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หมวด ๑ 

บทเบื้ องตน้ 

 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ. ....” และให้ใช้

บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  ให้ยกเลิก 

(๑)  พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช   ๒๔๖๙  

(๒)  พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๔๗๑ 

(๓)  พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ 

(๔)  พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔   

(๕)  พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

(๖)  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖)  พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๗)  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)  พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

(๘)  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘)   พุทธศักราช ๒๔๘๐ 

(๙)  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙)  พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

(๑๐)  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐)  พุทธศักราช ๒๔๘๓ 



๒ 

 
(๑๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 

(๑๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๑๓) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๑๔)  ประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

(๑๕) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙  

      พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๑๖)  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๑๗) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕)  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑๘) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖)  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑๙) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒๐) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐)  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒๓) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒๔) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมายที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ี และ

บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบ ที่ออกตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกน้ัน ให้ยังคงมีผล 

ใช้บังคับต่อไปเฉพาะกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามหรือมีการฝ่าฝืนบทกฎหมายที่ถูกยกเลิก หรือกฎกระทรวง 

ประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบที่ออกตามบทกฎหมายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผล 

ใช้บังคับ 

มาตรา ๔ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบ ที่ออกตามกฎหมาย 

ที่ถูกยกเลิกตามมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบที่ออกตาม

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๕ เมื่อพระราชบัญญัติน้ีได้ใช้บังคับแล้ว บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึง

กฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือถ้อยค าอื่นท านองเดียวกัน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ันอ้างถึง

พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๖ เมื่อใดบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีแตกต่างกับพระราชบัญญัติ หรือ

ประกาศอื่นที่ใช้อยู่ ในเร่ืองอันเกี่ยวกับศุลกากรน้ัน ให้ยกเอาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีขึ้ นบังคับ 

และพระราชบัญญัติหรือประกาศใดซ่ึงจะได้ให้ใช้ในภายหน้าน้ัน มิให้ถือว่า  เพิกถอน จ ากัด เปล่ียนแปลง 

หรือถอนไปเสียซ่ึงอ านาจและบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ น้ี เว้นไว้แต่ในพระราชบัญญัติหรือ 

ประกาศใหม่น้ัน จะแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่ามีประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น 



๓ 

 
มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับศุลกากร 

และในการแปลความแห่งพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายน้ันๆ ถ้อยค าต่อไปน้ี ถ้าไม่แย้งกับความในบท

หรือเน้ือเร่ือง ให้มีความหมายและกนิความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายหรือบุคคลดังก าหนดไว้ต่อไปน้ี คือ                           

 (๑) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  

 (๒) “อธิบดี” หมายความ และกินความรวมไปถึง อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ซ่ึงอธิบดี    

กรมศุลกากรมอบหมาย ซ่ึงจะมอบหมายคนเดียวหรือหลายคนในกิจการเดียวกันกไ็ด้ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่

อธบิดีกรมศุลกากรก าหนด 

 (๓) “พนักงานศุลกากร” หมายความ และกินความรวมไปถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงรับราชการ 

ในกรมศุลกากร ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่เฉพาะการ หรือซ่ึงกระท าหน้าที่โดยเฉพาะในกิจการตามหน้าที่

ของตนโดยปกติ หรือนายทหารแห่งราชนาวี หรือนายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษ 

จากอธบิดีให้กระท าการแทนกรมศุลกากร 

 (๔) “คลังสนิค้า” หมายความ และกนิความรวมไปถึง โรงพักสินค้า โรงเกบ็สินค้า ที่ม่ันคง

และคลังสนิค้าทณัฑบ์น 

 (๕) “ค่าภาษี” หรือ “อากร” หมายความ และกินความรวมไปถึง ค่าภาษี ค่าอากร 

ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าภาระติดพันในทางศุลกากร หรือ อากรช้ันใน 

  (๖) “ภาคต่างประเทศ” หรือ “เมืองต่างประเทศ” หมายความ และกินความรวมไปถึง ที่ใดๆ 

นอกราชอาณาจักรไทย 

 (๗) “เรือ” หมายความ และกินความรวมไปถึง สิ่งใดที่ได้ท าข้ึนหรือใช้ในการน าส่งคนหรือ

ทรัพย์สนิโดยทางน า้ 

 (๘) “นายเรือ” หมายความ และกินความรวมไปถึง บุคคลใดๆ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา

หรือควบคุมเรือ 

 (๙) “ศุลกากรได้ตรวจมอบของไปโดยถูกต้องแล้ว” หมายความว่า ได้ปฏิบัติครบถ้วน

ตามกฎหมาย ได้ท าใบขนสนิค้าถูกต้อง และได้เสยีค่าภาษี และค่าภาระติดพัน ครบถ้วนแล้ว 

 (๑๐) “ผู้น าของเข้า” หมายความ และกินความรวมไปถึง เจ้าของหรือบุคคลอื่น ซ่ึงเป็น   

ผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียช่ัวขณะหน่ึงในของใดๆ นับแต่เวลาที่น าของน้ันเข้ามาจนถึงเวลาที่ได้        

ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร และค าว่า “ผู้ส่งของออก” ให้มีความหมาย

เป็นท านองเดียวกนัโดยอนุโลม 

 (๑๑) “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แห่งของอย่างใดน้ัน 

  (๑) ในกรณีส่งของออก หมายความว่า ราคาขายส่งเงินสด ซ่ึงจะพึงขายของ

ประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคา

อย่างใด หรือ 

  (๒) ในกรณีน าของเข้า หมายความว่า ราคาของของเพ่ือความมุ่งหมายในการ

จัดเกบ็อากรตามราคาอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้  

   (ก) ราคาซ้ือขายของที่น าเข้า 

   (ข) ราคาซ้ือขายของที่เหมือนกนั 



๔ 

 
   (ค) ราคาซ้ือขายของที่คล้ายกนั 

                       (ง) ราคาหักทอน 

   (จ) ราคาค านวณ 

   (ฉ) ราคาย้อนกลับ 

 ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้ราคาและการก าหนดราคาตาม (ก) (ข) 

(ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง                     

  (๓) ในกรณีน าของออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตอื่นใดในท านองเดียวกัน เพ่ือใช้หรือ

จ าหน่ายภายในราชอาณาจักรให้ใช้ราคาตาม (๒) โดยอนุโลม 

 (๑๒) “เขตปลอดอากร” หมายความว่า เขตพ้ืนที่ที่ก  าหนดไว้ส าหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น าเข้าไป

ในเขตดังกล่าวจะได้รับสทิธปิระโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 (๑๓) “สินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความ และกินความรวมไปถึง  

สินค้าละเมิดสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่ นที่ ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่ ว่าในหรือ             

นอกราชอาณาจักร หรือสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้เป็นของต้องห้าม 

ในการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และหมายความรวมถึงสินค้าละเมิดสิทธิ 

ในทรัพย์สนิทางปัญญาอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ความคุ้มครอง 

 (๑๔) “ทางอนุมัติ” หมายความ และกินความรวมไปถึง ทางที่ก  าหนดโดยกฎกระทรวง  

ให้เป็นทางที่จะใช้ขนส่งของเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรได้ หรือจากเขตแดนทางบกมายัง           

ด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได้ 

 (๑๕)  “ด่านศุลกากร” หมายความ และกินความรวมไปถึง ท่า หรือที่ หรือสนามบิน

ศุลกากรที่ต้ังข้ึนตามกฎกระทรวง และหมายความรวมไปถึงด่านศุลกากร หรือด่านพรมแดนที่ต้ังข้ึนไว้โดย

กฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ เพ่ือตรวจของและ/หรือเพ่ือเก็บอากรแก่ของที่ขนส่งโดยทางน้ัน ทั้งน้ี        

ตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 (๑๖)  “การน าของเข้าหรือส่งของออกทางบก” หมายความ และกินความรวมไปถึง    

การน าของเข้าหรือส่งของออกทางล าน ้า ซ่ึงเป็นเขตแดนทางบกหรือตอนหน่ึงแห่งเขตแดน น้ัน 

แต่ไม่รวมถึงการน าของเข้าหรือส่งของออกทางไปรษณีย์หรือทางอากาศ 

 (๑๗) “การน าเข้าหรือส่งออกทางไปรษณีย์” หมายความ และกินความรวมไปถึง การน าของใด  ๆ

เข้าหรือส่งออกโดยทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะน าเข้าหรือส่งออกทางบก ทางน า้ ทางอากาศ หรือทางอื่นใด 

 (๑๘) “เขตแดนทางบก” หมายความ และกินความรวมไปถึง เขตแดนทางบกระหว่าง

ราชอาณาจักรกับดินแดนต่างประเทศ และรวมตลอดถึงล าน า้ใดๆ ซ่ึงเป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจักรหรือ

ตอนหน่ึงแห่งเขตแดนน้ัน 

 (๑๙) “ผู้ควบคุมยวดยาน” หรือ “ผู้ขนส่ง” เ ม่ือใช้เกี่ยวกับรถไฟ หมายความ           

และกนิความรวมไปถึง พนักงานรักษารถ 
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 (๒๐) เ พียงที่ เ กี่ ย วกับการ เดินอากาศ ค า ต่อไป น้ี ซ่ึ งใ ช้ ในพระราชบัญญัติ น้ี 

ให้มีความหมายดังต่อไปนี้  เว้นแต่จะมีข้อความแสดงให้เหน็เป็นอย่างอื่น 

“เรือ” หมายความ และกนิความรวมไปถึง อากาศยาน 

“ทา่” หมายความ และกนิความรวมไปถึง สนามบินศุลกากร 

“นายเรือ” หมายความ และกนิความรวมไปถึง ผู้ควบคุม 

“ด่านตรวจเรือ” หมายความ และกนิความรวมไปถึง สถานีตรวจอากาศยาน 

“ท าเนียบท่าเรือ” หมายความ และกินความรวมไปถึง ที่ส าหรับบรรทุกของ    

ลงในหรือขนของขึ้นจากอากาศยาน 

“เขตน่านน า้ไทย” หมายความ และกินความรวมไปถึง เขตแห่งราชอาณาจักร 

และอากาศเหนือราชอาณาจักร 

 (๒๑) ค า ว่า “อากาศยาน” “สนามบิน” “ผู้ควบคุม” และ “ ผู้ประจ าหน้าที่ ”       

หมายความ และกนิความรวมไปถึง ความหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ เว้นแต่จะมี

ข้อความแสดงให้เหน็เป็นอย่างอื่น 

 (๒๒) “คอนเทนเนอร์” หมายความ และกินความรวมไปถึง ภาชนะบรรจุของเพ่ือความ

สะดวกหรือปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศ ซ่ึงมีลักษณะตามที่อธิบดีก าหนด และอาจมีอุปกรณ์

พิเศษเพ่ือใช้ในการติดตามการเคล่ือนย้ายด้วยกไ็ด้ 

  (๒๓) “การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” หมายความว่า การขนย้ายสินค้าจากจุดหน่ึงใน

ประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึงโดยยานพาหนะใดๆ โดยผู้ขนส่ง ผู้ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

และผู้รับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

  (๒๔) “ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” หมายความ และกินความรวมไปถึง 

ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ขนส่งประเภทไม่มีเรือเป็นของตนเองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางทะเล 

หรือผู้ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ซ่ึงได้จดทะเบียนไว้กับ

กรมศุลกากรตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธกีารที่อธบิดีก าหนด 

  (๒๕) “การผ่านแดน” หมายความว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ือขนส่งของผ่าน

ราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่งหน่ึงที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหน่ึงที่ขนส่งของออกไป ภายใต้

การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่ง

น้ันจะมีการขนถ่ายของเพ่ือเปล่ียนยานพาหนะ การเกบ็รักษาของในคลังสนิค้า การเปล่ียนภาชนะบรรจุของ

เพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปล่ียนรูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่กต็าม ทั้งน้ี จะต้องไม่มี

การใช้ประโยชน์ใดๆ ซ่ึงของน้ันในราชอาณาจักร 

  (๒๖) “การถ่ายล า” หมายความว่า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพ่ือล าเลียงถ่ายของจาก

ยานพาหนะหน่ึงที่ขนส่งของเข้ามาไปยังอกียานพาหนะหน่ึงที่ขนส่งของออกไปภายในท่าหรือที่แห่งเดียวกัน 

ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 
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  (๒๗) “ที่ท  าการศุลกากรร่วม” หมายความว่า ที่ท  าการของคณะกรรมการศุลกากรร่วม 

ที่จัดต้ังข้ึนในส านักงานใหญ่ขององค์กรร่วม เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประสานงานด้านการด าเนินการ 

ตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

 (๒๘)“คณะกรรมการศุลกากรร่วม” หมายความว่า คณะกรรมการที่ประกอบด้วย

พนักงานศุลกากร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซียที่ จัดต้ังข้ึนเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของการประสานงานด้านการด าเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

 (๒๙) เพ่ือประโยชน์แห่งหมวด ๓ ตอน ๖ ค าว่า “ราชอาณาจักร” ในพระราชบัญญัติน้ีให้

หมายความถึง “พ้ืนที่พัฒนาร่วม” 

 (๓๐) “พ้ืนที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พ้ืนที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วม

ไทย-มาเลเซีย 

 (๓๑) “ของที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความว่า ของที่ได้รับยกเว้นอากร

ศุลกากรทั้งตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียที่เกี่ยวกบัศุลกากร 

 (๓๒) “เขตทะเลหลวง” หมายความ และกินความรวมไปถึง ทุกส่วนของทะเลซ่ึงไม่ได้

รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ในทะเลอาณาเขต หรือในน่านน า้ภายในของรัฐ ทั้งน้ี เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง

กบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 (๓๓) “เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ” หมายความ และกินความรวมไปถึง บริเวณที่อยู่เลยไปจาก 

และประชิดกับทะเลอาณาเขตไม่เกิน ๒๐๐ ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซ่ึงใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต 

ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 (๓๔) “เขตไหล่ทวีป” หมายความ และกินความรวมไปถึง พ้ืนดินท้องทะเล และ 

ดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเล ซ่ึงขยายเลยอาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติ 

ของดินแดนทางบกของตน จนถึงริมนอกของขอบทวีป หรือจนถึงระยะ ๒๐๐ ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน  

ซ่ึงใช้ วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ ริมนอกของขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะน้ัน ทั้ ง น้ี  

เทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 (๓๕) “อาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเร่ืองราว หรือเอกสาร ไม่ว่าอย่างใดๆ           

ที่เกี่ยวกบัสนิค้า” หมายความว่า อาจตรวจและสลักหลังเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกี่ยวกับเรือหรืออากาศยาน

หรือของที่บรรทุกไว้หรือจะบรรทุกลงในเรือหรืออากาศยาน 

 (๓๖) “คดีภาษีศุลกากร” หมายความว่า คดีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการกระท า 

ซ่ึงกฎหมายในหน้าที่ของกรมศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ 

 (๓๗) “พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร” หมายความว่า อธบิดี และผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ให้มีอ านาจหน้าที่ในการสบืสวนและสอบสวนคดีภาษีศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี 
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หมวด ๒ 

การบริหารงานศุลกากร 

ตอน ๑ 

การบริหาร 

 มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์แห่งการศุลกากร ให้อธบิดีมีอ านาจ 

 (๑) บังคับบัญชาจัดการงานและก ากับตรวจตรากิจการอันเป็นหน้าที่ของกรมศุลกากร

และมีหน้าที่บังคับบัญชาควบคุมพนักงานศุลกากรและบุคคลอื่นใดที่สงักดักรมศุลกากร 

 (๒) มีอ านาจให้เงินเดือนและเงินรางวัล เรียกประกันส าหรับความประพฤติดีและ      

ออกระเบียบส าหรับกรมตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและบังคับการ 

ให้เป็นไปตามน้ัน 

 (๓) ก าหนดระเบียบใดๆเพ่ิมเติมตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้โดยเฉพาะได้ 

 มาตรา ๙ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้  ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีบังคับ 

 ในการขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์ตามเง่ือนไขในความตกลงระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

การขนส่งของใดๆ เพ่ือประโยชน์ตามมาตรา ๑๔๓ หรือเพ่ือการขนส่งของใดๆ เข้ามาในหรือออกไป  

นอกราชอาณาจักรให้ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์และเง่ือนไขที่อธบิดีก าหนด 

 ของใดที่ไม่อาจขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์ได้ เน่ืองจากน ้าหนัก ขนาด หรือลักษณะ       

ของสนิค้านั้นๆ ในการขนส่ง ให้ขนส่งโดยปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่อธบิดีก าหนด 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอให้ด าเนินพิธีการ

ศุลกากรหรือให้บริการใดๆ ในทางศุลกากรไม่ว่าตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา

ศุลกากร เมื่ออธิบดีเห็นสมควร ให้จัดท าให้ได้โดยให้เสียค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

ที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ก าหนดให้กระท า 

โดยไม่ต้องร้องขอ  และก าหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ตอน ๒ 

การใชข้อ้มูลอิเล็กทรอนิกสใ์นการศุลกากร 

 มาตรา ๑๑ การด าเนินการทางศุลกากร ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์        

ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร ทั้งน้ี การน าข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกสม์าใช้ในการศุลกากร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

  มาตรา ๑๒ การด าเนินการโดยทางเอกสารใดซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีได้บัญญัติเป็นความผิด

และก าหนดโทษไว้ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับ

การกระท าที่ได้ด าเนินการโดยทางเอกสาร  

 

ตอน ๓ 

ด่านศุลกากร 

 มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชน์แห่งการศุลกากร เพ่ือความประสงค์แห่งการน าของเข้า หรือ 

ส่งของออก และการศุลกากรอื่น ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง 

 (๑) ก าหนดท่าหรือที่ใดๆ หรือสนามบินใดๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นท่าหรือที่ หรือ

สนามบินศุลกากรส าหรับการน าของเข้า หรือการส่งของออก หรือการน าของเข้าและการส่งของออกและ

การศุลกากรอื่นซ่ึงของประเภทใดๆ หรือทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรือทางอากาศ หรือทาง

ไปรษณีย์ ทั้งน้ี โดยมีเง่ือนไขตามแต่จะเหน็สมควร 

 (๒) ระบุเขตศุลกากร ณ ท่าใด หรือที่ใด หรือสนามบินศุลกากรใด ซ่ึงได้ก าหนดไว้

ดังกล่าวข้างต้น 

 มาตรา ๑๔ อธบิดีจะตั้งด่านตรวจเรือเข้าและออก และจะมอบหมายให้พนักงานศุลกากร

อยู่ในเรือล าใดๆ ในเวลาที่เรือน้ันอยู่ในเขตน่านน า้ไทยกไ็ด้ 

 

ตอน ๔ 

ท าเนยีบท่าเรือและคลงัสินคา้ 

 มาตรา ๑๕  (๑) อธิบดีจะก าหนดที่อันสมควรมากน้อยแห่งใดให้เป็นท าเนียบท่าเรือ 

ตามกฎหมายส าหรับบรรทุกของลง และขนของขึ้น และก าหนดแสดงเขตแห่งท าเนียบท่าเรือน้ันๆ ไว้กไ็ด้  

ห้ามมิให้เรือล าใดบรรทุกสินค้าลง หรือขนสินค้าขึ้ น ณ ที่อื่น นอกจาก ณ ที่ซ่ึงได้อนุมัติดังว่าน้ัน หรือ

ภายในเขตที่อธบิดีได้อนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจ้าของหรือผู้ปกครองที่น้ัน โดยให้ท าทณัฑ์บน

หรืออย่างอื่นจนเป็นที่พอใจกไ็ด้ 



๙ 

 
  (๒) อธิบดีอาจสั่งได้ว่า การตรวจสินค้าเข้าและออกน้ันจะพึงกระท า ณ ที่ใด

และโดยวิธีใด และจะบังคับให้สร้างและอนุมัติการสร้างโรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคงส าหรับเป็นที่ตรวจและ

