นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามวัน นับ
แต่วันที่ได้รับรองใบขอเปิดตรวจ แล้วให้ทําใบขนสินค้าย่ืนโดยพลัน 

ถ้าผู้นําของเข้าไม่ย่ืนใบขนสินค้าสําหรับของนั้น และไม่เสียอากรที่พึงเรียกเก็บแก่
ของนั้น ถ้าต้องเสีย หรือไม่วางเงินเป็นประกันเงินอากรเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งภายในสามสิบวัน นับ
แต่วันที่ได้รับรองใบขอเปิดตรวจ ก็ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้นําของนั้นออกขายทอดตลาด เพื่อใช้ค่า
อากร ค่าใช้จ่าย และค่าภาระติดพันอย่างอื่น ๆ ทั้งสิ้น ถ้ามีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ก็ให้สั่งจ่ายให้ผู้นํา
ของเข้า 

 
มาตรา ๑๓๑๔๒  (ยกเลิก) 

                                                 
๑๔๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖/-/หน้า ๑๑๖๘/๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๒ 
๑๔๑ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๔๒ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๔  ของใด ๆ ที่นําเข้าในราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง

กําหนดได้ว่า ก่อนส่งมอบไปจากความอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นําของเข้าปิดแสตมป์หรือตอกตรา
ของศุลกากรที่ของหรือหีบห่อของนั้น ๆ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ตัวแทนถูกศาลพิพากษาให้ปรับเพราะได้กระทําการใด ๆ ที่

เป็นความผิดฐานทําหรือยื่นคําสําแดงหรือบันทึกเรื่องราวหรือเอกสาร ซึ่งเป็นความเท็จหรือเป็นความ
ไม่บริบูรณ์หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยง
ด้วยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรต้องเสีย หรือการกํากัดหรือการห้ามนั้น 
ตัวการจะต้องรับผิดในทางแพ่งใช้ค่าปรับนั้นโดยมิพักต้องคํานึงว่า ตัวแทนจะสามารถชําระค่าปรับนั้น
ได้หรือไม่ หรือมิพักต้องคํานึงว่าตัวแทนได้ถูกจําแทนค่าปรับนั้นแล้วหรือไม่ 

 
มาตรา  ๑๖   การกระทําที่ บัญญั ติไ ว้ ในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๙๙  แห่ง

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นั้น ให้ถือว่าเป็นความผิดโดยมิพักต้องคํานึงว่าผู้กระทํา
มีเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเล่อหรือหาไม่ 

 
มาตรา ๑๗  ของใด ๆ อันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๙) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ ท่านให้ริบเสียสิ้นโดยมิพักต้องคํานึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือหาไม่ 

 
มาตรา ๑๘๑๔๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙๑๔๔  ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าเป็นของ

รายเดียวกันกับที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว ถ้าส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ
หรือส่งกลับไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ ให้คืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้นํา
ของเข้าเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยคํานวณตามใบขน
สินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ของนั้นมิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใด ๆ เว้นแต่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งของนั้นกลับออกไป และมิได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใด ๆ 

(ข) ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่าหรือที่สําหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขา
เข้า 

(ค) ของนั้นได้ส่งกลับออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันนําเข้า และ 
(ง) ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไป 
อธิบดีมีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป การจัดทํา 

                                                 
๑๔๓ มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
๑๔๔ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และยื่นเอกสารต่าง ๆ การคํานวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้ 
 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๔๕  ของที่ส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศหรือส่งไปเป็นของใช้

สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ ถ้าพิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าได้
ผลิตหรือผสมหรือประกอบหรือบรรจุด้วยของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คืนเงินอากรขาเข้า
สําหรับของดังกล่าวที่ได้เรียกเก็บไว้แล้วให้แก่ผู้นําของเข้า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ของที่นําเข้ามานั้นมิใช่ของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากร 
(ข) ปริมาณของที่นําเข้าซึ่งใช้ในการผลิต หรือผสมหรือประกอบ หรือบรรจุ เป็นของ

ที่ส่งออก ให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศกําหนด 
(ค) ของนั้นได้ส่งออกไปทางท่าหรือที่สําหรับการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า 
(ง)๑๔๖ ของนั้นได้ส่งออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นําของซึ่งใช้ในการผลิต ผสม 

หรือประกอบเป็นของที่ส่งออก หรือใช้บรรจุของที่ส่งออก เข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีมี
เหตุสุดวิสัยทําให้ไม่อาจส่งออกภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
หกเดือน และ 

(จ) ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป แต่อธิบดีจะ
ขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

อธิบดีมีอํานาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งออกไป การจัดทํา และยื่น
เอกสารต่าง ๆ การคํานวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้ 

 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๔๗  เมื่อผู้นําของเข้าแสดงความจํานงว่าของที่นําเข้าจะใช้เฉพาะใน

การผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพื่อการส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้
สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้รับการค้ํา
ประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคาร หรือหลักประกันอื่น แทนการชําระอากรขาเข้าที่ต้องเสีย 
โดยอาจกําหนดเง่ือนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ เมื่อมีการส่งออกซึ่งของที่จะได้คืนเงินอากรตามมาตรา 
๑๙ ทวิ ก็ให้คืนหลักประกันโดยถือเสมือนว่าเป็นการคืนเงินอากร 

 
มาตรา ๑๙ จัตวา๑๔๘  ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิต ผสม 

ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา ๑๙ ทวิ หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจําหน่ายให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าของนั้นได้
ส่งออกตามมาตรา ๑๙ ทวิ ในเวลาที่โอนหรือจําหน่ายของเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด 

การรับของที่ได้โอนหรือจําหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือนําเข้าสําเร็จในเวลาที่โอนหรือจําหน่ายของเช่นว่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
                                                 

๑๔๕ มาตรา ๑๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๑๔๖ มาตรา ๑๙ ทวิ (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๔๗ มาตรา ๑๙ ตรี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๔๘ มาตรา ๑๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๒๐๑๔๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉะบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓๑๕๐ 
 
มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๔  ให้แก้ไขถ้อยคําบางคําในมาตราต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัตินี้เป็น “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” ทุกแห่ง 
 
มาตรา  ๘  ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั งรักษาการให้ เ ป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๕๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พุทธศักราช ๒๔๙๗๑๕๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๑๐  ถ้าปรากฏว่า ผู้ใดมีสิ่งซึ่งต้องห้าม หรือสิ่งซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
สิ่งต้องกํากัด หรือเป็นสิ่งลักลอบหนีศุลกากรไว้ในครอบครอง ให้อธิบดี พนักงานศุลกากรผู้ได้รับ
แต่งต้ังเป็นพิเศษจากอธิบดี พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจบันทึกข้อเท็จจริงที่ตนเองได้
พบเห็น บันทึกนี้ถ้าเสนอต่อศาลในเมื่อมีการดําเนินคดี ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นความจริงตาม
ข้อเท็จจริงที่จดแจ้งไว้ในบันทึกนั้น และผู้นั้นได้นําสิ่งนั้นเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือนําเข้ามา
โดยการลักลอบหนีศุลกากร แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น 
                                                 

๑๔๙ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๗/-/หน้า ๗๔๗/๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ 
๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๒/หน้า ๑๐/๗ มกราคม ๒๔๙๐ 
๑๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๑๕/หน้า ๓๕๗/๒ มีนาคม ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ให้นําบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้บังคับแก่การกระทําผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการส่งออกไปนอก และการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง และกฎหมายว่าด้วย
การนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย 

 
มาตรา ๑๑  สิ่งที่ยึดไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้เมื่อยึดไว้ครบสามสิบวันนับ

แต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิไม่มาย่ืนคําร้องเรียกเอา ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มี
เจ้าของ และให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อเห็นเป็นการสมควรกําหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมศุลกากร ให้

ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศุลกากร 
ภายในเขตควบคุมศุลกากร ให้ 
บรรดาโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ตกอยู่ในอํานาจการตรวจค้นของ

พนักงานศุลกากรตลอดไป ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ในการใช้
อํานาจดังกล่าวแต่ละคราว พนักงานศุลกากรต้องแสดงว่าตนมีเหตุอันสมควรที่จะใช้อํานาจนั้น และ
ต้องแสดงบัตรประจําตัวว่าเป็นพนักงานศุลกากรด้วย 

บรรดายานพาหนะซึ่งเข้าใน หรือออกไป หรือพักอยู่ในหรือผ่านเขตนั้น ตกอยู่ใน
อํานาจการตรวจค้นทํานองเดียวกัน 

บรรดาบุคคลซึ่งสัญจรไปมาภายในเขตนั้นอยู่ในอํานาจการตรวจค้นทํานองเดียวกัน 
แต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวนั้นได้กระทําผิดต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และบุคคลนั้น
ไม่สามารถแสดงเหตุผลของตนให้เป็นที่พอใจของพนักงานศุลกากร พนักงานศุลกากรมีอํานาจจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายจับ แล้วนําส่งตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