เกบ็สินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจมอบกไ็ด้ บรรดาโรงพักสินค้าและที่มั่นคงเหล่าน้ันต้องจัดให้มีที่อันสมควรไว้ 

เป็นที่ท  าการ ทั้งต้องมีร้ัวและประตูให้สมควรจนเป็นที่พอใจของอธิบดี บรรดาประตูนอกและในทั้งปวง

ต้องล่ันด้วยกุญแจของรัฐบาล ส่วนลูกกุญแจน้ันให้เก็บรักษาไว้ที่ ศุลกสถาน ผู้ใดเอากุญแจน้ันออก 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเข้าไปในโรงพักสินค้า หรือที่ ม่ันคงเช่นว่าน้ัน มีความผิด 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  (๓) ถ้าผู้ค้าหรือเจ้าของหรือผู้ปกครองท าเนียบท่าเรือ โรงพักสินค้า หรือ 

ที่ม่ันคงต้องรับความเสียหาย เพราะเหตุมิได้ไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเพ่ือเร่ิมท าการ คือเวลา

เร่ิมท าราชการประจ าวัน หรือเวลาเร่ิมท าการล่วงเวลา ตามที่ ได้รับอนุมัติ กรมศุลกากรต้องรับผิด 

ใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้ค้าหรือเจ้าของหรือผู้ปกครองที่น้ันไม่เกนิที่ได้เสียหายไป 

  (๔) ของที่ยังไม่ได้ตรวจมอบน้ัน ห้ามมิให้เคล่ือนย้ายที่หรือเอาเข้ารวม หรือ

เลือกคัด หรือแบ่งแยกกอง หรือบรรจุ หรือกลับบรรจุใหม่ ณ ท า เนียบท่าเรือหรือโรงพักสินค้าใดๆ 

นอกจากจะได้รับอนุญาตและมีพนักงานศุลกากรก ากบัตรวจตราอยู่ด้วย 

  (๕) พนักงานศุลกากรก ากับท าเนียบท่าเรือ หรือโรงพักสินค้าใดๆ จะสั่งให้

เอาของที่ ยังไม่ได้ตรวจมอบเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่ ม่ันคงก็ได้ เม่ืออยู่ในวิสัยจะท าได้และ 

เม่ือเป็นการจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน และของที่ยังไม่ได้ตรวจมอบน้ีห้ามมิให้ปล่อยทิ้งไว้

ในที่ส่วนใดส่วนหน่ึงแห่งท าเนียบท่าเรืออันเป็นที่โล่ง ซ่ึงอธิบดีเหน็ว่าศุลกากรจะไม่สามารถระวังรักษา 

ให้เพียงพอได้ 

  (๖) เพ่ือให้การจัดเกบ็อากรส าหรับสินค้าอันตรายเป็นไปโดยสอดคล้องกับ

ความปลอดภัยในการขนถ่ายหรือการเกบ็รักษาสินค้าในเขตศุลกากรแห่งใดแห่งหน่ึง เม่ืออธิบดีได้หารือกับ

ผู้รับผิดชอบประจ าท่าหรือที่หรือสนามบินศุลกากรที่เป็นเขตศุลกากรแห่งน้ันแล้ว ให้มีอ านาจประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตรายและวิธีการเกบ็อากรของสินค้าดังกล่าว 

ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขในการขนถ่าย การเกบ็รักษาสินค้าและการน าสินค้าน้ันออกไปจากเขตศุลกากรแห่งน้ัน 

ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๑๖  (๑) ผู้ใดร้องขออนุมัติจัดตั้งท าเนียบท่าเรือ หรือโรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคง 

แห่งหน่ึงแห่งใด จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด หากอธิบดีไม่อนุมัติ ให้อธิบดีแจ้งข้อขัดข้อง

เป็นลายลักษณ์อกัษรไปยังผู้ร้องภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง ถ้าค าแจ้งข้อขัดข้องน้ันมิได้ส่งไป

ภายในก าหนดเวลาดังระบุไว้น้ี ให้ถือว่าที่น้ันๆ เป็นอนัได้อนุมัติแล้ว 

  (๒) การอนุมัติช่ัวคราวส าหรับที่ต่างๆ ซ่ึงคิดจะตั้งขึ้ นน้ัน เมื่อผู้ร้องได้ท า

แผนผังส่งแล้ว กใ็ห้อนุมัติช่ัวคราวได้ 

  (๓) เจ้าของหรือผู้ปกครองท าเนียบท่าเรือ หรือโรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคง      

ทุกแห่งซ่ึงได้อนุมัติตามพระราชบัญญัติน้ี จะได้รับแจ้งการอนุมัติน้ันเป็นลายลักษณ์อักษร ในการอนุมัติน้ี

ให้แสดงเขตและระเบียบการแห่งที่ น้ันลงไว้ให้ชัดเจน และถ้าเจ้าของหรือผู้ปกครองที่ได้ย่ืนแผนผัง 

อันแท้จริงแห่งที่น้ันด้วย กใ็ห้อธิบดีเขียนค ารับรองแผนผังน้ัน อน่ึง การให้อนุมัติที่ใดๆ ดังได้ระบุและ



๑๐ 

 
ก าหนดเขตไว้น้ัน ให้เป็นอันสมบูรณ์อยู่ตราบเท่าเวลาซ่ึงที่น้ันๆ คงรูปอยู่ไม่เปล่ียนแปลงในทางก่อสร้าง 

และระเบียบการ และตราบเทา่เวลาที่ประกนัซ่ึงได้ให้ไว้ยังคงเป็นที่พอใจของอธบิดี 

 มาตรา ๑๗ เจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าหรือท าเนียบท่าเรือ ซ่ึงได้รับอนุมัติ 

ตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจ าปี ตามอัตราที่รัฐมนตรีก าหนด

ในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๘ อธิบดีจะอนุมัติและก าหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซ่ึงมีผู้น าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นคลังสินค้าทณัฑ์บนกไ็ด้ โดยอาจก าหนดวิธีการและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเกบ็ของตลอดจน

ข้อบังคับ เพ่ือการด าเนินการและตรวจตราควบคุมคลังสินค้าทณัฑบ์นตามที่เหน็สมควร 

 เพ่ือเป็นการประกันค่าภาษีอากรหรือค่าชดใช้อย่างอื่น ซ่ึงกรมศุลกากรอาจเรียกร้องได้

ตามกฎหมายหรือข้อตกลง อธิบดีอาจเรียกประกันจากเจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยให้  

ท าทณัฑบ์น และหรืออย่างอื่นจนเป็นที่พอใจ 

 เจ้าของหรือผู้ปกครองคลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจ าปี

ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๙  อธบิดีมีอ านาจ 

 (๑) อนุมัติให้จัดต้ังคลังสนิค้าทณัฑบ์นส าหรับแสดงและขายของที่เกบ็ในคลังสินค้าทณัฑ์บนน้ัน 

โดยให้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 (๒) อนุมัติให้จัดตั้ งคลังสินค้าทัณฑ์บนส าหรับท าการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ  

หรือตามที่อธิบดีเห็นสมควรกับของที่น าเข้ามาและเกบ็ในคลังสินค้าทัณฑ์บนน้ัน โดยให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 เว้นไว้แต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คลังสินค้าทัณฑ์บนตาม (๑) และ (๒)  

อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติในหมวด ๒ ตอน ๔ ว่าด้วยท าเนียบทา่เรือและคลังสินค้า และหมวด ๒ ตอน ๕ 

เกบ็ของในคลังสนิค้า ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และระยะเวลาที่อธบิดีก าหนด 

 มาตรา ๒๐ บรรดาคลังสินค้า หรือท าเนียบท่าเรือ ให้เจ้าของหรือผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น

ซ่ึงเกี่ยวข้อง สร้างขึ้นและบ ารุงรักษาโดยเสยีค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 

ตอน ๕ 

เก็บของในคลงัสินคา้  

 มาตรา ๒๑ ของใดที่ได้ย่ืนใบขนสินค้าและได้ขนขึ้ นเพ่ือเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

ตามมาตรา ๑๙ โดยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่อธิบดีก าหนด เม่ือพนักงานศุลกากร 

ได้รับรองรายละเอยีดแห่งของน้ันแล้ว ให้ถือว่าของน้ันได้เกบ็ในคลังสนิค้าทณัฑบ์นถูกต้องแล้ว 



๑๑ 

 
 มาตรา ๒๒ รายละเอียดแห่งของซ่ึงพนักงานศุลกากรได้ รับรองตามมาตรา ๒๑           

ให้ใช้ส าหรับประเมินอากรแก่ของน้ัน แต่ในกรณีที่ได้ใช้ของดังกล่าวในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ

ด าเนินการอื่นใดในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ค านวณปริมาณที่ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีเห็นชอบ หรือ        

ที่อธบิดีก าหนด 

 ให้ยกเว้นการเกบ็อากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

เพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งน้ี ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้าหรือในสภาพอื่น 

 

 การปล่อยของออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น 

หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา ๒๓๘  หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วย   

พิกดัอตัราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่าน้ัน

ออกไปจากคลังสนิค้าทณัฑบ์น โดยให้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 การรับของที่ได้โอนหรือจ าหน่ายตามวรรคสาม ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือน าเข้าส าเร็จในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่าน้ันออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

ที่อธบิดีก าหนด 

 ในกรณีที่ของใดมีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งออกไป 

นอกราชอาณาจักร  หากน าของน้ันเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนเงินอากร      

โดยถือว่าของน้ันได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้น าของเช่นว่าน้ันเข้าไปในคลังสินค้าทณัฑ์บน ทั้งน้ี 

โดยให้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 มาตรา ๒๓ บรรดาของที่ เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา ๑๘ น้ัน ต้องเก็บไว้ใน 

หีบห่อเดิมตามที่ได้น าเข้ามา เว้นแต่ ได้รับอนุญาตให้ย้ายหีบห่อได้ ณ ท าเนียบทา่เรือ หรืออนุญาตให้เอาเข้ารวม 

ให้เลือกคัด ให้แบ่งแยกกอง ให้บรรจุ หรือกลับบรรจุใหม่ในคลังสินค้าน้ัน ในกรณีเช่นน้ีให้พนักงานศุลกากร

จดรายการน้ันไว้ ถ้าของน้ันในภายหลังได้มีการเปล่ียนแปลงแก่ของหรือหีบห่อที่เกบ็ไว้น้ัน เปล่ียนแปลง 

ในการบรรจุเข้าหีบห่อในคลังสินค้า หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายและเลขหมายหีบห่อ หรือถ้าได้ 

ขนย้ายของไปจากห้องในคลังสินค้า ซ่ึงได้เก็บไว้ น้ัน  หากมิได้ท าต่อหน้าและได้รับอนุญาตจาก 

พนักงานศุลกากร ให้ริบของและหีบห่อน้ันเสีย เว้นแต่จะเป็นไปเพ่ือส่งมอบตามใบอนุญาต หรือค าสั่ง 

หรืออ านาจอนัถูกต้องส าหรับการน้ัน 

 มาตรา ๒๔ ถ้าผู้ปกครองคลังสินค้าเลินเล่อไม่เกบ็ของในคลังสินค้าให้มีทางเข้าถึงหีบห่อ

ของทุกห่อได้โดยสะดวก เมื่อได้ท าการเลินเล่อเช่นน้ีเป็นคร้ังแรก จะได้รับค าตักเตือน หลังจากน้ันหากได้

กระท าการเลินเล่ออกี ผู้ปกครองคลังสนิค้าน้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับคร้ังหน่ึงๆ ไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๒๕ ของใดปรากฏว่าได้เกบ็ไว้ในคลังสินค้าทณัฑ์บนตามมาตรา ๑๘ และเป็นของ

ยังมิได้ตรวจและส่งมอบถูกต้อง ถ้าผู้ปกครองคลังสินค้าไม่แสดงของน้ันในเมื่อพนักงานศุลกากรร้องขอ 

ผู้ปกครองคลังสินค้าน้ัน มีความผิดต้องระวางโทษปรับคร้ังหน่ึงๆ ไม่เกินหน่ึงหมื่ นบาท ส าหรับ 

หีบห่อหน่ึงๆ ที่ไม่ได้แสดง นอกจากค่าภาษีที่ต้องเสียส าหรับของน้ัน 



๑๒ 

 
มาตรา ๒๖ ถ้าของใดที่ได้ย่ืนใบขนสินค้าเพ่ือเกบ็ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา ๑๙

มิได้เก็บให้ถูกต้องตามใบขนสินค้า หรือเมื่ อได้เก็บไว้ในคลังสินค้าแล้ว ได้ซ่อนเร้นหรือย้ายขน 

ไปจากคลังสนิค้าด้วยประการใดๆ หรือได้ร้ือออกจากหีบห่อ หรือย้ายจากหีบห่ออันหน่ึงไปบรรจุในหีบห่อ

อีกอันหน่ึง หรือท าด้วยประการอื่ นใด  เพ่ือที่จะปน ย้าย หรือซ่อนเร้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

ให้ริบของน้ันเสยี 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดบังอาจลอบเปิดคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา ๑๘ หรือล่วงเข้าไป 

ถึงของที่อยู่ในคลังสินค้าน้ัน เว้นแต่จะได้เข้าไปต่อหน้าพนักงานศุลกากรในเวลากระท าการตามหน้าที่ ผู้น้ัน 

มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับคร้ังหน่ึงๆ ไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๘ อธบิดีไม่ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้น าของเข้า หรือเจ้าของ หรือผู้รับตราส่ง 

ในเหตุที่เกิดความเสียหายข้ึนแก่ของระหว่างที่เกบ็อยู่ในคลังสินค้า เพราะเกิดเพลิงไหม้ หรือเพราะ

อุบัติเหตุอย่างอื่นอันมิอาจหลีกเล่ียงเสียได้ หรือเพราะเหตุเสียหายไม่ว่าอย่างใดๆ เว้นแต่การเสียหายน้ัน

จะเกดิจากความจงใจละเลย หรือการกระท า หรือละเว้นการกระท าของพนักงานศุลกากรในเวลากระท าการ

ตามหน้าที่ 

มาตรา ๒๙ ถ้าของใดที่เกบ็ในคลังสนิค้า หรือที่ย่ืนใบขนสินค้าเพ่ือเกบ็ในคลังสินค้า หรือ

ที่ ย่ืนใบขนสินค้าเพ่ือรับมอบไปจากคลังสินค้าน้ัน สูญหาย หรือถูกท าลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะ

หลีกเล่ียงเสยีได้ ในขณะที่อยู่บนเรือ หรือในเวลาย้ายถอนขนข้ึน หรือในเวลารับเข้าเกบ็ในคลังสินค้า หรือ

เวลาที่อยู่ในคลังสนิค้า อธบิดีอาจยกเว้นค่าภาษีที่จะต้องเสยี หรือคืนค่าภาษีที่ได้เสยีแล้วส าหรับของน้ันได้ 

มาตรา ๓๐ ถ้าในเวลาใดเวลาหน่ึง ปรากฏว่าของในคลังสินค้ามีปริมาณแตกต่างกว่าที่จดไว้

ในใบขนสินค้าเดิมเม่ือน าของน้ันเข้าเก็บ และปริมาณที่ ต่างกันน้ีไม่มีเหตุผลปรากฏในบันทึกของ 

พนักงานศุลกากร ให้ถือว่าของตามปริมาณที่ต่างกันอันแสดงเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายมิได้น้ัน ถือว่าเป็น

ของที่ได้ย้ายขนหรือย้ายเข้ามาโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร และให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๖๔ 

บังคับแก่กรณีเช่นน้ี  

มาตรา ๓๑ ของใดที่เกบ็ในคลังสินค้าแห่งหน่ึงน้ัน จะย้ายไปเกบ็ในคลังสินค้าแห่งอื่นใด

ในราชอาณาจักรกไ็ด้ โดยปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีของที่ ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของที่

หลีกเล่ียงค่าภาษี หรือของต้องจ ากัดหรือของต้องห้าม หรือสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ

ของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร หรือของที่มิได้รับอนุญาตให้น าเข้าไปใน

คลังสินค้า ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจเข้าไปในคลังสินค้า เพ่ือสอบถามข้อเทจ็จริง หรือเพ่ือตรวจสอบ

เอกสารหรือของใดๆ รวมทั้งตรวจค้นโรงงาน อาคาร ยานพาหนะ และบุคคล ซ่ึงอยู่ในคลังสินค้าน้ันได้ 

โดยไม่ต้องมีหมายค้น 

 

 



๑๓ 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมทางศุลกากร 

ตอน ๑ 

อ านาจทางศุลกากรในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การน าของใดๆ จากประเทศใดๆ 

นอกจากราชอาณาจักรไทย เข้ามาโดยประสงค์จะน าเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะเท่าน้ัน ให้ถือว่า  

“น าเข้าส าเรจ็” ในเวลาที่น าของดังกล่าวเข้ามาในเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ 

มาตรา ๓๔ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การน าของใดๆ ที่ได้จากหรือ

ผลิตในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ออกจากเขตเศรษฐกิจจ าเพาะเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้ถือว่า 

“ส่งออกส าเรจ็” ในเวลาที่ของดังกล่าวออกไปจากเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ 

มาตรา ๓๕ กรณีนอกเหนือจากมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้ถือว่าเป็นการเคล่ือนย้าย

ภายใน การจัดระเบียบการเคล่ือนย้ายภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่อธิบดี

ก าหนด 

มาตรา ๓๖ อ านาจของศุลกากรที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้น ามาใช้บังคับ    

เหนือเกาะเทียม สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้างเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการส ารวจ และการแสวงหาประโยชน์         

การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามที่ก  าหนดไว้ในขณะน้ี หรือตามที่ก  าหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยทะเล หรือเพ่ือความมุ่งประสงค์อื่นๆ ทางเศรษฐกิจโดยอนุโลม ตามที่จะพึงใช้ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึง

ถ้อยค าส านวนซ่ึงใช้ตามปกติในทางการเรือ และเทา่ที่ไม่ขัดกบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล      

มาตรา ๓๗ ให้น าความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับเหนือเกาะเทียม  

สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้างเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการส ารวจ และการแสวงหาประโยชน์ การอนุรักษ์ และ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามที่ก  าหนดไว้ในขณะน้ี หรือตามที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทะเล หรือ

เพ่ือความมุ่งประสงค์อื่นๆ ทางเศรษฐกิจโดยอนุโลม ตามที่จะพึงใช้ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงถ้อยค าส านวน 

ซ่ึงใช้ตามปกติในทางการเรือ และเทา่ที่ไม่ขัดกบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 

ตอน ๒ 

อ านาจทางศุลกากรในเขตไหล่ทวีป 

มาตรา ๓๘  ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๓ ตอน ๑ อ านาจทางศุลกากรในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 

มาใช้บังคับกบัเขตไหล่ทวีปด้วยโดยอนุโลม และเทา่ที่ไม่ขัดกบักฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

 



๑๔ 

 
ตอน ๓ 

อ านาจทางศุลกากรในเขตทะเลหลวง 

 มาตรา ๓๙  สิทธิการไล่ตามติดพัน จะกระท าได้เฉพาะภายใต้ขอบเขตของการศุลกากร 

ดังน้ี 

 การไล่ตามติดพันเรือต่างชาติอาจกระท าได้เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจมีเหตุผลที่เช่ือได้ว่า 

เรือน้ันได้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของรัฐน้ัน การไล่ตามเช่นว่าน้ัน จะต้องเร่ิมต้นเมื่อเรือต่างชาติหรือ

เรือเลก็ล าหน่ึงของเรือต่างชาติอยู่ในน่านน า้ภายใน น่านน า้หมู่เกาะ ทะเลอาณาเขต หรือเขตต่อเน่ืองของ 

รัฐที่ไล่ตาม และสามารถด าเนินต่อไปได้นอกทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเน่ือง หากการไล่ตามน้ันมิได้ 

ขาดตอนลง ไม่จ าเป็นว่าในขณะที่เรือต่างชาติอยู่ในทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเน่ืองได้รับค าสั่งให้หยุด  

เรือที่ออกค าสั่งควรจะต้องอยู่ในทะเลอาณาเขตหรือเขตต่อเน่ืองเช่นเดียวกัน ถ้าเรือต่างชาติอยู่ใน 

เขตต่อเน่ือง การไล่ตามจะกระท าได้กต่็อเมื่อได้มีการละเมิดสิทธิซ่ึงเขตน้ันได้ถูกจัดตั้งขึ้นส าหรับคุ้มครอง

เทา่นั้น 

 สิทธิการไล่ตามติดพันสิ้นสุดลงทนัทีที่เรือซ่ึงถูกไล่ตามเข้าเขตทะเลอาณาเขตของตนหรือ

ของรัฐที่สาม 

 การไล่ตามติดพันยังไม่ถือว่าได้เ ร่ิมขึ้ น  เว้นแต่เรือที่ ไล่ตามได้ท าให้ตนเองม่ันใจ 

โดยทุกวิถีทางที่จะท าได้เท่าที่มีอยู่แล้วว่า เรือที่ถูกไล่ตามหรือเรือเลก็ล าใดล าหน่ึงของเรือน้ันหรือยานล าอื่นซ่ึง

ท างานร่วมกัน และใช้เรือที่ถูกไล่ตามเป็นเรือแม่ อยู่ภายในขอบเขตของทะเลอาณาเขต หรือภายใน     

เขตต่อเน่ือง หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ หรือเหนือไหล่ทวีปแล้วแต่กรณี การไล่ตามจะเร่ิมขึ้ นได้ต่อเมื่อ    

ได้ให้ทศันสัญญาณหรือโสตสัญญาณให้หยุดในระยะห่างที่เรือต่างชาติสามารถเหน็หรือได้ยินสัญญาณได้

เทา่นั้น 

 สิทธิการไล่ตามติดพันจะใช้ได้เฉพาะโดยเรือรบหรืออากาศยานทหาร หรือเรือ หรือ

อากาศยานอื่นๆ ซ่ึงมีเคร่ืองหมายชัดแจ้งและบ่งชัดว่าเป็นเรือที่ใช้ในงานของรัฐบาลและได้รับมอบอ านาจ

เพ่ือการน้ัน 

 ให้สิทธิการไล่ตามติดพันใช้บังคับโดยอนุโลมกับการละเมิดในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะหรือ

บนไหล่ทวีป รวมทั้งเขตปลอดภัยรอบสิ่งติดต้ังบนไหล่ทวีป ซ่ึงกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยทะเล เขตเศรษฐกจิจ าเพาะหรือไหล่ทวีป รวมทั้งเขตปลอดภัยเช่นว่านั้น 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 
ตอน ๔ 

อ านาจทางศุลกากรในพื้ นที่ควบคุมร่วมกนั 

มาตรา ๔๐  ในหมวดน้ี 

(๑) “พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ก  าหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน

ตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 

(๒) “ความตกลง” หมายความว่า ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

เกี่ยวกบัการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 

 มาตรา ๔๑  ให้กรมศุลกากรมีอ านาจทางศุลกากรทั้งปวงในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน

เช่นเดียวกบัในเขตศุลกากร 

 มาตรา  ๔๒  การปฏิ บั ติหน้าที่ ของพนักงานศุลกากรใน พ้ืนที่ ควบคุม ร่วมกัน 

นอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการปฏบัิติหน้าที่ในราชอาณาจักร 

 มาตรา ๔๓  การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ที่ตรวจพบในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกนัในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดังต่อไปนี้  

  (๑) ในกรณีที่ เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายไทย ให้พนักงานศุลกากรของ     

รัฐบาลไทยด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายของประเทศภาคีตามความตกลงและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยส่งบุคคล 

สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวไปยัง 

ประเทศภาคีตามความตกลง 

 (๓) ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคี

ตามความตกลง ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยด าเนินการตามกฎหมายไทย และเมื่อด าเนินการ  

เสร็จแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงทราบ  

และถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยจะส่ง

บุคคลสัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวไปยัง

ประเทศภาคีตามความตกลงเมื่อได้มีการด าเนินการตามกฎหมายไทยเสรจ็แล้วกไ็ด้ 

 มาตรา ๔๔  การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

ที่ตรวจพบในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยร้องขอต่อ

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง ให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุม

พาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย      

ว่าด้วยศุลกากรต่อไป 

 



๑๖ 

 
 การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของ

ประเทศภาคีตามความตกลงที่ เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดนที่ตรวจพบในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน 

นอกราชอาณาจักร พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยจะร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคี 

ตามความตกลง ให้ส่งบุคคล สตัว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้

ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรกไ็ด้ 

  มาตรา ๔๕  ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรใน  

พ้ืนที่ควบคุมร่วมกนั 

 

ตอน ๕ 

อ านาจทางศุลกากรในเขตต่อเนือ่ง 

 มาตรา ๔๖  เรือทุกล าที่เข้ามาหรือหยุดลอยล าหรือจอดเรือในเขตต่อเน่ืองต้องตอบค าถามใดๆ 

ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับเรือ คนประจ าเรือ คนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะของสินค้าในเรือ  

และสิ่งที่น ามาในเรือตามที่พนักงานศุลกากรถาม และต้องปฏิบัติตามค าสั่งอันควรของพนักงานศุลกากร       

ถ้านายเรือไม่ตอบค าถามหรือไม่ปฏบัิติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้เรือที่อยู่ในเขตต่อเน่ืองขนถ่ายสิ่งของใดๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

หรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร  ถ้านายเรือหรือบุคคลใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาของหรือปรับเป็นเงินห้าหมื่นบาทแล้วแต่จ านวนใด       

จะมากกว่า หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ของใดๆ อันเน่ืองด้วยความผิดตามมาตราน้ี  ให้ริบเสียสิ้ นโดยไม่พักต้องค านึงถึงว่า  

บุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือไม่ 

 มาตรา ๔๘  ให้น าความในมาตรา ๘๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๖ 

มาตรา ๑๖๓ มาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๖     

มาตรา ๑๗๗ มาตรา ๑๗๘ และบทก าหนดโทษอันเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับในเขตต่อเน่ือง

โดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๙  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือ  

มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีในเขตต่อเน่ือง ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งหรือบังคับให้

นายเรือหยุดหรือน าเรือไปยังที่แห่งหน่ึงแห่งใด เพ่ือการตรวจค้นจับกุมหรือด าเนินคดีได้ 

 เม่ือพนักงานศุลกากรได้จับผู้ต้องหาและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดแล้ว        

ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ น้ันมีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งแต่งต้ังพนักงานสอบสวน 

ผู้รับผิดชอบจากอยัการสงูสดุ หรือผู้รักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ทั้งน้ี มิให้

นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 



๑๗ 

 
ตอน ๖ 

อ านาจทางศุลกากรในพื้ นที่พฒันาร่วม 

 มาตรา ๕๐  การจัดระเบียบการเคล่ือนย้ายของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจาก      

พ้ืนที่พัฒนาร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีและให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ (๔) กรมศุลกากรยังคง

ใช้อ านาจทางศุลกากรทั้งปวงที่เกี่ยวกบัของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

มาตรา ๕๒  การเคล่ือนย้ายของใดๆ เข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน้ี 

 (๑) ของใดๆ ที่เข้ามาในพ้ืนที่พัฒนาร่วมจาก 

  (ก) ประเทศอื่นใดนอกจากราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย คลังสินค้าใดๆ ที่ได้รับ

ใบอนุญาต หรือบริเวณทณัฑบ์นของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นของน าเข้า 

  (ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นการเคล่ือนย้ายภายในประเทศ 

ทั้งน้ี ของน้ันจะต้องเป็นของที่ได้รับความเหน็ชอบทางศุลกากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และวัสดุสิ่งของส าหรับ

ใช้ในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

 (๒) ของที่ผลิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วมที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือไปยังมาเลเซีย  

หรือประเทศที่สาม ให้ถือว่าเป็นของส่งออก 

 (๓) ของที่เคล่ือนย้ายเข้าไปในพ้ืนที่พัฒนาร่วมตาม (๑) (ข) และต่อมาของน้ันเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย

แล้วแต่กรณี 

 มาตรา ๕๓  ของใดๆ ที่จัดอยู่ในบัญชีของต้องห้ามตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

และมาเลเซีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าไปใน พ้ืนที่ พัฒนาร่วม เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นจะต้อง             

มีการยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับการน าเข้ารายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ การยกเว้นน้ันจะกระท าได้กด้็วย     

ความตกลงระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

 มาตรา ๕๔  การน าเข้า การส่งออก และการเคล่ือนย้ายภายในส าหรับของในพ้ืนที่พัฒนาร่วม

ให้ใช้แบบศุลกากรตามที่อธบิดีก าหนด 

 มาตรา ๕๕  พนักงานศุลกากรย่อมมีอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร 

รวมทั้งการเกบ็ภาษีอากรในเร่ืองที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และใช้อ านาจน้ันได้ภายในบริเวณ         

ที่ท  าการศุลกากรร่วม 

 

 



๑๘ 

 
มาตรา ๕๖  การกระท าที่ได้ท าลงในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

 (๑) หากการกระท าน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักร

ไทยหรือมาเลเซีย ประเทศใดประเทศหน่ึง ประเทศที่มีการอ้างว่ากฎหมายของตนถูกละเมิดมีสิทธิเข้าใช้

เขตอ านาจเหนือความผิดน้ัน 

 (๒) หากการกระท าน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักร

ไทยและมาเลเซีย ประเทศที่เจ้าพนักงานของตนเป็นผู้ท าการจับกุมหรือยึดเป็นคนแรกในส่วนที่เกี่ยวกับ

ความผิดดังกล่าวมีสทิธเิข้าใช้เขตอ านาจเหนือความผิดน้ัน 

 (๓) หากการกระท าน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักร

ไทยและมาเลเซีย และเป็นกรณีที่มีการจับกุมหรือยึดพร้อมๆ กันโดยกรมศุลกากรและหน่วยงานศุลกากร

และสรรพสามิตของมาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าว ประเทศที่มีสิทธิเข้าใช้เขตอ านาจ      

เหนือความผิดน้ันให้ก าหนดโดยการหารือระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิต

ของมาเลเซีย 

 (๔) เงินที่ได้จากการขายของซ่ึงเป็นผลิตผลของพ้ืนที่พัฒนาร่วมที่ถูกริบให้แบ่งเท่ากัน

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

มาตรา ๕๗  ให้ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา หรือศาลอาญา มีเขตอ านาจ       

ที่จะพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรที่เกี่ยวกบัพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

 

ตอน ๗ 

พนกังานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร 

 มาตรา ๕๘  ให้กรมศุลกากร มีพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร เพ่ือท าหน้าที่

ด าเนินการเกี่ยวกบัคดีภาษีศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕๙  พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยต้องมี

คุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงแล้ว พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร ต้องมี

คุณสมบัติพิเศษอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 (๑) ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การปฏบัิติงานตามพระราชบัญญัติน้ี นับแต่ส าเรจ็การศึกษาดังกล่าว ไม่น้อยกว่าเจด็ปี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ 

อ.ก.พ. กรมศุลกากรก าหนด 

 (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตาม

หลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ 

อ.ก.พ. กรมศุลกากรก าหนด 



๑๙ 

 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ น้ี  นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้ ง น้ี              

ตามหลักเกณฑท์ี่ อ.ก.พ.กรมศุลกากรก าหนด 

 (๔) ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหน่ึง และมีประสบการณ์ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี นับแต่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปี  

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑท์ี่ อ.ก.พ. กรมศุลกากรก าหนด 

มาตรา ๖๐  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีภาษี

ศุลกากร ให้แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๙ และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมศุลกากร ก าหนด โดยบุคคลดังกล่าวต้องส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

การสอบสวนคดีภาษีศุลกากรของกรมศุลกากร หรือหน่วยงานอื่นที่กรมศุลกากรรับรองด้วย 

 การแต่งตั้งบุคคลใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๖๑  ให้ต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี

เหตุพิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรม โดยเปรียบเทยีบ

กับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่ นในกระบวนการยุติธรรมด้ วย ทั้ ง น้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๖๒  ให้พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นพนักงาน      

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

 

ตอน ๘ 

การสืบสวนและสอบสวนคดีภาษีศุลกากร 

 มาตรา ๖๓  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร

มีอ านาจสืบสวนและสอบสวนคดีภาษีศุลกากรเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย       

วิธพิีจารณาความอาญา 

 เขตอ านาจพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากรตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามประกาศ 

ที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๖๔  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ี ให้พนักงาน

สอบสวนคดีภาษีศุลกากรมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ ด้วย 

 

 



๒๐ 

 
 (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี 

เอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่ นใดที่อ ยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ มาเพ่ือตรวจสอบ หรือ 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ 

หรือส่งบัญชีเอกสาร ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ มาเพ่ือตรวจสอบ  

หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๖๕  ในกรณีที่พนักงานศุลกากรต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหา ให้น าตัวผู้ต้องหาน้ัน

ไปควบคุมหรือขังยังที่ท  าการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ใกล้ที่สดุ 

มาตรา ๖๖  ในคดีที่มีการกระท าความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท 

และบทใดบทหน่ึงจะต้องด าเนินการ โดยพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคดี

ที่มีการกระท าความผิดหลายเร่ืองต่อเน่ืองหรือเกี่ยวพันกนัและความผิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะต้องด าเนินการ 

โดยพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร 

มีอ านาจสืบสวนและสอบสวนส าหรับความผิดบทอื่นหรือเร่ืองอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าว 

เป็นคดีภาษีศุลกากร เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่ามีความจ าเป็นและเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 

อธิบดีอาจขอให้อัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งพนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากรกไ็ด้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในกฎกระทรวงและ

ประกาศกระทรวง 

 ให้พนักงานอัยการตามวรรคหน่ึง มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียว กับพนักงานสอบสวน 

คดีภาษีศุลกากรเพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจสอบพยานหลักฐาน ในเร่ืองเกี่ยวกบัการรวบรวมพยานหลักฐาน 

มาตรา ๖๘  การสืบสวนและสอบสวนคดีภาษีศุลกากรใด มีเหตุจ าเป็นต้องใช้ความรู้

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ อธิบดีอาจแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านน้ัน 

เป็นที่ปรึกษาคดีภาษีศุลกากรได้ 

 ให้ที่ปรึกษาคดีภาษีศุลกากรได้รับค่าตอบแทนตามที่ก  าหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๖๙  เมื่ อการสอบสวนเสร็จสิ้ นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากร       

ท าความเหน็ว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง พร้อมส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอยัการ 

 ในการจับ ควบคุม ค้น บรรดาที่เป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ        

ช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานสอบสวน  

คดีภาษีศุลกากรประสานงานกับเจ้าพนักงานต ารวจผู้รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ และรัฐมนตรีผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี มีอ านาจร่วมกันก าหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินการ 

ตามวรรคสอง  



๒๑ 

 
 มาตรา ๗๐  ในกรณีที่พนักงานอยัการมีค าสั่งไม่ฟ้อง และค าสั่งน้ันไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุด 

ให้อธิบดีมีอ านาจแย้งค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมาย            

วิธพิีจารณาความอาญา หรือกฎหมายเกี่ยวกบัวิธพิีจารณาความอาญาอื่น 

 มาตรา ๗๑  คดีภาษีศุลกากรที่เสร็จสิ้ นไปได้โดยการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องของ

คณะกรรมการเปรียบเทยีบหรืออธิบดี ให้คดีน้ันเป็นอนัยุติโดยไม่ต้องมีการสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๗๒ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี ให้น ากฎหมายว่าด้วย  

วิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง  

หรือกฎหมายเกี่ยวกบัวิธพิีจารณาความอาญาอื่น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๗๓ ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามค าสั่งของพนักงานสอบสวนคดีภาษีศุลกากรตามมาตรา ๖๔ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๗๔  บรรดาคดีภาษีศุลกากร ที่ค้างการด าเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายน้ันๆ 

ต่อไปจนคดีถึงที่สดุ 

 

ตอน ๙ 

อ านาจทางศุลกากรในบริเวณพเิศษในเขตควบคุมศุลกากร 

  มาตรา ๗๕  เม่ือเห็นเป็นการสมควรก าหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมศุลกากร 

ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท้องที่น้ันเป็นเขตควบคุมศุลกากร 
            ภายในเขตควบคุมศุลกากร  ให้ 
            บรรดาโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น ตกอยู่ในอ านาจการตรวจค้นของพนักงาน

ศุลกากรตลอดไป ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ในการใช้อ านาจดังกล่าว 

แต่ละคราว พนักงานศุลกากรต้องแสดงว่าตนมีเหตุอันสมควรที่จะใช้อ านาจน้ัน และต้องแสดง 

บัตรประจ าตัวว่าเป็นพนักงานศุลกากรด้วย 
            บรรดายานพาหนะซ่ึงเข้าใน หรือออกไป หรือพักอยู่ใน หรือผ่านเขตน้ันตกอยู่ในอ านาจ

การตรวจค้นท านองเดียวกนั  
            บรรดาบุคคลซ่ึงสัญจรไปมาภายในเขตน้ันอยู่ในอ านาจการตรวจค้นท านองเดียวกัน  

แต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวน้ันได้กระท าผิดต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และบุคคลน้ัน 

ไม่สามารถแสดงเหตุผลของตนให้เป็นที่พอใจของพนักงานศุลกากร พนักงานศุลกากรมีอ านาจจับได้โดย

ไม่ต้องมีหมายจับ แล้วน าส่งต ารวจเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
           อ านาจการตรวจค้นของพนักงานศุลกากร เกี่ยวกับโรงเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

ในเวลากลางคืนจะต้องเป็นพนักงานศุลกากรผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษจากอธบิดี 

 



๒๒ 

 
มาตรา ๗๖  ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอ านาจประกาศให้ผู้ท าการค้าสินค้า

ชนิดใด ตามลักษณะเง่ือนไขใดที่อธิบดีก าหนดไว้ จัดให้มีสมุดควบคุมตามแบบที่อธิบดีก าหนดและ       

ให้ลงรายการ ในขณะที่ได้รับและจ าหน่ายสินค้าชนิดน้ันในการประกอบการค้าเป็นรายวันในสมุดน้ัน    

การประกาศให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศตามความในวรรคก่อน ให้ผู้ท าการค้าจัดให้มี

สมุดควบคุมและลงรายการในสมุดควบคุมเป็นรายวัน 

 ถ้าการตรวจแสดงให้เหน็ว่ามีสินค้าขาดหรือเกินจ านวนที่ควรจะปรากฏตามสมุดควบคุม 

ในเม่ือค านึงถึงจ านวนสนิค้าที่ผู้ท  าการค้าสมควรมีไว้เพ่ือใช้สอยเอง และให้ครอบครัวใช้สอยตามปกติแล้ว 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า สินค้าซ่ึงขาดหรือเกินน้ันได้น ามาไว้ในครอบครองของผู้ท าการค้า หรือย้ายขนไป

โดยผิดกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยยังไม่ได้ช าระค่าอากร 

มาตรา ๗๗  อธิบดีมีอ านาจประกาศระบุบริเวณพิเศษในเขตควบคุมศุลกากรซ่ึงจะต้อง

อยู่ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตราน้ี และให้มีแผนที่แสดงเขตของบริเวณดังกล่าวต่อท้ายประกาศน้ัน 