อํานาจการตรวจค้นของพนักงานศุลกากร เกี่ยวกับโรงเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์
อย่างอื่นในเวลากลางคืนจะต้องเป็นพนักงานศุลกากรผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพิเศษจากอธิบดี 

 
มาตรา ๑๓  ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอํานาจประกาศให้ผู้ทําการค้าสินค้า

ชนิดใด ตามลักษณะเงื่อนไขใดที่อธิบดีกําหนดไว้ จัดให้มีสมุดควบคุมตามแบบที่อธิบดีกําหนดและให้
ลงรายการในขณะที่ได้รับและจําหน่ายสินค้าชนิดนั้นในการประกอบการค้าเป็นรายวันในสมุดนั้น การ
ประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศตามความในวรรคก่อน ให้ผู้ทําการค้าจัด
ให้มีสมุดควบคุมและลงรายการในสมุดควบคุมเป็นรายวัน 

ถ้าการตรวจแสดงให้เห็นว่ามีสินค้าขาดหรือเกินจํานวนที่ควรจะปรากฏตามสมุด
ควบคุม ในเมื่อคํานึงถึงจํานวนสินค้าที่ผู้ทําการค้าสมควรมีไว้เพื่อใช้สอยเอง และให้ครอบครัวใช้สอย
ตามปกติแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า สินค้าซึ่งขาดหรือเกินนั้นได้นํามาไว้ในครอบครองของผู้ทํา
การค้า หรือย้ายขนไปโดยผิดกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยยังไม่ได้ชําระค่าอากร 

 
มาตรา ๑๔  อธิบดีมีอํานาจประกาศระบุบริเวณพิเศษในเขตควบคุมศุลกากร ซึ่ง

จะต้องอยู่ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรานี้ และให้มีแผนที่แสดงเขตของบริเวณดังกล่าวต่อท้าย
ประกาศนั้น การประกาศ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ภายในบริเวณพิเศษนั้น ผู้ใดมีสินค้าเพื่อการค้าของตนหรือของผู้อ่ืน ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่า สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ชําระค่าอากร เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจว่าได้ชําระอากรแล้ว 

ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขนสินค้าเข้าไป หรือออกมา หรือขนภายในบริเวณพิเศษนั้น เว้น
แต่จะมีใบอนุญาตขนซึ่งพนักงานศุลกากรได้ออกให้ และต้องแสดงใบอนุญาตขนนั้นเมื่อพนักงาน
ศุลกากรเรียกร้อง 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มีความผิดต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 
มาตรา ๑๖  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท 
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๘] 
 