การประกาศให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 ภายในบริเวณพิเศษน้ัน ผู้ใดมีสินค้าเพ่ือการค้าของตนหรือของผู้อื่ นให้สันนิษฐาน         

ไว้ก่อนว่า สนิค้าน้ันเป็นสนิค้าที่ยังไม่ได้ช าระค่าอากร เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจว่าได้ช าระอากรแล้ว 

 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขนสินค้าเข้าไป หรือออกมา หรือขนภายในบริเวณพิเศษน้ัน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร และต้องแสดงเอกสารการอนุญาตน้ัน เมื่อพนักงานศุลกากร

เรียกร้อง 

มาตรา ๗๘   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง มีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๗๙   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๗ วรรคสาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  

หน่ึงแสนบาท 

ตอน ๑๐ 

การคา้ชายฝัง่ 

มาตรา ๘๐  การค้าทางทะเลจากภาคหน่ึงไปยังอีกภาคหน่ึงแห่งราชอาณาจักรน้ัน       

ให้ถือว่าเป็นการค้าชายฝั่งและบรรดาเรือทั้งหลายที่ใช้ในการค้าเช่นน้ี ได้ช่ือว่าเป็นเรือค้าขายชายฝั่ง 

มาตรา ๘๑  เ รือล าใดมาจากภาคต่างประเทศ และแวะ ณ ท่าหรือที่ แ ห่งใด               

ในราชอาณาจักร ในระหว่างทางไปยังท่าหรือที่อื่นในราชอาณาจักร และเรือล าใดออกจากท่าหรือ 

ที่แห่งหน่ึงในราชอาณาจักร ไปยังท่าหรือที่แห่งอื่นในระหว่างทางขาออกไปยังภาคต่างประเทศในส่วนที่

เกี่ยวกับการไปมาค้าขายในเขตชายฝั่ง ให้บังคับด้วยบทกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการค้าชายฝั่ง แต่ในส่วน

การไปมาค้าขายหรือรับส่งสนิค้าอนัเกี่ยวกบัภาคต่างประเทศ ให้บังคับด้วยบทกฎหมายและระเบียบว่าด้วย

การค้าต่างประเทศ 



๒๓ 

 
 กรณีเรือค้าชายฝั่งล าใดมีเหตุผลพิเศษต้องเดินทางออกไปยังภาคต่างประเทศช่ัวคราว 

โดยไม่ได้ท าการค้าใดๆ กบัภาคต่างประเทศให้บังคับด้วยกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการค้าชายฝั่ง 

มาตรา ๘๒  อันเรือค้าชายฝั่ งน้ัน ถ้าท าการบรรทุกของใดๆ ลงหรือขนของใดๆ 

ขึ้ นจากเรือในท้องทะเลหรือนอกเขตท่า หรือนอกราชอาณาจักร หรือถ้าเรือค้าชายฝั่งล าใดแวะ ณ ที่ใด 

นอกราชอาณาจักรหรือเปล่ียนทางเดิน โดยมิได้มีพฤติการณ์อนัมิอาจก้าวล่วงเสียได้ มาบังคับให้ต้องกระท า

เช่นน้ัน หรือถ้านายเรือค้าชายฝั่งล าใดซ่ึงได้แวะ ณ ที่ใดนอกราชอาณาจักร มิได้แจ้งเหตุการณ์น้ันๆ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรต่อพนักงานศุลกากร ณ ท่าแรกที่มาถึงในราชอาณาจักรในทันใดที่เรือน้ันมาถึง นายเรือน้ัน 

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๘๓  ก่อนที่จะบรรทุกของใดซ่ึงต้ังใจจะส่งไปตามชายฝั่งลงในเรือล าใดที่จะไป

หรืออาจจะไปตามชายฝั่งก่อน แล้วจึงเลยไปยังภาคต่างประเทศน้ัน ให้ย่ืนบัญชีสินค้าตามแบบที่อธิบดี

ก าหนด และถ้ามีค่าภาษีจะพึงต้องเสียในการส่งของน้ันๆ ออกเท่าไร กต้็องวางเงินค่าภาษีไว้จนเต็มจ านวน  

ณ ท่าที่ได้รับใบปล่อยเรือ เงินที่วางไว้น้ีอาจคืนให้เม่ือได้ย่ืนใบรับรองอันถูกต้องของพนักงานศุลกากร 

ตามแบบที่อธบิดีก าหนดภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับใบปล่อยเรือ อนัแสดงว่าของน้ันได้ขนข้ึนภายใน

ราชอาณาจักร 

มาตรา ๘๔  ก่อนเรือค้าชายฝั่งล าใดจะออกจากท่าหรือที่ขนสินค้าลง หรือถ่ายสินค้าออก 

ให้ท าบัญชีเป็นสองฉบับ มีข้อความต้องกันตามแบบที่อธิบดีก าหนด ลงช่ือนายเรือแสดงรายละเอียดของเรือ 

และสนิค้าในเรือตามที่ก  าหนดไว้ และส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรผู้ซ่ึงจะได้ยึดใบคู่ฉบับไว้ และลงวันเดือนปี 

และลงช่ือในต้นฉบับคืนให้ไป บัญชีน้ีให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตปล่อยสินค้าและปล่อยเรือให้เดินทางได้ด้วย  

ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมปล่อยเรือตามอัตราตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง ทุกๆ ท่าที่ระบุช่ือไว้

ในแบบน้ัน ถ้าเรือค้าชายฝั่งล าใดออกจากที่แห่งใดโดยไม่มีใบอนุญาตเช่นน้ี หรือถ้าไม่แสดงใบอนุญาตน้ี

ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่เม่ือเรือถึงท่า และก่อนเร่ิมขนสินค้าขึ้ น นายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๕  เมื่ออธิบดีเหน็สมควรจะออกใบอนุญาตปล่อยสินค้าอย่างคุ้มได้ทั่วไปให้แก่

เรือล าใด ๆ ที่ไปมาค้าอยู่เสมอเป็นปกติระหว่างท่าต่างๆ ในราชอาณาจักรกไ็ด้ โดยมีเง่ือนไขว่า จะต้องย่ืน

บัญชีอันถูกต้องแห่งสินค้าที่บรรทุกไปน้ันต่อพนักงานศุลกากรให้ตรงต่อระเบียบการทุกๆ เที่ยว และต้อง

ส่งใบแจ้งความตามแบบที่อธิบดีก าหนดต่อพนักงานศุลกากร ณ ท่าที่เรือออกก่อนเวลาที่จะออกเรือ และ

ให้ย่ืนค าแจ้งความตามที่ก  าหนดไว้ในแบบอันเดียวกันน้ันต่อพนักงานศุลกากร ณ ท่าที่เรือไปถึงภายใน

ย่ีสบิสี่ช่ัวโมงนับแต่เม่ือเรือไปถึงและก่อนเร่ิมขนสินค้าข้ึน ใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไปน้ีอาจถอนเสีย

ในเวลาใดๆ กไ็ด้ โดยแจ้งความให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้ทรงใบอนุญาตปล่อยสินค้าอันคุ้มได้ทั่วไป 

ละเลยไม่ย่ืนบัญชีสินค้าและค าแจ้งความดังกล่าวไว้ในมาตราน้ี นายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับ    

ไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

 



๒๔ 

 
 ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมปล่อยเรือตามอัตราที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับ

เรือที่เดินไปมาโดยมีใบอนุญาตอย่างคุ้มได้ทั่วไปก ากับทุกๆ ท่าที่ระบุช่ือไว้ในแบบน้ัน และซ่ึงจะต้องย่ืน

รายการแจ้งก าหนดวันเรือมาถึงและออกไปตามความในมาตราน้ี และในอตัราเดียวกบัที่จะได้เรียกเกบ็จาก

เรือที่ไม่ได้ออกใบอนุญาตอย่างคุ้มได้ทั่วไป  

มาตรา ๘๖  ของอนัพึงต้องเสยีค่าอากรช้ันใน หรือของต้องจ ากัดบรรทุกไปในเรือค้าชายฝั่ง

ล าใด ถ้าขนออกจากเรือโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร นายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๗  นายเรือค้าชายฝั่งทุกล าจะต้องมี หรือจัดให้มีสมุดบัญชีสินค้าไว้ประจ าเรือ 

เพ่ือบันทึกข้อความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยว คือประเภทและปริมาณสินค้า วัน เดือน ปี  

และท่าที่ออกเรือ วัน เดือน ปี และท่าที่ไปถึง และที่ถ่ายสินค้าออก ช่ือนายเรือ และรายละเอียดอย่างอื่น         

ที่จ าเป็นเฉพาะกรณี และเม่ือพนักงานศุลกากรเรียกร้อง นายเรือต้องแสดงสมุดบัญชีสินค้าให้ตรวจ  

และพนักงานศุลกากรมีอ านาจที่จะจดบันทกึหรือหมายเหตุอย่างใดๆ ลงในสมุดบัญชีน้ันได้ 

 

หมวด ๔ 

การน าของเขา้และส่งของออก 

ตอน ๑ 

การน าของเขา้และส่งของออกทางทะเล 

มาตรา ๘๘  เรือทุกล าไม่ว่าจะเป็นเรือประเภทใด ซ่ึงมาแต่ภายนอกราชอาณาจักร     

นายเรือต้องท ารายงานอันถูกต้องย่ืนต่อพนักงานศุลกากร และแสดงใบทะเบียนเรือเพ่ือตรวจสอบ       

ทั้งน้ีให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไข และระยะเวลาตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 เรือล าใดบรรทุกคอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

ให้การแถลงข้อความว่าด้วยสนิค้านั้นตกอยู่กบัผู้รับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 
 เรือล าใดมาถึงท่าและมีสินค้าที่ประสงค์จะส่งออกต่างประเทศ หรือมีสินค้าที่จะขนขึ้ น  

ณ ที่อื่นภายในราชอาณาจักร  นายเรือต้องแถลงข้อความว่าด้วยสินค้าน้ันๆ ลงไว้ในรายงานด้วย และถ้า

เรือล าน้ันจะเดินต่อไปยังท่าอื่นภายในราชอาณาจักร นายเรือจะต้องมีส าเนาเดินทางซ่ึงพนักงานศุลกากร

รับรองแล้ว และจะต้องแสดงส าเนานี้ เมื่อย่ืนรายงานขาเข้า ณ ท่าอื่นด้วย โดยจะต้องปฏบัิติเช่นน้ีทุกๆ ท่า

จนกว่าเรือน้ันจะได้ออกพ้นไป หรือจนกว่าจะได้ถ่ายสนิค้าต่างประเทศออกจากเรือหมด แล้วแต่กรณี 
 ถ้ามีการกระท าผิดตามมาตราน้ีด้วยประการใดๆ นายเรือหรือผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และบรรดาของที่มิได้ท ารายงานย่ืนไว้

โดยถูกต้องน้ัน ให้กักไว้จนกว่าจะได้รายงานให้ถูกต้อง หรือจนกว่าจะได้อธิบายเหตุที่ท  าการ              

ขาดตกบกพร่องน้ันให้เป็นที่พอใจอธบิดี 



๒๕ 

 
มาตรา ๘๙  ถ้านายเรือหรือผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายงานว่า ไม่รู้ว่าใน

หีบห่อที่ประสงค์จะส่งออกไปกับเรือตามมาตรา ๘๘ มีสิ่งใดบ้าง  พนักงานศุลกากรจะสั่งให้เปิดหีบห่อน้ัน

ออกเพ่ือตรวจดูก็ได้ และถ้าปรากฏว่าในหีบห่อน้ันมีของต้องจ ากัดในการน าเข้า หรือของต้องห้าม 

ในการน าเข้า หรือสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง 

ให้ยึดหรืออายัดของน้ันไว้เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๙๐  ถ้ามีความจ าเป็นด้วยประการใดๆ เกี่ยวด้วยการศุลกากรที่จะก าหนดเวลาเป็น

แน่นอนว่า การน าของใดๆเข้ามา จะพึงถือว่าเป็นอันส าเรจ็เมื่อไรให้ถือว่าการน าของเข้ามาเป็นอันส าเร็จ    

แต่ขณะที่เรือซ่ึงน าของเช่นน้ันได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีช่ือส่งของถึง เว้นแต่ 

การน าเข้าทางไปรษณีย์ให้ถือว่าเป็นการน าเข้าส าเรจ็ในวันที่เปิดถุงเมล์ โดยต้องปฏบัิติตามระเบียบที่อธิบดี

ก าหนด 

มาตรา ๙๑  ถ้าพ้นเวลาสบิวันนับแต่วันที่เรือมาถึง ยังมีของเหลืออยู่ในเรือ หรือยังมีของ

ที่ขนข้ึนบกแล้วแต่ยังมิได้ย่ืนใบขนสินค้า หรือยังมิได้ตรวจ หรือยังมิได้ส่งมอบไปโดยถูกต้อง ศุลกากรอาจ

น าของน้ันมารักษาไว้ได้โดยพลัน และจะเกบ็ไว้ในที่ม่ันคงโดยให้เจ้าของต้องออกค่าใช้จ่ายกไ็ด้ บรรดาค่าใช่

จ่ายซ่ึงอาจรวมทั้งค่าเช่าตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง ต้องช าระให้เสรจ็ก่อนส่งมอบของน้ันไปจาก

ที่รักษา 

มาตรา ๙๒  ถ้ายังมีของเหลืออยู่ในเรือที่น าของเข้า เม่ือพ้นเวลาเกินกว่าย่ีสิบเอด็วัน 

นับแต่วันที่เรือมาถึง พนักงานศุลกากรอาจกักเรือน้ันไว้ได้จนกว่าจะได้ใช้ค่าใช้จ่ายในการเฝ้ารักษาตามที่

รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง และค่าใช้จ่ายอื่นซ่ึงจะพึงมีขึ้นด้วย แต่อธิบดีอาจยกเว้นการเรียกค่าใช้จ่ายน้ีได้ 

เมื่อได้ย่ืนหลักฐานอนัสมควรแสดงให้เหน็ว่าการเน่ินช้านั้นมิอาจที่จะหลีกเล่ียงเสยีได้ 

มาตรา ๙๓  ก่อนที่จะส่งของใดๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผู้ส่งของออกต้องปฏิบัติ 

ให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติน้ี และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัศุลกากร กบัต้องย่ืนใบขนสินค้าโดยถูกต้อง 

และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่อธบิดีก าหนด 

 ในกรณีที่ มีการร้องขอและอธิบดี เห็น ว่าของใดมีความจ า เ ป็นที่ จะ ต้องส่งออก 

นอกราชอาณาจักรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอ านาจให้ส่งของน้ันออกไปได้โดยยังไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหน่ึงก่อน       

แต่ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขที่อธบิดีก าหนด และในกรณีที่อาจต้องเสียภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกัน

อย่างอื่นเป็นที่พอใจอธบิดีเพ่ือเป็นประกนัค่าภาษีอากรด้วย 

มาตรา ๙๔  ถ้ามีความจ าเป็นด้วยประการใดๆ เกี่ยวด้วยศุลกากรที่จะก าหนดเวลาเป็น

แน่นอนว่าการส่งของใดๆ ออก จะพึงถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อไร ให้ถือว่าการส่งของออกเป็นอันส าเร็จ  

แต่ขณะที่เรือซ่ึงส่งของออก ได้ออกจากเขตทา่ซ่ึงได้ออกเรือเป็นช้ันที่สดุเพ่ือไปจากราชอาณาจักรน้ัน 

มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ขนสินค้าขาออกลงบรรทุกในเรือล าใดจนกว่าพนักงานศุลกากร    

จะได้ออกใบปล่อยเรือขาเข้าให้แก่เรือน้ัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ 



๒๖ 

 
มาตรา ๙๖  ก่อนจะปล่อยเรือล าใดออกไปนอกราชอาณาจักร ให้นายเรือ หรือถ้านายเรือ

ไม่อยู่โดยเหตุจ าเป็นอนัจะหลีกเล่ียงมิได้ กใ็ห้บุคคลผู้ใดผู้หน่ึงซ่ึงได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

นายเรือไปรายงานต่อพนักงานศุลกากรที่ศุลกสถาน และต้องตอบค าถามใดๆ ของพนักงานศุลกากรอัน

เกี่ยวกับเรือ สินค้า และการเดินทาง และต้องย่ืนหนังสือรายการสินค้าในเรือต่อพนักงานศุลกากรน้ันๆ 

ตามแบบที่อธิบดีก าหนด ให้นายเรือแสดงใบทะเบียนเรือใบปล่อยเรือขาเข้าต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือ

ตรวจสอบ กบัทั้งหลักฐานอื่นตามแต่จะต้องการ เพ่ือแสดงว่าได้ใช้ค่าภาระติดพันส าหรับเรือ หรือสินค้าน้ัน

เสรจ็แล้ว 

 เม่ือเป็นที่พอใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วพนักงานศุลกากรจะได้ออกใบปล่อยเรือ     

ตามแบบที่อธบิดีก าหนด ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมปล่อยเรือตามอตัราที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ถ้าเรือล าใดออกจากท่าในราชอาณาจักรไปภาคต่างประเทศโดยมิได้มีใบปล่อยเรือ หรือมิได้

ปฏิบัติตามมาตราน้ี นายเรือหรือตัวแทนในเมื่อนายเรือไม่อยู่ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน     

หน่ึงแสนบาท แต่ส่วนตัวแทนน้ันหากได้สมคบกบันายเรือด้วยจึงมีความผิด 

มาตรา ๙๗  ถ้าเรือล าใดได้รับใบปล่อยเรือแล้วออกจากท่าหน่ึ งไปยังท่าอื่นใด 

ในราชอาณาจักรเพ่ือรับของส่งออกไป เมื่อได้ขนของลงบรรทุกเรือ ณ ท่าอื่นน้ันแล้ว ให้นายเรือส่งมอบ

หนังสือรายการสินค้าที่ได้บรรทุกเพ่ิมลงแก่พนักงานศุลกากร ณ ที่ น้ัน กับทั้งให้แสดงใบปล่อยเรือ          

ที่พนักงานศุลกากรได้ออกให้ ณ ท่าแรกที่ออกเรือมาน้ันด้วย และจะต้องท าเช่นน้ีต่อไปทุกท่า จนกว่า 

จะได้รับใบปล่อยเรือช้ันที่สุดเพ่ือออกนอกราชอาณาจักร และทุกคราวที่ท  าเช่นน้ี ให้เอาใบปล่อยเรือเพ่ิมเติม

ติดแนบเข้ากับใบปล่อยเรือที่ได้ออกให้ ณ ท่าแรกที่ออกเรือน้ันด้วย ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมส าหรับ 

ใบปล่อยเรือเพ่ิมเติมทุกฉบับตามอตัราที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๙๘ ให้นายเรือทุกล าซ่ึงบรรทุกสนิค้าขาออก ย่ืนหรือจัดให้ตัวแทนย่ืนบัญชีรายช่ือ

สนิค้าส าหรับเรือ โดยมีรายละเอยีดแห่งสนิค้าตามที่ระบุไว้ในบัญชีสนิค้าขาออกของกรมศุลกากรและแสดง

ใบรับรองสนิค้าต่อศุลกสถานตามแบบหลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไข และระยะเวลาที่อธบิดีก าหนด 

 เรือล าใดบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ให้การย่ืนบัญชีรายช่ือสนิค้าตกอยู่กบัผู้รับจัดการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ 

 ถ้ามีการกระท าผิดตามมาตราน้ีด้วยประการใดๆ นายเรือหรือผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๙๙  ให้นายเรือทุกล าที่ได้รับใบปล่อยเรือขาออกย่ืนบัญชีคนโดยสารในเรือ     

ต่อพนักงานศุลกากรก่อนเวลาที่จะออกนอกเขตท่า บัญชีน้ีต้องแสดงจ านวน เพศ และสัญชาติของ 

คนโดยสาร และต้องท าตามแบบที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๑๐๐  นายเรือทุกล าชนิดที่มีระวางจดทะเบียนต ่ากว่าสองร้อยตันกรอสส์ซ่ึงออกจาก

ท่ากรุงเทพฯ ต้องได้รับใบเบิกร่องผ่านปากน ้าก่อนจึงออกเรือได้ และต้องส่งมอบใบเบิกร่องน้ี  

แก่พนักงานศุลกากรที่ปากน ้า นายเรือชนิดอื่นที่ออกจากท่ากรุงเทพฯ เม่ือผ่านด่านศุลกากรที่ปากน ้า 



๒๗ 

 
ต้องเดินเบาลง และเม่ือพนักงานศุลกากรเรียกถาม กต้็องตอบโดยบอกช่ือเรือและที่ที่จะไป นายเรือคนใด

กระท าผิดต่อบทมาตราน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๑๐๑  ถ้าการบรรทุกสินค้าลงในเรือขาออกได้ท าอยู่เน่ินช้ากว่าย่ีสิบเอด็วันนับแต่

วันที่เร่ิมบรรทุก หรือเรือขาออกเมื่อได้บรรทุกสินค้าลงแล้ว ยังอยู่ในท่าเกินก าหนดน้ี พนักงานศุลกากร  

อาจเรียกค่าธรรมเนียมตามอตัราที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง และพนักงานศุลกากรอาจกักเรือน้ันไว้

ได้จนกว่าจะได้ใช้ค่าธรรมเนียมน้ัน และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นซ่ึงหากจะพึงมีขึ้ นในการเฝ้าเรือน้ันด้วย  

แต่อธบิดีอาจยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมน้ีได้ เม่ือได้ย่ืนหลักฐานอันสมควรแสดงให้เหน็ว่าการเน่ินช้านั้น 

มิอาจที่จะหลีกเล่ียงได้ 

มาตรา ๑๐๒  ถ้าของใดซ่ึงได้ท าทัณฑ์บนหรือให้ประกันไว้ว่า จะส่งออกโดยเรือล าใด 

มิได้น าลงบรรทุกให้เสรจ็ก่อนเรือล าน้ันออก ให้ริบของน้ันไว้ เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุที่มิได้น าลงบรรทุกน้ัน 

แก่พนักงานศุลกากรในทันทีภายหลังที่เรือน้ันออก เพ่ือพนักงานศุลกากรจะได้รับรองการบรรทุกขาด  

ถ้าและของน้ันมิได้น าไปเกบ็ในคลังสนิค้าหรือท าใบขนสนิค้าใหม่ เพ่ือส่งออกไปกับเรือล าอื่น โดยท าทณัฑ์บน

หรือให้ประกันไว้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับใบปล่อยเรือช้ันที่สุด บุคคลผู้ย่ืนใบขนสินค้าเพ่ือส่งของออก

น้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๐๓  เรือทุกล าที่เตรียมจะออกจากทา่ต้องชักธงลาข้ึนที่เสาธงน้ีต้องชักไว้จนกว่า

เรือจะออกเดิน ถ้าเรือจะออกเวลาบ่าย ให้ชักธงขึ้ นไว้แต่เช้า ถ้าเรือจะออกเวลาเช้าให้ชักธงขึ้ นไว้  

แต่บ่ายวันก่อน นายเรือคนใดละเลยไม่ปฏบัิติตามบทมาตราน้ี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสี่หม่ืนบาท 

 

ตอน ๒ 

ทีท่อดเรือภายนอก 

มาตรา ๑๐๔  อธิบดีอาจก าหนดที่ทอดเรือภายนอกส าหรับท่ากรุงเทพฯ หรือท่าอื่น 

เพ่ือให้เรือถ่ายสินค้าออก หรือบรรทุกสินค้าลงทั้งหมด หรือแต่ส่วนใดส่วนหน่ึง และอาจก าหนดเวลาที่จะ

ให้ใช้ที่ทอดเรือภายนอกน้ัน และก าหนดระเบียบใดๆ เพ่ือพนักงานศุลกากรใช้ในการก ากับ ตรวจตรา  

และควบคุมที่ทอดเรือภายนอกน้ันได้ด้วย ถ้าผู้ใดกระท าผิดหรือเกี่ยวข้องในการกระท าผิดต่อระเบียบน้ี 

หรือพยายาม หรือเกี่ยวข้องในการพยายามกระท าผิดต่อระเบียบน้ี ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับ     

ไม่เกนิหน่ึงแสนบาท แต่การที่ต้องรับผิดตามมาตราน้ี ไม่ท าให้ผู้น้ันหลุดพ้นไปจากความรับผิดตามบทอื่น      

แห่งพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๐๕  บรรดาเรือที่จอดอยู่ หรือก าลังบรรทุกสินค้าลง หรือก าลังถ่ายสินค้าออก 

ณ ที่ทอดเรือภายนอก ให้น าบทบัญญัติและโทษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบรรทุกสินค้าลงหรือการถ่าย

สนิค้าออก ณ เขตทา่ มาใช้กบัการบรรทุกสนิค้าลง หรือถ่ายสนิค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกโดยอนุโลม 



๒๘ 

 
มาตรา ๑๐๖  ถ้าเรือล าใดบรรทุกสินค้าลง หรือถ่ายสินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกใดๆ 

หรือ ณ ที่แห่งใดๆ อันมิได้อนุมัติ โดยมิได้รับความยินยอมของอธิบดี นายเรือและบุคคลทั้งหลาย         

ที่เกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการบรรทุกสินค้าลง หรือถ่ายสินค้าออกน้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกนิห้าแสนบาท และสนิค้าที่ได้บรรทุกลง หรือขนขึ้น หรือวาง หรือเหลืออยู่ในเรือน้ันให้ริบเสยี 

มาตรา ๑๐๗  บรรดาอาวุธปืน กระสุนดินปืน วัตถุระเบิด สุรา หรือของอย่างใดๆ ที่ต้อง

จ ากัด หรือหีบห่อซึ่งยังมิได้ตรวจ ห้ามมิให้ถ่า ยเปล่ียนล าเรือ หรือรับมอบจากเรือที่น าของเข้า  

ณ ที่ทอดเรือภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากอธบิดี 

มาตรา ๑๐๘  อธิบดีอาจออกใบอนุญาตโดยให้อ านาจทั่ ว ไปแก่ เ รือล าใดๆ              

เพ่ือถ่ายสินค้าออก หรือบรรทุกสินค้าลง ณ ที่ทอดเรือภายนอกได้ และห้ามมิให้เรือซ่ึงไม่ได้รับอ านาจ

ทั่วไปเช่นนั้น บรรทุกสนิค้าลงหรือถ่ายสนิค้าออก ณ ที่น้ัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากอธบิดี 

มาตรา ๑๐๙  บรรดาเรือที่อยู่ ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะต้องจอดภายในเขตแห่งที่ทอดเรือน้ัน

ตามที่ได้ก าหนดไว้ และห้ามมิให้เรือย้ายไปจากที่จอด เว้นแต่จะได้อนุญาตจากพนักงานศุลกากร 

มาตรา ๑๑๐  นายเรือที่ท  าการค้าต่างประเทศเป็นปรกติธุระ และได้รับอ านาจทั่วไป 

ให้ถ่ายสินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกซ่ึงได้อนุมัติแล้วน้ันต้องขออนุญาตจากพนักงานศุลกากร  

ผู้ก ากบัที่ทอดเรือน้ันก่อนเร่ิมถ่ายสนิค้าออก 

มาตรา ๑๑๑  นายเรือซ่ึงได้รับอ านาจพิเศษเพ่ือถ่ายสินค้าออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกน้ัน 

ต้องแสดงใบอนุญาตต่อพนักงานศุลกากรผู้ก ากบัก่อนเร่ิมถ่ายสนิค้าออก 

มาตรา ๑๑๒  บัญชีรายละเอียดของของที่ได้ถ่ายออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกน้ัน         

ให้ท าตามแบบที่อธบิดีก าหนดและย่ืนให้พนักงานศุลกากรรับรอง 

เรือล าใดจะบรรทุกสินค้าอันถ่ายล าจากที่ทอดเรือภายนอก เข้าไปยังท่าหน่ึงท่าใด เม่ือมี

บัญชีที่พนักงานศุลกากรรับรองถูกต้องแล้วน้ีกใ็ห้ไปได้ บัญชีน้ีให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้อ านาจน าสินค้าไป 

เมื่ อเรือดังกล่าวมาถึงท่า ผู้ควบคุมเรือต้องส่งมอบบัญชีน้ันให้แก่พนักงานศุลกากร ณ ศุลกสถาน        

แล้วจึงสามารถถ่ายของออกและตรวจมอบตามระเบียบได้ ถ้าเรือล าใดบรรทุกสินค้าถ่ายล าจากที่ทอดเรือ

ภายนอกโดยไม่มีบัญชีที่รับรองเช่นน้ี ห้ามมิให้เรือล าน้ันเปิดระวางจนกว่าจะได้ย่ืนบัญชีสินค้าบริบูรณ์ 

ของเรือที่ได้ถ่ายล าสนิค้าให้มาน้ันต่อศุลกสถานแห่งทา่นั้น 

มาตรา ๑๑๓  นายเรือที่ได้รับมอบอ านาจทั่วไป หรืออ านาจพิเศษให้ท าการบรรทุกสินค้า

ให้เสรจ็ ณ ที่ทอดเรือภายนอกน้ัน ต้องไปรับเอาใบปล่อยเรือจากศุลกสถานแห่งท่าน้ัน ตามระเบียบและ  

ใช้ค่าภาระติดพันที่ต้องเสียจนครบ  ใบปล่อยเรือน้ีให้พนักงานศุลกากรสลักหลังว่า “เพ่ือท าการบรรทุก 

ให้เสรจ็ที่.........” และเม่ือถึงที่ทอดเรือภายนอก นายเรือต้องส่งมอบใบปล่อยเรือให้แก่พนักงานศุลกากร

ก ากับด่าน ให้พนักงานศุลกากรยึดใบปล่อยเรือน้ันไว้ จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าค่าภาษีทั้งหมดและ

ค่าธรรมเนียม หรือเงินรายอื่น ซ่ึงเรือจะพึงต้องเสียภายหลังที่ได้ออกจากท่าน้ันได้ใช้เสร็จ หรือได้วาง 

เงินประจ าไว้ แล้วให้พนักงานศุลกากรสลักหลังลงวัน เดือน ปี และลงนามในใบปล่อยเรือคืนให้แก่นายเรือ 

แล้วจึงให้ออกเรือเดินทางต่อไปได้ 



๒๙ 

 
มาตรา ๑๑๔  สินค้าขาออกจะย้ายจากท่าแห่งหน่ึงไปยังที่ทอดเรือภายนอก เพ่ือบรรทุก

ลงในเรือล าใดที่ได้อนุญาตให้บรรทุกสินค้า ณ ที่ทอดเรือภายนอกน้ันก็ได้ แต่ก่อนที่จะย้ายสินค้า        

เช่นว่าน้ีไป จะต้องย่ืนใบขนสินค้าอย่างเดียวกับสินค้าที่บรรทุกในท่า และต้องเสียค่าภาษีและ              

ค่าภาระติดพันให้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน ให้ผู้ส่งของออกท าบัญชีสินค้าเรือล าเลียงส าหรับของเหล่าน้ีทั้งสิ้น 

และเมื่อพนักงานศุลกากร ณ ท่าได้สอบกับใบขนสินค้าและลงช่ือให้ไว้เป็นส าคัญแล้ว ให้ส่งบัญชีสินค้า 

เรือล าเลียงน้ีไปกับสินค้าไปยังที่ทอดเรือภายนอกแล้วส่งมอบให้แก่พนักงานศุลกากรผู้ก ากับ ณ ที่น้ัน     

ถ้ารายละเอียดในบัญชีสินค้าเรือล าเลียงไม่ตรงกับสินค้า พนักงานศุลกากรผู้ก ากับ ณ ที่ น้ันอาจ 

กกัสนิค้าไว้ได้ 

มาตรา ๑๑๕  ถ้าสินค้าขาออกรายใดไม่ได้บรรทุกลงเรือ หรือบรรทุกลงไม่หมด ณ        

ที่ทอดเรือภายนอก จะบรรทุกสินค้ารายน้ันลงในเรือล าอื่นซ่ึงอยู่ในที่ทอดเรือซ่ึงจะไปยังท่าเดียวกันกไ็ด้  

ให้นายเรือล าที่กล่าวหลังน้ี หรือผู้ส่งของออกย่ืนค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่อพนักงานศุลกากรก ากับ

ด่านเพ่ือขออนุญาตบรรทุกสนิค้านั้น 

มาตรา ๑๑๖  ถ้าจะส่งสินค้าที่ไม่ได้บรรทุกลงเรือ ณ ที่ทอดเรือภายนอก กลับมายังท่าที่

ส่งออกไป บุคคลซ่ึงจะต้องรับผิดต้องไปรับใบรับรองซ่ึงมีข้อความแสดงปริมาณและบอกลักษณะ 

แห่งสินค้าน้ันๆ จากพนักงานศุลกากรก ากับด่าน และใบรับรองน้ีจะต้องส่งก ากับมากับสินค้ายังท่า  

และส่งมอบแก่พนักงานศุลกากร ณ ศุลกสถาน 

มาตรา ๑๑๗  ภายในหกวันนับแต่วันที่ได้รับใบปล่อยเรือช้ันที่สดุจากที่ทอดเรือภายนอก 

ให้นายเรือหรือตัวแทนย่ืนบัญชีสินค้าส าหรับเรือแก่พนักงานศุลกากรผู้ก ากับ ณ ที่น้ันแสดงสินค้าทั้งหมด 

ที่ได้บรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือภายนอก 

มาตรา ๑๑๘  ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา ๑๐๓ มาใช้กับเรือทุกล าที่อยู่ ณ ที่ทอดเรือ

ภายนอก  

ตอน ๓ 

การน าของเขา้และส่งของออกทางบก 

มาตรา ๑๑๙  ของใดๆ ที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผ่านเขตแดนใดๆ 

ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 

มีอ านาจประกาศยกเว้นอากร ซ่ึงเรียกเกบ็ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาที่น าเข้า

หรือส่งออกน้ัน ให้ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหน่ึงกไ็ด้ 

มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดขนส่งของหรือพยายามขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาใน

หรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือตั้งแต่เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากรหรือจากด่านศุลกากรไปยัง        

เขตแดนนั้น ตามทางใดๆ นอกจากทางอนุมัติ หรือในเวลาใดๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษา 



๓๐ 

 
 การขนส่งของตามทางอนุมัติในเวลาอื่นนอกจากที่ก  าหนดตามวรรคก่อนน้ัน จะท าได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดี

ก าหนด  

 ห้ามมิให้ผู้ใดช่วยเหลือการขนส่งอนัต้องห้ามดังกล่าวแล้ว หรือเกบ็ หรือซ่อน หรือยินยอม

ให้เก็บ หรือซ่อนหรือจัดให้เกบ็หรือซ่อนของใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าของน้ันๆ ได้ขนส่งโดยฝ่าฝืนข้อห้าม 

ดังกล่าว 

มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือผู้ขนส่งมีเหตุจ าเป็นและแสดง

ความจ านงล่วงหน้าต่ออธิบดีว่าจะขนส่งของผ่านเขตแดนใดๆ ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนน้ันตาม 

ทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ อธิบดีอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ขนส่งตามทางที่ขอ โดยจะก าหนดเง่ือนไข 

ในการปฏบัิติประการใดกไ็ด้ ให้ถือว่าทางที่ได้อนุญาตเช่นว่าน้ีเป็นทางอนุมัติเฉพาะคราว 

มาตรา ๑๒๒  อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือล าใด

หรือเรือประเภทใด ที่ใช้ขนของส่งตามล าน ้าซ่ึงเป็นเขตแดนทางบก จอดเทียบท่าเพ่ือขนของข้ึนลง      

ตามล าน า้น้ัน ณ ที่ใดๆ เว้นแต่ที่ซ่ึงประกาศไว้ 

มาตรา ๑๒๓  ผู้ขนส่งของอนัมิใช่เป็นหีบห่อของส่วนตัวผู้ที่โดยสารในยวดยานที่บรรทุกน้ัน 

เมื่อผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ปฏบัิติดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้มีบัญชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่งตามแบบที่อธิบดีก าหนดเป็นสองฉบับ 

และย่ืนบัญชีน้ันต่อพนักงานศุลกากรประจ าด่านพรมแดนและด่านศุลกากรและเมื่อพนักงานศุลกากร  

ด่านพรมแดนได้ลงลายมือช่ือในบัญชีสินค้าฉบับหน่ึงแล้ว ให้ถือว่าบัญชีฉบับน้ันเป็นใบอนุญาตให้น าของ

ผ่านด่านพรมแดนมายังด่านศุลกากรได้ 

 (๒) เมื่อได้รับใบอนุญาตผ่านด่านจากพนักงานศุลกากรด่านพรมแดนแล้วให้ขนของมายัง

ด่านศุลกากรโดยพลันตามทางอนุมัติ ของน้ันต้องขนด้วยยวดยานเดียวกันกับที่ใช้น าเข้ามา เว้นแต่         

จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้ขนด้วยวิธีอื่นได้ และมิให้แก้ไขเปล่ียนแปลงของหรือหีบห่อ     

ซ่ึงบรรจุของน้ันด้วยประการใดๆ 

มาตรา ๑๒๔  ผู้ขนส่งของอนัมิใช่เป็นหีบห่อของส่วนตัวผู้ที่โดยสารในยวดยานที่บรรทุกน้ัน 

เมื่อจะผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏบัิติ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้น าของให้พนักงานศุลกากรตรวจที่ด่านศุลกากร ณ ทางอนุมัติซ่ึงใช้ขนส่งของน้ัน 

 (๒) เมื่อพนักงานศุลกากรได้สั่งปล่อยของ และได้ออกใบอนุญาตหรือรับรองใบขนสินค้า

ฉบับใด เทา่ที่จ าเป็นแก่การย้ายถอนของน้ันไปแล้ว กใ็ห้ขนของไปจากด่านศุลกากรผ่านด่านพรมแดนและ

ข้ามเขตแดนไปโดยพลัน แต่ต้องย่ืนใบอนุญาตหรือใบขนสินค้าที่เกี่ยวแก่ของน้ันต่อพนักงานศุลกากร

ประจ าด่านพรมแดน 

 (๓) อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งให้ผู้ขนส่งท าบัญชีสินค้าแสดง

รายการของทั้งปวงที่ขนส่งตามแบบที่อธิบดีก าหนดเป็นสองฉบับ และย่ืนบัญชีน้ันต่อพนักงานศุลกากร  

ณ ด่านศุลกากรและด่านพรมแดน 



๓๑ 

 
 มาตรา ๑๒๕  ผู้ควบคุมยวดยานหรือเรือใดๆ ทั้งที่บรรทุกและมิได้บรรทุกของ        

หรือผู้ควบคุมสัตว์พาหนะที่บรรทุกของและบุคคลใดๆ ที่ขนส่งของโดยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเข้ามาในหรือ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติ ให้หยุดที่ด่านพรมแดนอันต้ังอยู่ที่ทางน้ัน และต้องยอมให้

พนักงานศุลกากรตรวจยวดยานหรือเรือและของที่ขนส่ง กับทั้งยอมให้พนักงานศุลกากรท าบัญชีของน้ันๆ 

ด้วยตามแต่พนักงานศุลกากรจะเหน็สมควร 

 บุคคลที่กล่าวมาแล้วน้ัน เม่ือพนักงานศุลกากรเรียกร้องในเวลาหรือที่ใดๆ ภายในระยะ 

๕๐ กิโลเมตรจากเขตแดนทางบกต้องหยุดและยอมให้พนักงานศุลกากรน้ันตรวจยวดยานหรือเรือ  

และของที่ขนส่งท าบัญชีของน้ันๆ และตรวจเอกสารใดๆ ซ่ึงต้องมีก ากบัของน้ันๆ ตามความในพระราชบัญญัติน้ี