มาตรา ๑๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราโทษปรับตาม
กฎหมายศุลกากรในปัจจุบันได้กําหนดขึ้นไว้ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ ในขณะนี้จึงเป็นอัตราโทษปรับที่ตํ่า
เกินไปไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นเหตุให้ผู้กระทําผิดไม่เกรงกลัวและไม่เข็ดหลาบ สมควรจะต้อง
เพิ่มอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นสิบเท่าของอัตราโทษเดิม ทั้งการยึดของกลางในการกระทําผิดกฎหมาย
ศุลกากรในกรณีไม่มีตัวผู้ต้องหา กว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน จะต้องยึดไว้จนครบหกเดือนโดยผู้มีสิทธิ
ไม่มาย่ืนคําร้องเรียกเอาจึงจะตกเป็นของแผ่นดิน เป็นการล่าช้ามากเกินสมควรโดยไม่จําเป็น ทําให้
ของกลางนั้นเสื่อมคุณภาพ ทั้งเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาอย่างใดแล้ว และเป็นเหตุให้ผู้แจ้งความนําจับและ
เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมได้รับเงินสินบนและรางวัลล่าช้าไปด้วยเป็นผลเสียในการปราบปรามจึงจําเป็นต้อง
ย่นระยะเวลาให้สั้นเข้า ส่วนการมอบอํานาจให้พนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบกรณีความผิด
เกี่ยวกับภาษีเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดียวกับอธิบดีกรมศุลกากร ก็เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า มีคดีที่กระทํา
ผิดกฎหมายศุลกากรเกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นจํานวนมาก ทั้งบางรายเกิดขึ้นในท้องที่ที่ไม่มีด่าน
ศุลกากรตั้งอยู่ การที่จะส่งเรื่องมาให้อธิบดีกรมศุลกากรทําการเปรียบเทียบปรับทุก ๆ รายเป็นการ
ล่าช้าและยุ่งยากมาก สมควรมอบอํานาจให้พนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบกรณีความผิด
เกี่ยวกับภาษีเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดียวกับอธิบดีกรมศุลกากรได้ และสําหรับคดีที่ราคาของกลางรวมค่า
อากรเกินกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท ก็สมควรให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรม
ศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนกรมตํารวจทําการเปรียบเทียบ แทนที่จะให้เป็นอํานาจ
ของอธิบดีกรมศุลกากรแต่ผู้เดียว เพื่อเป็นการรัดกุมรอบคอบเป็นประโยชน์แก่ราชการยิ่งขึ้น การ
กําหนดจ่ายเงินสินบนและรางวัลนั้นเล่า เพื่อเป็นประกันแก่ผู้แจ้งความนําจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุม 
เป็นกําลังน้ําใจสืบเสาะและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากร จึงสมควรกําหนดการ
จ่ายเงินสินบนและรางวัลสําหรับการจับกุมการกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ฐานสําแดงเท็จ และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตรวจพบเงินอากรขาดไว้ในกฎหมายศุลกากรให้เป็นการแน่นอนยิ่งขึ้น อนึ่ง การฟ้องผู้ต้องหาใน
ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรอยู่ในขณะนี้ ผู้กล่าวหาย่อมมีหน้าที่นําสืบ ซึ่งมักจะหาพยานหลักฐาน
ได้ไม่เพียงพอที่จะลงโทษผู้ต้องหาได้ ถ้าให้อํานาจแก่อธิบดีกรมศุลกากร พนักงานศุลกากรผู้ได้รับ
แต่งต้ังเป็นพิเศษจากอธิบดี และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ บันทึกข้อเท็จจริงที่ตนเองได้พบ
เห็นการกระทําผิดต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรแล้วเสนอต่อศาล โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นความ
จริงตามข้อเท็จจริงที่จดแจ้งไว้ในบันทึกนั้นก็ย่อมจะเป็นผลดีในทางคดี เพราะหน้าที่นําสืบตกอยู่แก่
จําเลย นอกจากนี้แล้วสมควรกําหนดเขตควบคุมศุลกากรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอํานาจตรวจค้น
และป้องกันการลักลอบหนีศุลกากรโดยเข้มงวด  ทั้งนี้เนื่องจากตามกฎหมายศุลกากรในปัจจุบันมี
บทบัญญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการตรวจค้นและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากรไม่เพียงพอ 
ส่วนการกําหนดเขตควบคุมศุลกากรพิเศษขึ้น ก็เนื่องจากขณะนี้บางท้องที่ริมพรมแดนเป็นที่กักตุน
สินค้าที่ลักลอบหนีศุลกากร และไม่มีบทกฎหมายที่จะปราบปรามได้  จึงสมควรที่จะกําหนดเขต
ควบคุมศุลกากรพิเศษขึ้น เพื่อปราบปรามให้หมดสิ้นไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่รัฐในการที่จะเก็บอากร
ได้เพิ่มมากย่ิงขึ้น 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๕๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้การอุตสาหกรรม
ภายในประเทศได้ขยายตัวขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถผลิตสินค้าส่งออกไป
จําหน่ายยังต่างประเทศได้ แต่การผลิตสินค้าเหล่านี้อาจต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมดหรือบางส่วนที่นําเข้ามา
จากต่างประเทศโดยเสียอากรขาเข้า วัตถุดิบส่วนที่ไม่ได้ใช้บริโภคภายในประเทศนี้จึงควรได้รับคืนเงิน
อากรขาเข้า แต่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรปัจจุบัน กรมศุลกากรไม่อาจจะคืนให้ได้ จึงสมควรแก้ไข
ให้มีการคืนเงินอากรในกรณีเช่นนี้ได้ เพื่อความเป็นธรรมและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ภายในประเทศอันจะยังประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ตามมา  