หรือกฎหมายอื่น 

 บุคคลที่กล่าวมาแล้วน้ันต้องตอบค าถามซ่ึงพนักงานศุลกากรถามว่าด้วยการเดินทางหรือ

ของที่ขนส่ง และต้องตอบตามความสตัย์จริงทุกประการ 

 มาตรา ๑๒๖  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ หรือมาตรา ๑๒๑ ผู้น้ันมีความผิด     

ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๔ และของทั้งปวงอันเน่ืองด้วยการกระท าผิดน้ันให้ริบเสียสิ้ น   

โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือไม่ 

 มาตรา ๑๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ ผู้น้ันมีความผิด   

ต้องระวางโทษปรับคร้ังหน่ึงๆ ไม่เกนิหน่ึงแสนบาท และของทั้งปวงอันเน่ืองด้วยการกระท าผิดน้ันให้ยึดไว้

จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่กล่าวน้ัน หรือจนกว่าจะได้อธิบายเหตุให้เป็นที่พอใจของ

อธบิดี 

 มาตรา ๑๒๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๑๒๒ หรือฝ่าฝืน

บทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขซ่ึงก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๒๙     

ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๒๙  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงให้บุคคลจ าพวกใด หรือของหรือ

ยวดยานหรือเรือประเภทใด ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งตอนน้ี ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกไ็ด้ และจะ

ก าหนดเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวงน้ันด้วยกไ็ด้ 

ตอน ๔ 

การน าของเขา้และส่งของออกทางอากาศ 

มาตรา ๑๓๐  ในการเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ห้ามมิให้อากาศยานลงใน

หรือข้ึนจากที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากร 

 แต่ในกรณีที่อากาศยานจ าต้องลงก่อนมาถึงหรือหลังแต่ได้ไปจากสนามบินศุลกากรเพราะ

เหตุสุดวิสัย เม่ือได้ปฏิบัติตามวิธีที่ก  าหนดไว้ในมาตรา ๑๓๑ แล้ว กใ็ห้ถือเสมือนหน่ึงว่าได้ลงในหรือ     

ขึ้นจากสนามบินศุลกากร เพ่ือความประสงค์แห่งความในวรรคก่อน 



๓๒ 

 
 มาตรา ๑๓๑  ถ้าอากาศยานซ่ึงเดินทางเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักรจ าต้องลงใน   

ที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากรเพราะเหตุสดุวิสยั กใ็ห้ผู้ควบคุมรายงานต่อพนักงานศุลกากรหรือพนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยพลัน และเมื่อได้รับค าเรียกร้องกใ็ห้แสดงสมุดปูมซ่ึงเป็นของอากาศยานน้ัน

ต่อพนักงานที่กล่าวแล้ว และห้ามมิให้ผู้ควบคุมอนุญาตให้ขนของใดๆ ออกจากอากาศยานน้ันโดยมิได้รับ

ความยินยอมของพนักงานศุลกากร และห้ามมิให้ผู้โดยสารหรือผู้ท าหน้าที่ในอากาศยานน้ันออกห่างไป

จากที่ น้ัน โดยมิได้รับความยินยอมของพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ             

ถ้าที่ที่ลงน้ันเป็นสนามบินกใ็ห้ผู้ควบคุมรายงานต่อเจ้าของหรือพนักงานประจ าสนามบินโดยพลันว่า  

อากาศยานน้ันได้มาลงแล้วและมาจากที่ใด และให้เจ้าของหรือพนักงานประจ าสนามบินรายงานต่อ

พนักงานศุลกากรโดยพลันว่า อากาศยานนั้นได้มาลงและต้องไม่ยอมให้ขนของใดๆ ออกจากอากาศยานนั้น 

หรือให้ผู้โดยสารหรือผู้ท าหน้าที่ในอากาศยานน้ันไปจากสนามบินโดยมิได้รับความเหน็ชอบของพนักงาน

ศุลกากร 

 มาตรา ๑๓๒  ห้ามมิให้ผู้ใดในอากาศยานที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรท าลายหรือ

เปล่ียนแปลงตราเคร่ืองหมายใดๆ ซ่ึงพนักงานศุลกากร ณ สนามบินซ่ึงตนได้จากมาก่อนเข้ามาใน

ราชอาณาจักร ได้ประทบัไว้กบัส่วนใดของอากาศยานหรือกบัของใดในอากาศยานน้ัน 

 มาตรา ๑๓๓  เมื่อได้ออกใบปล่อยส าหรับอากาศยานแล้วตามมาตรา ๑๓๘ ห้ามมิให้

ผู้ใดซ่ึงมิได้รับความยินยอมของพนักงานศุลกากรขนของใดๆ ที่บรรทุกไว้ในอากาศยานน้ัน เพ่ือส่งออก

นอกราชอาณาจักรออกจากอากาศยาน 

 มาตรา ๑๓๔  ในมาตรา ๑๕๘ เฉพาะบทบัญญัติที่ให้พนักงานศุลกากรลงประจ าเรือน้ัน 

มิให้ใช้บังคับแก่อากาศยาน 

 มาตรา ๑๓๕ บทบัญญัติในมาตรา ๘๐ ถึง มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ มาตรา 

๙๗ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ ถึง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๖๒ และ มาตรา 

๑๖๙ และบทบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมมาตราเหล่านี้มิให้ใช้บังคับแก่การเดินอากาศ 

 มาตรา ๑๓๖  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๗๙ มาใช้บังคับแก่อากาศยาน 

แต่ห้ามมิให้ริบอากาศยานไม่ว่าประเภทใดๆ 

 มาตรา ๑๓๗  ให้ผู้ควบคุมอากาศยานทุกล าที่บรรทุกของมาแต่ภายนอกราชอาณาจักร 

ท ารายงานอันถูกต้องย่ืนต่อพนักงานศุลกากรตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาตาม

ระเบียบที่อธิบดีก าหนด และให้ผู้ควบคุมย่ืนสมุดปูม และบัญชีของทั้งปวงที่บรรทุกมา บัญชีน้ันต้อง 

ลงลายมือช่ือพนักงานศุลกากรประจ าสนามบินที่บรรทุกของก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร และถ้าอากาศยานล าใด

มาถึงสนามบินศุลกากร มีของต่างประเทศที่ประสงค์จะส่งออกหรือจะขนข้ึน ณ ที่อื่นภายในราชอาณาจักร 

ผู้ควบคุมจะต้องแถลงข้อความเกี่ยวกบัของน้ันๆ ลงไว้ในรายงานด้วย 

 

 



๓๓ 

 
 ผู้ควบคุมอากาศยานใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

ที่อธิบดีก าหนดตามวรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท และบรรดาของที่มิได้ท ารายงาน 

ย่ืนไว้โดยถูกต้องน้ัน ให้กักไว้จนกว่าจะได้รายงานให้ถูกต้อง หรือจนกว่าจะได้อธิบายเหตุที่ท  าการ           

ขาดตกบกพร่องน้ันให้เป็นที่พอใจของอธบิดี 

 อากาศยานใดมิได้บรรทุกของ ไม่ต้องท ารายงานตามมาตราน้ี แต่ต้องย่ืนสมุดปูม      

เพ่ือพนักงานศุลกากรตรวจและสลักหลัง 

 มาตรา ๑๓๘  ก่อนจะปล่อยอากาศยานล าใดที่บรรทุกของหรือมิได้บรรทุกของออกไป

นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมหรือถ้าผู้ควบคุมไม่อยู่โดยเหตุจ าเป็นอันจะหลีกเล่ียงมิได้กใ็ห้ผู้ใดผู้หน่ึง 

ซ่ึงได้รับอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมไปรายงานต่อพนักงานศุลกากรที่ศุลกสถานและต้อง

ตอบค าถามใดๆ ของพนักงานศุลกากรในข้อใดๆ อันเกี่ยวกับอากาศยาน ของที่บรรทุกและการเดินทาง 

ต้องย่ืนสมุดปูมเพ่ือพนักงานศุลกากรตรวจและต้องย่ืนค าร้องว่าจะออกไปต่างประเทศต่อพนักงานศุลกากรน้ัน

ตามแบบที่อธิบดีก าหนด เม่ือพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือช่ือในค าร้องแล้วกใ็ห้ถือว่าค าร้องน้ันเป็น 

ใบปล่อยให้อากาศยานออกเดินทางไปต่างประเทศได้ 

 ถ้าอากาศยานน้ันบรรทุกของใดๆ กใ็ห้ผู้ควบคุมย่ืนบัญชีของและท าค าส าแดงรายการ 

ของทั้งปวงที่บรรทุกตามแบบที่อธิบดีก าหนด ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยานตามอัตราตามที่

รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ถ้าอากาศยานล าใดออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักรไปภาคต่างประเทศ 

โดยมิได้มีใบปล่อยอากาศยานหรือมิได้ปฏบัิติตามมาตรา ๑๓๙ ผู้ควบคุมหรือตัวแทนในเมื่อผู้ควบคุมไม่อยู่  

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

 อธบิดีมีอ านาจงดเกบ็ค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยานที่เรียกเกบ็ตามมาตรานี้  

มาตรา ๑๓๙  ถ้าอากาศยานล าใดได้รับใบปล่อยอากาศยาน แล้วออกจากสนามบิน

ศุลกากรหน่ึงไปยังสนามบินศุลกากรอื่นใดในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมย่ืนสมุดปูมต่อพนักงานศุลกากร

ประจ าสนามบินน้ันเพ่ือตรวจ และให้ย่ืนค าร้องว่าจะออกไปต่างประเทศต่อพนักงานน้ันด้วยอีกฉบับหน่ึง  

และถ้าบรรทุกของไว้ในอากาศยานกใ็ห้ย่ืนบัญชีของและส าแดงรายการของที่บรรทุกด้วยอีกฉบับหน่ึง

เช่นกัน กับทั้งให้แสดงใบปล่อยอากาศยานที่พนักงานศุลกากรได้ออกให้ ณ สนามบินศุลกากรแรก  

ที่อากาศยานได้จากมาน้ันด้วย และจะต้องท าเช่นน้ีต่อไปทุกๆ สนามบินศุลกากรจนกว่าจะได้รับใบปล่อย

อากาศยานช้ันที่สุดออกนอกราชอาณาจักรและทุกคราวๆ ที่ท  าเช่นน้ี ให้เอาใบปล่อยอากาศยานเพ่ิมเติม 

ติดแนบเข้ากับใบปล่อยอากาศยานที่ได้ออกให้ ณ สนามบินศุลกากรแรกที่อากาศยานได้จากมาน้ันด้วย      

ให้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมส าหรับใบปล่อยอากาศยานเพ่ิมเติมทุกฉบับตามอัตราตามที่รัฐมนตรีก าหนด 

ในกฎกระทรวง 

 อธบิดีมีอ านาจงดเกบ็ค่าธรรมเนียมปล่อยอากาศยานที่เรียกเกบ็ตามมาตรานี้  

 มาตรา ๑๔๐  อธิบดีมีอ านาจสั่งลดหรืองดเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าภาระติดพันที่เรียกเกบ็

ตามมาตรา ๑๕๙ และมาตรา ๑๖๐ แก่อากาศยานได้ 



๓๔ 

 
 มาตรา ๑๔๑  เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ทางการค้า อธิบดีมีอ านาจแก้ไขเปล่ียนแปลง

รายการในแบบที่อธบิดีก าหนดไว้แล้ว หรือยกเลิกแบบดังกล่าว หรือก าหนดแบบข้ึนใช้ใหม่เพ่ือปฏบัิติการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๑๔๒  เพ่ือความสะดวกแก่การคมนาคมระหว่างประเทศในพฤติการณ์พิเศษ 

รัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะกรณี ให้อากาศยานใดหรือบุคคลใดได้รับยกเว้นจาก 

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีตลอดทั้งบทกฎหมายว่าด้วยศุลกากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกไ็ด้

และจะก าหนดเงื่อนไขไว้ในค าสั่งน้ันด้วยกไ็ด้ 

หมวด ๕ 

การขนส่งผ่านแดนและถ่ายล า 

มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดน าของเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักร 

ไม่ว่าจะด าเนินการโดยผู้น าของผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายล า หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าว จะต้อง

ย่ืนใบขนสนิค้าตามแบบ หลักเกณฑ ์วิธกีาร เง่ือนไข และระยะเวลาที่อธบิดีก าหนด 

ของตามวรรคหน่ึงไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียค่าภาษี หากผู้ขนส่ง      

ของดังกล่าวได้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 มาตรา ๑๔๔  ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจสอบ ตรวจค้นของที่น าเข้าเพ่ือการผ่านแดน

หรือการถ่ายล าที่อยู่ในยานพาหนะ คอนเทนเนอร์ หรือหีบห่ออย่างอื่น ตามที่อธิบดีก าหนด โดยไม่ต้องมี

หมายค้น หากมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่า 

 (๑) ของน้ันเกี่ยวเน่ืองหรือมีไว้เพ่ือใช้ส าหรับการก่อการร้าย 

 (๒) ชนิดของของหรือการขนส่ง หรือการขนถ่ายของดังกล่าว เป็นไปในทางฝ่าฝืน    

ความม่ันคง สนัติภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

 (๓) ของน้ันเป็นของที่มีการแสดงก าเนิดเป็นเทจ็หรือเป็นของที่ผิดกฎหมาย 

 ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นของตามวรรคหน่ึง ให้ริบเสียสิ้น โดยไม่ต้องค านึงว่า

บุคคลใดจะต้องรับโทษหรือไม่ และอธิบดีอาจสั่งให้ท าลายเสียโดยวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช 

ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หรือให้ส่งกลับออกไปโดยพลัน หรืออาจสั่งให้ด าเนินการใดๆ ตามสมควร

เพ่ือให้เป็นของไร้โทษทุจริตกไ็ด้ โดยนายเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว  

เป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

 มาตรา ๑๔๕ ของที่น าเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล า ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อห้าม 

ข้อจ ากัดต่างๆ เว้นแต่ข้อห้าม ข้อจ ากัด อันเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายสาธารณะ    

ความปลอดภัยของสาธารณชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และการปกป้อง   

การครอบครองสมบัติของชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือค่านิยมทางโบราณคดี  

หรือการปกป้องทรัพย์สนิทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 



๓๕ 

 
หมวด ๖ 

การป้องกนัและปราบปราม 

มาตรา ๑๔๖  เมื่อของผ่านศุลกากร หรืออยู่ในความก ากับตรวจตราของศุลกากรด้วย

ประการใดๆ พนักงานศุลกากรจะให้เปิดหีบห่อและตรวจของน้ันในเวลาใดๆ กไ็ด้ พนักงานศุลกากรน้ัน 

จะเอาตัวอย่างของใดๆ ไปเพ่ือตรวจหรือสอบ หรือตีราคา หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นกไ็ด้แล้วแต่จะเหน็ว่า

จ าเป็น ตัวอย่างของน้ีต้องส่งให้โดยไม่คิดราคา และพนักงานศุลกากรน้ันจะเลือกเอาออกจากหีบห่อหรือ

ส่วนใดแห่งของน้ันกไ็ด้ แต่ว่าตัวอย่างของเช่นน้ีจะต้องเอาไปแต่เพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควรและ

จะต้องเอาออกโดยวิธอีนัจะให้เจ้าของเสยีหายหรือล าบากอย่างน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ และเม่ือสามารถจะคืนได้     

กใ็ห้คืนแก่เจ้าของไปโดยเรว็                      

มาตรา ๑๔๗  การใช้อ านาจทางศุลกากรเพ่ือตรวจของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร 

ให้อธบิดีก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไข เพ่ือจ ากดัการใช้อ านาจดังกล่าวได้ตามที่เหน็สมควร 

มาตรา ๑๔๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี อธิบดี หรือพนักงานศุลกากร

ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง 

  บัตรประจ าตัวให้เป็นไปตามแบบที่อธบิดีก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๑๔๙  เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนเจ้าของสิทธิอาจย่ืนค าขอ

ต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ตรวจสอบสนิค้าละเมิดสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญา ณ จุดน าเข้าส่งออก 

 ผู้ขอตรวจสอบสินค้าต้องวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันความเสียหายอย่าง ใดๆ 

อนัอาจเกดิจากการตรวจสอบสนิค้าต่อกรมศุลกากรตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่อธบิดีก าหนดในระเบียบ 

 อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการ

ตรวจสอบสินค้า การก าหนดหลักทรัพย์หรือหลักประกันความเสียหาย การอุทธรณ์การตรวจสอบสินค้า 

การสั่งให้ผู้ขอตรวจสอบสินค้าชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสมแก่ผู้น าของเข้า ผู้รับ และเจ้าของสินค้าส าหรับ

ความเสียหายใดที่ เกิด ข้ึนจากการกักสินค้าโดยไม่ ถูกต้อง หรือจากการกักสินค้าที่ ไ ด้ รับการ 

ปล่อยสนิค้าจากพนักงานศุลกากร 

มาตรา ๑๕๐  พนักงานศุลกากรอาจขึ้ นไปบนเรือล าใดๆ ภายในราชอาณาจักรและอาจ 

อยู่ในเรือน้ันได้ตลอดเวลาที่ท  าการบรรทุกสนิค้าลงหรือขนสนิค้าข้ึนหรือจนกว่าเรือน้ันออกไป ไม่ว่าในที่ส่วนใดๆ 

ของเรือ และไม่ว่าในเวลาใดๆ ให้พนักงานศุลกากรเข้าถึงและตรวจค้นได้ และอาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือ

บันทกึเร่ืองราว หรือเอกสารไม่ว่าอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าในเรือได้ อาจสั่งให้เปิดห้องส่วนใดๆ ของเรือ 

หรือให้เปิดหีบห่อ หรือที่บรรจุของอย่างใดๆ ได้ หรือถ้าจ าเป็นจะให้หักเปิดสิ่งน้ันๆ ก็ได้ อาจท า 

เคร่ืองหมาย หรือประทับตรา หรือล่ันกุญแจ หรือผูกมัดของใดๆ ที่อยู่ในเรือ หรือที่ใด หรือ หีบห่อใดๆ กไ็ด้ 

และถ้าเคร่ืองหมาย ดวงตรา กุญแจ หรือเคร่ืองผูกมัดน้ันได้มีผู้ถอนไป หรือเปิดออก หรือเสียหาย 

หรือเปล่ียนแปลงไปโดยจงใจ นายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

 



๓๖ 

 
มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดข้ึนไปบนเรือเดินต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้ 

รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท  

 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่นายเรือ ลูกเรือ ผู้โดยสารและผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 

บนเรือน้ัน 

มาตรา ๑๕๒   ของใดที่ ศุลกากรยังมิได้ตรวจมอบไปโดยชอบ พนักงานศุลกากร      

อาจน าไป ขนข้ึน และเกบ็ไว้ในที่ม่ันคงกไ็ด้ 

มาตรา ๑๕๓  พนักงานศุลกากรอาจตรวจค้นหีบห่อของคนโดยสารแล้วตรวจปล่อยไปได้ 

แต่ถ้าในหีบห่อน้ันมีของที่ยังมิได้เสยีค่าภาษีหรือของต้องจ ากดั หรือของต้องห้าม หรือสินค้าละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง พนักงานศุลกากรจะยึดหรืออายัดหีบห่อ

น้ันไว้กไ็ด้ 

มาตรา ๑๕๔  พนักงานศุลกากรอาจตรวจค้นบุคคลใดๆ ในเรือล าใดๆ ในเขตท่า หรือ

บุคคลที่ ข้ึนจากเรือล าใดๆ กไ็ด้ แต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลน้ันๆ มีหรือพาไปกับตนซ่ึงของ        