นอกจากนั้นปรากฏว่า ในปัจจุบันกฎหมายลงโทษแต่เฉพาะผู้ลักลอบนําของซึ่ง
หลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามหรือข้อจํากัดเข้ามาในราชอาณาจักร สําหรับผู้ซึ่งรู้ว่าของนั้นได้นําเข้ามาโดย
หลีกเลี่ยงดังกล่าว แล้วช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว้โดย
ประการใดซึ่งของดังกล่าวนั้น ยังไม่มีบทลงโทษ และถ้าไม่ลงโทษบุคคลเช่นว่านี้ก็ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ 
เพราะเมื่อผู้ลักลอบนําของเข้ามาแล้วไม่มีผู้รับซื้อไว้ ผู้ลักลอบนําเข้าก็ย่อมจะไม่นําเข้ามา ความ
ประสงค์ที่นําเข้ามาก็เพื่อที่จะขายเป็นส่วนสําคัญ และข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏอยู่ก็มีผู้คอยรับซื้ออยู่
เป็นปกติธุระ ถ้าไม่มีกฎหมายลงโทษบุคคลท่ีคอยรับซื้อหรือช่วยเหลือ การป้องกันปราบปรามการ
ลักลอบก็ย่อมไม่ได้ผล  ด้วยเหตุนี้จึงสมควรลงโทษบุคคลดังกล่าว เชื่อว่าจะได้ผลในทางป้องกัน
ปราบปรามการหลีกเลี่ยงอากรอันจะเป็นผลเพิ่มพูนรายได้ของรัฐยิ่งขึ้น 

 

                                                 
๑๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๔/ตอนที่ ๘/หน้า ๒๕๘/๒๒ มกราคม ๒๕๐๐ 

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๕๔ 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สะดวกแก่การ
ปฏิบัติและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสินค้าขาออก 
 
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘๑๕๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแก้ไข
โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรโดยออกเป็นพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. 
๒๕๒๘ ในการนี้เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากรเพื่อให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากร
ศุลกากรในทํานองเดียวกับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้การพิจารณา
ดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น และโดยที่เป็นกฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับ
การพิจารณาโดยด่วนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนด
นี้ 
 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘๑๕๖ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๕๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการนําสินค้า
จําพวกเคมีภัณฑ์ สิ่งมีพิษ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร และนํามาเก็บรักษา
ไว้ในเขตศุลกากรเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน
หรือสิ่งแวดล้อมขึ้นได้ สมควรกําหนดวิธีการเก็บภาษีอากรสําหรับสินค้าอันตราย ตลอดจนเงื่อนไขใน
การขนถ่าย การเก็บรักษาสินค้า และการนําสินค้าออกไปจากเขตศุลกากรข้ึนโดยเฉพาะ เพื่อให้มีการ
นําสินค้าเหล่านั้นออกไปจากเขตศุลกากรได้โดยรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานที่เก็บรักษาสินค้า
                                                 

๑๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๔๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๗/๔ เมษายน ๒๕๒๘ 
๑๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๖๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 
๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๗๗/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ดังกล่าว นอกจากนี้ สมควรกําหนดมาตรการดําเนินการกับของตกค้างที่เป็นสินค้าอันตรายและของ
เสียและเรือที่นําของดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐๑๕๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดการ
สอบสวนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกิดในทะเลอาณาเขต และเนื่องจากได้มีประกาศ
พระบรมราชโองการกําหนดเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกําหนดการใช้อํานาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่องให้ชัดเจนด้วย  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๕๙  

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มมาตรการ
บางประการเพื่อให้การปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรบรรลุผลย่ิงขึ้น 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกําหนดความผิดสําหรับ
การขนถ่ายสิ่งของใด ๆ ในทะเลนอกเขตท่า และเพิ่มอํานาจของศาลในการริบเรือที่มีขนาดเกินสอง
ร้อยห้าสิบตันและของที่มิได้เป็นของผู้กระทําความผิดในบางกรณี  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๖๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็น
สมาชิกขององค์การการค้าโลก จึงมีพันธกรณีที่จะต้องนําความในมาตรา ๗ ของความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ๑๙๙๔ มาถือปฏิบัติ และโดยที่ความตกลงดังกล่าวได้กําหนดให้ใช้ราคา
ศุลกากรเป็นเกณฑ์ในการประเมินอากรสําหรับของนําเข้า ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่
ให้ใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรสําหรับของนําเข้า  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
                                                 