อนัยังมิได้เสยี ค่าภาษี หรือของต้องจ ากดั หรือของต้องห้ามจึงให้ตรวจค้นได้  

ก่อนที่จะตรวจค้นบุคคลผู้ใด ให้น าผู้น้ันไปยังพนักงานศุลกากรผู้มีต าแหน่งไม่ต ่ากว่า

ระดับช านาญการ และพนักงานศุลกากรผู้ น้ันจะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม่ 

และจะควรให้ตรวจค้นหรือไม่ ถ้าบุคคลน้ันเป็นหญิงกใ็ห้ใช้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น 

 ถ้าพนักงานศุลกากรผู้ใดตรวจค้นบุคคลใดโดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานศุลกากรผู้น้ัน

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๕ พนักงานศุลกากรอาจสั่งให้หยุดรถ หรือยานพาหนะอย่างอื่นๆ และตรวจค้น

เพ่ือให้ทราบว่ามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม่ แต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่ารถหรือยานพาหนะน้ันได้ใช้ 

หรือก าลังใช้เกี่ยวข้องกับเรือ อากาศยาน หรือคลังสินค้า หรือโรงเกบ็สินค้า  หรือ เขตปลอดอากร  

หรือที่ขนของข้ึน หรือท าเนียบท่าเรือ หรือทางน า้ หรือทางผ่านพรมแดน หรือทางรถไฟ ผู้ใดไม่ยอมหรือ

ขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางต่อการตรวจเช่นน้ี มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๑๕๖ ถ้าพบผู้ใดก าลังกระท าผิด หรือพยายามจะกระท าผิด หรือใช้ หรือช่วย หรือ 

ยุยงให้ผู้อื่นกระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี พนักงานศุลกากรอาจจับผู้น้ันได้โดยไม่ต้องมีหมายจับแล้วน าส่ง

ยังศุลกสถานพร้อมด้วยของกลางที่เกี่ยวกับการกระท าผิด หรือพยายามกระท าผิด เพ่ือด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดได้กระท าผิดต่อพระราชบัญญัติน้ี หรือมีสิ่งของ 

ไปกับตัวอันจะเป็นของที่เกี่ยวกับการกระท าผิดมาแล้ว หรืออาจได้กระท าผิดขึ้ น พนักงานศุลกากร 

อาจจับผู้น้ันส่งไปด าเนินการโดยท านองเดียวกนั 

มาตรา ๑๕๗ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี เกิดขึ้ นในทะเลอาณาเขต 

เมื่ อพนักงานศุลกากรได้จับผู้ต้องหาและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใด ให้พนักงานสอบสวน 

แห่งท้องที่ น้ันเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ในกรณีน้ี มิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัว



๓๗ 

 
ผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 

วิธพิีจารณาความอาญา 

มาตรา ๑๕๘ เรือทุกล าเม่ือมาถึงเขตท่าต้องหยุดลอยล า ณ ด่านตรวจที่ก  าหนดไว้ และ

ต้องให้ความสะดวกทุกอย่างแก่พนักงานศุลกากร ในการที่จะเข้าไปและข้ึนบนเรือ ถ้าพนักงานศุลกากร 

สั่งให้เรือน้ันทอดสมอกต้็องกระท าตาม นายเรือต้องตอบค าถามใดๆ ของพนักงานศุลกากรอันเกี่ยวกับเรือ 

คนประจ าเรือ  คนโดยสาร การเดินทางและลักษณะของสินค้าในเรือ ให้นายเรือรายงานถึงอาวุธปืน  

กระสนุปืน ดินปืน หรือ วัตถุระเบิดอนัมีอยู่ในเรือ และเมื่อพนักงานศุลกากรสั่ง นายเรือต้องส่งมอบ อาวุธปืน 

และกระสุนปืนทั้งหมดให้อยู่ในความรักษาของพนักงานศุลกากรก ากับด่านตรวจ และให้ส่งวัตถุระเบิด

ทั้งหมดไปในความควบคุมของพนักงานศุลกากร ซ่ึงได้ตั้งแต่งขึ้นเพ่ือการน้ี นายเรือต้องปฏิบัติตามค าสั่ง

อันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ให้พนักงานศุลกากรลงประจ าเรือ เพ่ือก ากับไปจนถึงที่จอด 

ในท่าอันจะได้ก าหนดให้ส าหรับล าเรือน้ัน ให้ประพฤติต่อพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และให้พนักงาน

ศุลกากรน้ันๆ มีที่พักบนเรือโดยสมควร ห้ามมิให้เรือล าใดผ่านด่านตรวจไปโดยไม่มีพนักงานศุลกากร 

ลงประจ าบนเรือ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากพนักงานศุลกากรก ากับด่าน หากนายเรือหรือบุคคลผู้ใด

ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมเรือ ไม่ยอมหรือละเลยไม่กระท าตามบทบัญญัติข้างต้นดังว่า ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๕๙ ถ้าเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใดบรรทุกลงหรือถ่ายออกซ่ึงของหรือ

สนิค้าอย่างใดๆ หรือกระท าการงานอย่างหน่ึงอย่างใด ในวันหยุด หรือก่อน หรือภายหลังเวลาราชการดังกล่าว

ตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้รับอนุมัติจากอธิบดีก่อน และได้เสียค่าธรรมเนียมตาม

อัตราที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง นายเรือ ผู้ควบคุมอากาศยาน หรือผู้ควบคุมยานพาหนะอื่น หรือ

ตัวแทน หรือบุคคลดังกล่าวร่วมกนัมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิกว่าห้าหม่ืนบาท แต่การที่ต้องรับผิดตาม

มาตราน้ี ไม่กระท าให้ผู้น้ันหลุดพ้นจากโทษที่จะพึงต้องรับตามมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๖๐  เมื่อมีความจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน จะต้องให้มี

พนักงานศุลกากรประจ าเรือ หรือยานพาหนะอื่นใด ณ ที่ใด และจะไปยังที่น้ันจากด่านศุลกากรอันใกล้ที่สุด

ไม่ได้โดยง่าย หรือเมื่อนายเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะอื่นหรือบุคคลอื่นซ่ึงมีประโยชน์ได้เสีย  

ประสงค์จะให้มีพนักงานศุลกากรไปท าการ ณ ที่เช่นว่าน้ัน ให้นายเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือบุคคล

ที่ร้องขอเสยีค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมประจ าวันตามที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖๑  การบรรทุกของลงเรือ หรือยานพาหนะอื่น หรือขนขึ้ นจากเรือ หรือ

ยานพาหนะอื่น การพาเอาของไป และการขนของขึ้ นบก การน าของไปยังที่ส าหรับตรวจ การช่ังของ การน า

ของขึ้นช่ัง การบรรจุใหม่ เอาเข้ารวม คัดเลือก แบ่งแยกกอง ท าเคร่ืองหมาย และลงเลขหมาย ซ่ึงเป็นการ

จ าเป็น หรืออนุญาตให้กระท าน้ัน การขนย้ายของไปเกบ็ในที่ส าหรับเกบ็จนกว่าจะได้รับมอบไป ให้เป็นหน้าที่

ของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะพึงกระท าโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง และถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้ น 

แก่ของในระหว่างที่อยู่ในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของกรมศุลกากรอันมิได้เกิดแต่การจงใจกระท า

หรือเกิดแต่ความบกพร่องไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ กรมศุลกากรไม่ต้องรับผิดในการเสยีหายน้ัน 

 



๓๘ 

 
มาตรา ๑๖๒  เรือล าใดออกไปจากท่าจะให้มีพนักงานศุลกากรก ากับไปจนถึงด่านตรวจ

เพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจกไ็ด้ เมื่อไปถึงด่านตรวจให้เรือหยุดลอยล า เพ่ือส่งพนักงานศุลกากรขึ้ น  

ส่วนอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดใดๆ ที่ได้ส่งมอบไว้ในความรักษาของพนักงานศุลกากร 

เมื่อเรือมาถึงน้ัน ให้คืนแก่เรือไป ถ้าเรือล าใดมีพนักงานศุลกากร หรือพนักงานอื่นของรัฐบาลอยู่บนเรือและ 

ออกจากท่าไป  โดยพนักงานน้ันๆ ไม่ยินยอม หรือไม่ให้ความสะดวกอันควรแก่พนักงานศุลกากรหรือ

พนักงานอื่นดังกล่าว เพ่ือท าการตามหน้าที่ นายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๑๖๓  ถ้าเรือล าใดที่จะพึงต้องถูกยึดหรือตรวจตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่หยุดลอยล า 

เมื่อได้สั่งให้หยุด และมีเรือของกรมศุลกากร หรือเรือของหน่วยราชการอื่น ชักธงหมายต าแหน่ง ธงหมาย

ราชการไล่ติดตามไป เมื่อได้ยิงปืนเป็นอาณัติสัญญาณนัดหน่ึงก่อนแล้ว พนักงานศุลกากรที่ควบคุมเรือ 

ที่ไล่ติดตามน้ันมีอ านาจตามกฎหมายที่จะยิงเรือซ่ึงก าลังหนีน้ันกไ็ด้ 

มาตรา ๑๖๔  ผู้ใดน าหรือพาของที่ ยังมิได้เสียภาษี หรือของที่ ยังมิได้ผ่านศุลกากร 

โดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งหรือพาของเช่นว่าน้ีออกไปนอกราชอาณาจักร หรือช่วยเหลือ

ด้วยประการใดๆ ในการน าของเช่นว่าน้ีเข้ามา หรือส่งออกไป หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไป

ซ่ึงของดังกล่าวน้ันจากเรือหรือยานพาหนะอื่น ท่าเทียบเรือ สนามบิน โรงเกบ็สินค้า คลังสินค้า ที่ม่ันคง

หรือโรงเกบ็ของโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ที่อาศัยเกบ็ หรือเกบ็ หรือซ่อนของเช่นว่าน้ี หรือยอม หรือจัดให้

ผู้อื่นท าการเช่นว่าน้ัน หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการขนหรือเคล่ือนย้าย หรือกระท าอย่างใด 

แก่ของเช่นว่าน้ัน ส าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซ่ึงได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว 

หรือจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสบิปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 การกระท าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ีให้ถือว่าเป็นความผิดโดยไม่ต้องค านึงว่าผู้กระท า 

มีเจตนาหรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ 

  ของใดๆ อันเน่ืองด้วยความผิดตามมาตราน้ี ให้ริบเสียสิ้ นโดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลผู้ใด

จะต้องรับโทษหรือไม่ 

มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดน าหรือพาของเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งหรือพาของออกไป  

นอกราชอาณาจักรหรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการน าของเช่นว่าน้ีเ ข้ามาหรือส่งออกไป             

โดยหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียค่าภาษีศุลกากร โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีที่จะต้องเสียส าหรับ

ของน้ันๆ ส าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับเป็นเงินต้ังแต่คร่ึงเท่า แต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพ่ิม 

หรือจ าคุกไม่เกนิสบิปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๖  ผู้ใดน าหรือพาของเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งหรือพาของออกไป 

นอกราชอาณาจักรโดยหลีกเล่ียงข้อจ ากดัหรือข้อห้ามอนัเกี่ยวกบัของน้ัน ส าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับ

ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ก  าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากัดน้ัน หรือจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสิบปี หรือ     

ทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าที่บัญญัติไว้ในมาตราน้ีให้ถือว่าเป็นความผิดโดยไม่ต้องค านึงว่าผู้กระท า      

มีเจตนาหรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ 

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line



๓๙ 

 
  ของใดๆ อันเน่ืองด้วยความผิดตามมาตราน้ี ให้ริบเสียสิ้ นโดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลผู้ใด

จะต้องรับโทษหรือไม่ 

มาตรา ๑๖๗  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจ าน า หรือรับไว้

โดยประการใดซ่ึงของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเน่ืองด้วยความผิดตามมาตรา ๑๖๔ ต้องระวางโทษส าหรับ

ความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่ เท่าของราคาของซ่ึงได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกตั้งแต่ 

สามเดือนถึงห้าปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
การกระท าตามวรรคแรก หากเป็นการกระท ากับของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเน่ืองด้วย

ความผิดตามมาตรา ๑๖๕ ต้องระวางโทษ ส าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับเป็นเงินตั้งแต่คร่ึงเท่า  

แต่ไม่เกนิสี่เทา่ของค่าอากรที่ต้องเสียเพ่ิม หรือจ าคุกไม่เกนิห้าปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
การกระท าตามวรรคแรก หากเป็นการกระท ากับของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเน่ืองด้วย

ความผิดตามมาตรา ๑๖๖ ต้องระวางโทษ ส าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

ที่ก  าหนดข้อห้ามหรือข้อจ ากดัน้ัน หรือจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๖๘  ห้ามมิให้เรือขนถ่ายสิ่งของใดๆ ในทะเลนอกเขตท่าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

หรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ถ้านายเรือหรือบุคคลใดฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินสามเท่าของราคาของหรือปรับเป็นเงินหน่ึงแสนบาท แล้วแต่จ านวนใด     

จะมากกว่า หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ของใดๆ อันเน่ืองด้วยความผิดตามมาตราน้ี ให้ริบเสียสิ้ นโดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลผู้ใด

จะต้องรับโทษหรือไม่ 

มาตรา ๑๖๙ ถ้าปรากฏว่าเรือล าใดอยู่ในเขตท่ามีสินค้าในเรือ และภายหลังมาปรากฏว่า

เรือล าน้ันเบาลอยตัวขึ้ น และนายเรือไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่า ได้ขนสินค้าขึ้ นโดยชอบด้วยกฎหมาย  

นายเรือน้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงล้านบาท และจะให้ริบตัวเรือน้ันกไ็ด้ 

มาตรา ๑๗๐ ถ้าปรากฏว่าเรือล าใดมีที่ปิดบังหรือที่พราง หรือเคร่ืองกลอุบายอย่างใดๆ  

ท าขึ้ นไ ว้ เ พ่ือกระท าความผิดต่อพระราชบัญญัติ น้ี  นายเรือน้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าแสนบาท แต่นายเรือ ไม่พึงต้องรับโทษ นอกจากจะมีเหตุอันควรเช่ือว่า ได้ละเลยไม่ระวัง 

ให้เข้มงวดตามควรที่จะป้องกัน หรือว่าได้เกี่ยวข้อง หรือรู้เหน็ด้วยในการสร้าง หรือท า หรือวาง หรือใช้ที่ 

หรือเคร่ืองกลอุบายน้ันๆ อน่ึง ที่หรือเคร่ืองกลอุบายน้ีให้ท าลายเสีย หรือท าให้เป็นของไร้โทษทุจริต 

เสยีจนเป็นที่พอใจของพนักงานศุลกากร 

มาตรา ๑๗๑  ถ้าปรากฏว่าเรือล าใดมีของเป็นหีบห่อซ่ึงมีขนาด หรือลักษณะขัดต่อ 

บทพระราชบัญญัติ น้ี หรือบทกฎหมาย หรือประกาศอื่น นายเรือมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกนิห้าแสนบาท และของน้ันให้ริบเสยี 
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มาตรา ๑๗๒  ของที่ต้องเสียค่าภาษี หรือที่ต้องจ ากัด หรือต้องห้าม หรือสินค้าละเมิดสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องน้ัน ผู้ใดน าหรือยอมให้ผู้อื่นน าหรือ

เกี่ยวข้องในการน าลงในหรือออกจากเรือล าใดในทะเล หรือในแม่น ้าล าคลอง หรืออากาศยานล าใด  

หรือยานพาหนะล าใด ซ่ึงอาจเป็นทางแก่การฉ้อประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน การหลีกเล่ียงข้อจ ากัด  

หรือข้อห้าม หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๔  

มาตรา ๑๖๕ และ มาตรา ๑๖๖ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗๓  เรือชนิดใดๆ อันมีระวางบรรทุกไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส์ รถ 

ยานพาหนะ หีบห่อ หรือภาชนะใดๆ หากได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการย้าย ซ่อนเร้น หรือขนของที่มิได้เสีย

ค่าภาษีหรือที่ต้องจ ากัดหรือต้องห้าม ให้ริบเสียสิ้น โดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือไม่ และ

ถ้ามีของอื่นรวมอยู่ในหีบห่อ หรือภาชนะอื่นๆ หรือในเรือ รถ หรือยานพาหนะ และเป็นของที่ยังมิได้เสีย

ค่าภาษีหรือที่ต้องจ ากดัหรือต้องห้าม กใ็ห้ริบของน้ันๆ เช่นกนั  

 ถ้าเรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าตามวรรคหน่ึงมีระวางบรรทุกเกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส ์

ให้ศาลมีอ านาจสั่งริบเรือน้ันได้ตามควรแก่การกระท าความผิด 

 มาตรา ๑๗๔  สิ่งใดๆ อันจะพึงต้องริบหรือสิ่งใดๆ อันเป็นที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบตาม

พระราชบัญญัติน้ี พนักงานศุลกากร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ มีอ านาจยึดหรืออายัดในเวลาใดๆ 

และ ณ ที่ใดๆ กไ็ด้ 

 สิ่งที่ยึดไว้น้ัน ถ้าเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มาย่ืนค าร้องเรียกเอาภายในก าหนดหกสิบวัน

ส าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการกระท าผิด หรือสามสิบวันส าหรับสิ่งอื่นนับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ 

ไม่มีเจ้าของ และให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีการฟ้องคดีอาญาน้ันหรือไม่ 

 มาตรา ๑๗๕  ถ้าปรากฏว่า ผู้ใดมีสิ่งซ่ึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสิ่ งอันพึงต้องริบตาม

พระราชบัญญัติน้ีไว้ในครอบครอง ให้อธบิดี หรือพนักงานศุลกากร หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ

มีอ านาจบันทกึข้อเทจ็จริงที่ตนเองได้พบเหน็ บันทกึน้ีถ้าเสนอต่อศาลในเม่ือมีการด าเนินคดี ให้สันนิษฐาน

ไว้ก่อนว่าข้อเทจ็จริงที่จดแจ้งไว้ในบันทกึน้ันเป็นความจริงและผู้น้ันได้น าสิ่งน้ันเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หรือน าเข้ามาโดยลักลอบหนีศุลกากรแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะพิสจูน์ได้เป็นอย่างอื่น 

                 ให้น าบทบัญญัติในวรรคก่อนมาใช้แก่การกระท าผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอก

และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า และกฎหมายว่าด้วยการน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในและ

ออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย 

มาตรา ๑๗๖  บรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไว้ตามพระราชบัญญัติน้ี และบทกฎหมายอื่น     

อันเกี่ยวกับศุลกากรต้องส่งมอบให้อยู่ในความรักษาของพนักงานศุลกากร หรือถ้าไม่มีพนักงานเช่นว่าน้ี

ภายในระยะใกล้พอควร กใ็ห้ส่งมอบให้อยู่ในความรักษาของอ าเภอที่ใกล้ที่สดุ ซ่ึงจะได้รักษาไว้แทนศุลกากร 

สิ่งของที่ยึดและริบไว้ตามพระราชบัญญัติน้ี และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับศุลกากร ให้จ าหน่ายตามแต่

อธิบดีจะสั่ง แต่ถ้าของน้ันเป็นสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของดังกล่าวต้องถูกท าลายหรือ

จ าหน่ายโดยไม่น ามาหมุนเวียนในช่องทางพาณิชย์ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด   



๔๑ 

 
ถ้าของที่ยึดไว้น้ันเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือ

ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีจะสั่งพนักงานศุลกากรให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น

ตามที่เห็นสมควรก่อนที่ของน้ันจะตกเป็นของแผ่นดินกไ็ด้ เงินค่าขายของน้ันเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและ 

ค่าภาระติดพันทั้งปวงออกแล้ว ให้ถือไว้แทนของ 

มาตรา ๑๗๗  สิ่งใดๆ อันจะพึงต้องยึดตามพระราชบัญญัติ น้ี จะน าไปแสดงที่ 

สถานีต ารวจหรือศาลกไ็ด้ในเม่ือเป็นของต้องการในคดีที่ต ารวจฟ้อง ในการน้ีให้พนักงานต ารวจแจ้งเป็น