๑๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้า ๒๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
๑๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๓๖/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
๑๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๑/๘ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามมาตรา ๗ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ๑๙๙๔ จึงต้องยกเลิกการใช้ราคา
อันแท้จริงในท้องตลาดเป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรสําหรับของนําเข้าโดยให้ใช้ราคาศุลกากรแทน 
นอกจากนั้น สมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และกระบวนการในการพิจารณา
อุทธรณ์เพื่อให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกที่ไม่พอใจการประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แทนการอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย  ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสมากขึ้น และ
สมควรกําหนดให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําของเข้าหรือส่งของออกมีหน้าที่เก็บรักษาบัญชี เอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนําของเข้าหรือส่งของออกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และกําหนดให้
อธิบดี ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจกระทําการต่าง ๆ ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือมีการตรวจสอบ
พบว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนการกระทําความผิดนั้น รวมทั้งกําหนดความ
รับผิดของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลใน
กรณีที่นิติบุคคลได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถลงโทษผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลได้อย่างแท้จริง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๖๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการค้าขายระหว่าง
ประเทศได้มีการแข่งขันกันอย่างมาก การสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้จึงสมควรกําหนดให้
มีการจัดต้ังเขตปลอดอากรขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดกับ
สินค้านั้นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร อันเป็นการส่งเสริมการส่งออกอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งการจัดต้ังเขต
ปลอดอากรสามารถกระทําได้โดยขออนุมัติต่ออธิบดีกรมศุลกากรเท่านั้น จึงมีความสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นหลักการที่มีความสอดคล้องกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาเกียวโตขององค์การ
ศุลกากรโลก จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
กิจการของตนได้ และสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อให้มีขอบเขตการ
ดําเนินงานได้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น รวมทั้งสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอ่ืนให้มีความยืดหยุ่นและ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๖๒ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป 
                                                 

๑๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
๑๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑/๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตรา
โทษปรับสําหรับความผิดทุกฐานตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้สูงขึ้น เนื่องจากอัตราโทษปรับที่
กําหนดไว้ในกฎหมายได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของเงินในปัจจุบันแล้ว
เป็นจํานวนเงินที่ตํ่า จึงจําเป็นต้องปรับปรุงอัตราโทษปรับเสียใหม่ให้เหมาะสมกับค่าของเงินตามสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้การลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องอื่น ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในคราวเดียวกันดังนี้คือ กําหนดกรณีของกลางที่ได้
ถูกยึดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรให้ตกเป็นของแผ่นดินหากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มาย่ืนคําร้อง
เรียกเอาคืน โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมีการฟ้องร้องคดีอาญาหรือไม่ กําหนดลักษณะของที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗ ทวิ ให้สอดคล้องกัน กําหนดอํานาจของอธิบดีในการ
จําหน่ายของสดของเสียที่บูดเน่าได้ แก้ไขอํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีอํานาจ
เปรียบเทียบการกระทําความผิดในกรณีที่ของกลางมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าสี่แสนบาท กับให้มีอํานาจ
เปรียบเทียบสําหรับความผิดฐานฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องทางอนุมัติเฉพาะคราวเพิ่มขึ้น กําหนดให้การฝ่า
ฝืนบทบัญญัติเรื่องการขนส่งของตามทางอนุมัติเฉพาะคราวเป็นความผิด และต้องระวางโทษอย่าง
เดียวกับกรณีของการขนส่งของตามทางอนุมัติ รวมทั้งการริบของที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดใน
กรณีดังกล่าวด้วย และกําหนดอํานาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ เพื่อให้การใช้
บังคับและการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ สมควร
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลกงสุลต่างประเทศเนื่องจากศาลดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้ว และยกเลิก
บทบัญญัติที่กําหนดให้การส่งออกข้าวและรําต้องบรรจุกระสอบเท่านั้นด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๖๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณที่กําหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย ลงวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
มาเลเซียว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดต้ังองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตาม
บันทึกความเข้าใจและความตกลงดังกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจทางศุลกากร  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๘/๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๖๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่มี
การกําหนดหลักเกณฑ์การนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร ทําให้
การศุลกากรของประเทศไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่ เรียบง่ายและสอดคล้องกัน (The International 
Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures) และเพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการประเมินค่าภาษีและการเสียภาษี สมควรกําหนด
หลักเกณฑ์การนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร และการยื่นคําร้อง
ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณากําหนดราคาของของนําเข้า กําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะ
นําเข้า และตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจําแนกประเภทของของในพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะนําของเข้ามาในราชอาณาจักรตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการนําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรได้  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๖๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการทําความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน เพื่อวางกรอบความ
ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของประเทศภาคีตามความตกลงในการดําเนินพิธีการในการขนส่งข้ามพรมแดน
ร่วมกันและพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่การดําเนินพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่
ครอบคลุมถึงการดําเนินพิธีการศุลกากรในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนและเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม
ความตกลงดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนิน
พิธีการศุลกากรในพื้นที่ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๗๙ ก/หน้า ๑๕/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๑๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๒ ก/หน้า ๒๖/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 

ภิรมย์พร/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 

วิศนี/เพิ่มเติม 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
วิชพงษ์/เพิ่มเติม 

๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