ลายลักษณ์อักษรไปยังพนักงานศุลกากรว่า ของน้ันได้ยึดไว้ แล้วให้จัดการน าของน้ันไปยังศุลกสถาน

โดยเรว็ตามแต่จะท าได้ และส่งมอบให้อยู่ในความรักษาของศุลกากร 

มาตรา ๑๗๘ ในกรณีของที่ริบได้เน่ืองจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

มิได้เป็นของผู้กระท าความผิด ให้ศาลมีอ านาจสั่งริบได้ถ้าเจ้าของน้ันรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีหรือจะมี  

การกระท าความผิด แต่มิได้กระท าการใดเพ่ือมิให้เกิดการกระท าความผิดหรือแก้ไขมิให้การกระท าน้ัน

บรรลุผล หรือมิได้ระมัดระวังมิให้ของน้ันไปเกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิด 

มาตรา ๑๗๙  ถ้ามีความผิดตามมาตรา ๑๖๔ เกิดข้ึนเกี่ยวกับเรือซ่ึงมีระวางบรรทุกเกิน

สองร้อยห้าสิบตันกรอส์ หรืออากาศยาน และนายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานน้ันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้

ว่าตนได้จัดการเตม็ตามวิสัยที่จะจัดได้ เพ่ือที่จะสืบค้นให้พบและป้องกันเสียซ่ึงการกระท าผิดน้ันแล้ว 

ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๘๐  บรรดาของที่น าเข้ามา หรือส่งออกโดยทางไปรษณีย์น้ัน ต้องส าแดงและ

ลงบัญชีโดยถูกต้อง และมีระวางโทษเป็นท านองเดียวกันกับของที่น าเข้ามาหรือส่งออกโดยทางเรือ เว้นไว้แต่

ความรับผิดและโทษน้ันจะตกแก่ผู้มีช่ือที่จะรับของอันน าเข้ามา และผู้ส่งของอันจะส่งออกไป หรือตกแก่

ผู้รับหรือผู้น าของส่ง ณ ที่ท  าการไปรษณีย์ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๘๑  บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ และมาตรา ๑๖๖ ให้ใช้บังคับ

แก่ของที่น าเข้ามาหรือของที่ส่งออกไปโดยทางไปรษณีย์ด้วย 

มาตรา ๑๘๒  พนักงานศุลกากรอาจตรวจสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เข้ามาหรือออกไป

นอกราชอาณาจักรได้  และถ้ามีความสงสัย  อาจกักหีบห่อหรือจดหมายใดๆ ไว้ ณ ศุลกสถานได้ จนกว่า 

ผู้ส่งหรือผู้มีช่ือที่จะรับจะได้กระท าให้เป็นที่พอใจว่า ไม่มีของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจ ากัด 

หรือของต้องห้าม หรือสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในห่อน้ัน การที่ศุลกากรจะตรวจหีบห่อ

ไปรษณีย์น้ี จะกระท า ณ ที่ท  าการไปรษณีย์หรือที่ศุลกสถานกไ็ด้ 

มาตรา ๑๘๓  บรรดาหีบห่อซ่ึงมีของอยู่ข้างใน ต้องมีเคร่ืองหมาย หรือ เลขหมาย และต้อง

แสดงเคร่ืองหมายหรือเลขหมายเช่นว่าน้ันลงไว้ในเอกสารที่เกี่ยวด้วยของน้ัน 

 

 



๔๒ 

 
หมวด ๗ 

ตวัแทน 

มาตรา ๑๘๔  บุคคลใดได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของสินค้าและย่ืนค าขอเพ่ือกระท าการ

เป็นตัวแทนในเร่ืองสนิค้า เพ่ือกจิการใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และพนักงานศุลกากรได้อนุมัติแล้ว 

ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของสนิค้าในกจิการน้ัน  

การย่ืนค าขอและการอนุมัติเป็นตัวแทนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๑๘๕  บุคคลผู้ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนตามมาตรา ๑๘๔ กระท าการใดอันเป็น 

การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดน้ัน เว้นแต่      

จะพิสจูน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดน้ัน 

 บทบัญญัติวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุยกเว้นความรับผิดของเจ้าของสินค้า และเจ้าของสินค้า

ต้องระวางโทษเป็นอย่างเดียวกบัตัวแทน 

มาตรา ๑๘๖  ในกรณีที่ ตัวแทนถูกศาลพิพากษาให้ปรับเพราะได้กระท าการใดๆ 

ที่เป็นความผิดฐานท าหรือย่ืนค าส าแดงหรือบันทกึเร่ืองราวหรือเอกสาร ซ่ึงเป็นความเทจ็ หรือเป็นความ   

ไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือความผิดฐานหลีกเล่ียงหรือพยายาม

หลีกเล่ียง ด้วยประการใดๆ บรรดาการเสียอากรตามจ านวนที่ควรต้องเสีย หรือความผิดฐานหลีกเล่ียง

ข้อจ ากัดหรือข้อห้าม หรือการน าเข้า หรือการส่งออกซ่ึงสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

ตัวการจะต้องรับผิดในทางแพ่งใช้ค่าปรับน้ันโดยไม่ต้องค านึงว่า ตัวแทนจะสามารถช าระค่าปรับน้ันได้หรือไม่ 

หรือไม่ต้องค านึงว่าตัวแทนได้ถูกกกัขังแทนค่าปรับน้ันแล้วหรือไม่ 

มาตรา ๑๘๗  อธิบดีจะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนพนักงานศุลกากร 

ในกจิการอนัเหน็ได้ว่าเป็นการกระท าเพ่ือความสะดวกในการปฏบัิติพิธกีารศุลกากรกไ็ด้ 

 ผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยศุลกากรในกิจการที่ได้ 

รับมอบหมายน้ัน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพนักงานศุลกากร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วน  

ในการกระท าความผิดน้ัน 

มาตรา ๑๘๘  ถ้านายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานล าใดให้อ านาจแก่บุคคลใดให้กระท า

กิจการเป็นตัวแทนของตน โดยได้รับอนุมัติของพนักงานศุลกากร  และบุคคลน้ันยอมรับเป็นตัวแทน 

โดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย เพ่ือกระท าหน้าที่ใดๆ ตามบังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี  ในเม่ือไม่ปฏิบัติ

ตามหน้าที่ ตัวแทนน้ันต้องระวางโทษเป็นอย่างเดียวกันกบันายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยาน 

 มาตรา ๑๘๙  บุคคลใดร้องขออนุญาตต่อพนักงานศุลกากร เพ่ือกระท ากิจการเฉพาะสิ่ง

เฉพาะอย่างแทนบุคคลอื่น พนักงานศุลกากรอาจเรียกให้ผู้ที่ ร้องขอเช่นน้ัน แสดงใบมอบอ านาจเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากบุคคลซ่ึงตนร้องขอจะกระท าแทนน้ันได้ ถ้าไม่มีใบมอบอ านาจเช่นน้ีมาแสดง 

พนักงานศุลกากรอาจจะไม่ยอมกระท ากจิการกบัผู้น้ันกไ็ด้ 



๔๓ 

 
                    มาตรา ๑๙๐  พนักงานของบุคคลใด หรือนิติบุคคลใดอาจจะมาท ากิจการทั้งปวงแทน 

ตัวบุคคล หรือนิติบุคคลน้ันที่ศุลกสถานได้ แต่ว่าพนักงานศุลกากรจะไม่ยอมรับรองบุคคลดังกล่าวน้ันกไ็ด้ 

เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลน้ันจะได้ย่ืนใบมอบอ านาจทั่วไปไว้ที่ศุลกสถาน ให้อ านาจพนักงานน้ันท าการแทนตน 

และได้วางประกนัโดยท าทณัฑบ์นหรือประการอื่นให้ไว้ตามแต่ที่พนักงานศุลกากรจะเหน็สมควรและพอใจ 

เพ่ือให้พนักงานน้ันปฏบัิติการโดยถูกต้องสมควร  

 

หมวด ๘ 

ประกนัและทณัฑบ์น 

มาตรา ๑๙๑  อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงเป็นผู้ได้

ประโยชน์ในกจิการใดๆ อนัอยู่ในหน้าที่อ  านวยการหรือบังคับบัญชาของกรมศุลกากร โดยให้ท าทณัฑ์บน

หรือให้ประกันอย่างอื่นจนเป็นที่พอใจเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไข  ค าสั่ง หรือกิจการอันเกี่ยวกับ

กรมศุลกากร หรือเน่ืองจากกิจการที่กล่าวมาน้ันได้ บรรดาทัณฑ์บนหรือประกันอย่างอื่นเช่นว่ามาน้ี      

ให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย และถ้ากระท าผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงแห่งทัณฑ์บนหรือประกันกอ็าจ

ยกขึ้นฟ้องร้องและว่ากล่าวต่อไปได้ เหมือนเช่นประกันทณัฑ์บนอย่างใดๆ อันระบุหรืออนุญาตไว้ให้ท าได้ 

เรียกได้ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือบทกฎหมายอื่นๆ ฉะน้ัน บรรดาทณัฑ์บนเช่นว่ามาน้ีให้ท าให้แก่และเพ่ือ

กรมศุลกากร และอธิบดีพึงเพิกถอนเสียได้เมื่ อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วัน ในทัณฑ์บน หรือถ้ามี

ก าหนดเวลาไว้ให้ปฏบัิติตามเง่ือนไขในทณัฑบ์นเป็นประการใด กนั็บแต่ก าหนดเวลานั้น 

 

หมวด ๙ 

การเสียภาษี 

มาตรา ๑๙๒  ก่อนที่จะน าของใดๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผู้น าของเข้าต้องปฏบัิติ

ให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติน้ี และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กับต้องย่ืนใบขนสินค้า

โดยถูกต้อง และเสียภาษีอากรจนครบถ้วนหรือวางเงินไว้เป็นประกัน การขอวางเงินประกันให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๖ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ของน้ันต้องได้รับอนุญาต 

ก่อนน าเข้ามาในราชอาณาจักรให้ถือว่าของน้ันยังมิได้น าเข้ามาในราชอาณาจักร จนกว่าของดังกล่าว 

จะได้ตรวจมอบไปจากอารักขาของศุลกากร  

 ในกรณีที่มีการร้องขอและอธิบดีเห็นว่าของใดมีความจ าเป็นที่จะต้องน าออกไปจาก

อารักขาของศุลกากรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอ านาจให้น าของน้ันไปจากอารักขาของศุลกากรได้               

โดยยังไม่ต้องปฏบัิติตามวรรคหน่ึงก่อนแต่ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนด และในกรณีที่อาจต้อง

เสยีภาษีอากร ให้วางเงินหรือหลักประกนัอย่างอื่นเป็นที่พอใจอธบิดี 



๔๔ 

 
 ส าหรับหีบห่อของส่วนตัวผู้โดยสารน้ัน ไม่ต้องมีใบขนสินค้าและอาจตรวจขนขึ้นบก และ 

ส่งมอบไปได้ตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๑๙๓  ถ้าผู้น าของใดๆ เข้ามาไม่สามารถท าใบขนสินค้าส าหรับของน้ันๆ ได้ 

เพราะยังไม่ทราบรายการบริบูรณ์ ผู้น้ันจะย่ืนใบขอเปิดตรวจตามแบบที่อธบิดีต้องการกไ็ด้ 

 ใบขอเปิดตรวจน้ัน เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับรองแล้วกใ็ห้เป็นใบอนุญาตให้ผู้น าของเข้า

ตรวจของน้ันได้ และให้ผู้น าของเข้าตรวจของน้ันต่อหน้าพนักงานศุลกากรภายในสามวันนับแต่วันที่ 

ได้รับรองใบขอเปิดตรวจ แล้วให้ท าใบขนสนิค้ายื่นโดยพลัน 

 ถ้าผู้น าของเข้าไม่ย่ืนใบขนสินค้าส าหรับของน้ัน และไม่เสียอากรที่พึงเรียกเกบ็แก่ของน้ัน 

ถ้าต้องเสีย หรือไม่วางเงินเป็นประกันเงินอากรเมื่อพนักงานศุลกากรสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 

ได้รับรองใบขอเปิดตรวจ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้น าของน้ันออกขายทอดตลาด เพ่ือใช้ค่าอากร ค่าใช้ จ่าย 

และค่าภาระติดพันอย่างอื่นๆ ทั้งสิ้น ถ้ามีเงินเหลืออยู่อกีเทา่ใด ให้สั่งจ่ายให้ผู้น าของเข้า 

มาตรา ๑๙๔  ของใดๆ ที่น าเข้าในราชอาณาจักรน้ัน รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดได้ว่า ก่อนส่งมอบไปจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้น าของเข้าปิดแสตมป์หรือประทบัตราของศุลกากร   

ที่ของหรือหีบห่อของน้ันๆ ตามวิธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙๕ บรรดาค่าภาษีน้ัน ให้เกบ็ตามพระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมายว่าด้วย

พิกดัอตัราศุลกากร การเสยีค่าภาษีให้เสยีแก่พนักงานศุลกากรในเวลาที่ออกใบขนสนิค้าให้ 

  ถ้าค่าภาษีที่ได้เสยีไว้ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่จะต้องเสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเกบ็

ส่วนที่ขาดจนครบ แต่ในกรณีที่ปรากฏหลังจากที่ได้ปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากร หรือได้ส่งของ

ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วว่า ค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่จะต้องเสียจริง และค่าภาษี   

ที่ขาดมีจ านวนไม่เกนิสองร้อยบาทตามใบขนสนิค้าฉบับหน่ึงๆ อธบิดีจะสั่งให้งดการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมกไ็ด้ 

 สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ 

น า้หนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรส าหรับของใดๆ น้ัน ให้มีอายุความสิบปี นับแต่

วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก แต่ในเหตุที่ได้ค านวณจ านวนเงินอากรผิดให้มีอายุความสองปี ทั้งน้ี นับแต่

วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก 

  ในกรณีที่เห็นสมควรอธิบดีมีอ านาจคืนเงินอากรส่วนที่เสียไว้เกินเฉพาะในเหตุที่ได้

ค านวณเงินอากรผิดโดยไม่จ าต้องมีค าเรียกร้องขอคืน แต่มิให้สั่งคืนเมื่อพ้นก าหนดสองปี นับแต่วันที่    

น าของเข้าหรือส่งของออก  

  สิทธิในการเรียกร้องขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ได้เสียไว้เกินจ านวนที่พึงต้องเสียจริง 

เป็นอันสิ้ นไปเมื่อครบก าหนดสามปีนับแต่วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก แล้วแต่กรณีแต่ค าเรียกร้อง 

ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น า้หนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับ

อัตราอากรส าหรับของใดๆ น้ัน มิให้รับพิจารณาหลังจากที่ได้เสียอากรและของน้ันๆ ได้ส่งมอบหรือส่งออก

ไปแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ได้แจ้งความไว้ต่อพนักงานศุลกากรก่อนการส่งมอบหรือส่งออกว่าจะย่ืน 

ค าเรียกร้องดังกล่าว หรือในกรณีที่พนักงานศุลกากรพึงต้องรู้อยู่ก่อนส่งมอบหรือส่งออกว่าอากรที่ช าระไว้น้ัน 

เกนิจ านวนที่พึงต้องเสยีส าหรับของที่ส่งมอบหรือส่งออก 



๔๕ 

 
มาตรา  ๑๙๖   ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีส าหรับของที่น าเข้าเกิดข้ึนในเวลาที่ 

น าของเข้าส าเรจ็ 

 ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ การค านวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของ      

ราคาของ และพิกดัอตัราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีเกิดข้ึน แต่ในกรณี

ของที่ เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ค านวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซ่ึงได้ปล่อย 

ของเช่นว่าน้ันออกไปจากคลังสนิค้าทณัฑบ์น ไม่ว่าจะปล่อยของออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้าหรือในสภาพอื่น 

 ในกรณีของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากร ให้ค านวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ 

และพิกดัอตัราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาซ่ึงได้ปล่อยของเช่นว่าน้ันออกไปจากเขตปลอดอากร แต่ในกรณีที่

ได้น าของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่น าเข้าไปน้ันไม่ใช้สิทธิคืนหรือยกเว้นอากร  

ไม่ต้องน าของดังกล่าวมาค านวณค่าภาษี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑท์ี่อธบิดีก าหนด 

 ส าหรับของที่น าเข้าเกบ็ในคลังสินค้าทณัฑ์บนหรือเขตปลอดอากร หากของน้ีสูญหายหรือ

ถูกท าลาย ให้ค านวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ขนของข้ึน

เพ่ือเกบ็ในคลังสนิค้าทณัฑบ์นหรือเขตปลอดอากรน้ัน 

 ในกรณีของผ่านแดนหรือของถ่ายล าที่ขอเปล่ียนการผ่านพิธกีารเป็นของน าเข้า ให้ค านวณ

ค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เปล่ียนเป็น  

ของน าเข้า 

มาตรา ๑๙๗  ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีส าหรับของที่ส่งออกเกิดข้ึนในเวลา   

ที่ส่งของออกส าเรจ็ 

 การค านวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่       

ในเวลาที่ออกใบขนสนิค้าให้ 

 การขอคืนค่าภาษีในกรณีที่มิได้ส่งของออกนอกราชอาณาจักร ให้กระท าได้เม่ือพ้นก าหนด

สามสบิวัน แต่ไม่เกนิเก้าสบิวันนับแต่วันที่ออกใบขนสนิค้าให้   

มาตรา ๑๙๘  เมื่อน าของใดๆ เข้ามาหรือส่งของใดๆ ออกไปและของน้ันต้องเสียอากร 

หรือไม่กต็าม ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกแสดงรายการต่อไปน้ีในใบขนสินค้า คือ ชนิดของ คุณภาพ 

ปริมาณ น ้าหนัก ราคาศุลกากร เมืองก าเนิด และรายการอย่างอื่นๆ ตามแต่อธิบดีจะต้องการ และ 

ให้ลงนามรับรองในใบขนสินค้าหรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีก าหนดเพ่ือรับรองใบขนสินค้าว่าข้อความ 

ที่ได้แสดงไว้น้ันเป็นความสตัย์จริง 

 ของน าเข้าหรือส่งออกที่ มีการแสดงคุณภาพ ข้อความหรือรูปลักษณ์ใดๆ ที่อธิบดี           

ได้ออกระเบียบห้ามแสดงไว้ที่ สินค้าหรือหีบห่อ หรือของที่ มีการแสดงก าเนิดโดยถ้อยค า อุบาย  

ค าพรรณนา หรือการแสดงอื่นๆ ซ่ึงแถลงหรือโดยประจักษ์แจ้งว่าของใดๆ ได้ท าขึ้นในถิ่นหรือประเทศใด 

อันเป็นเทจ็ ทั้งน้ี การแสดงดังกล่าวไม่ว่าโดยถัก ทอ ตอก ต่อ ประทับ หรือติดอยู่ด้วยประการอื่นใด  

กบัของน้ัน หรือกับเคร่ืองห่อหุ้ม หรือป้ายแห่งของน้ันกต็าม ไม่ว่าของน้ันจะน าเข้ามาหรือส่งออกโดยผ่าน   

พิธกีารศุลกากรหรือไม่ ให้ถือว่าของน้ันเป็นของต้องห้ามน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 



๔๖ 

 
 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคแรก มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกนิห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๖๔ หรือมาตรา ๑๖๖ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้น าเข้ามาใน

หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงของต้องห้ามตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๙๙  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม       

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (๑๙๙๔) หรือความตกลงอื่นใดที่ประเทศไทย     

มีข้อผูกพันที่จะต้องปฏบัิติตามหรือเพ่ือก าหนดราคาศุลกากรส าหรับของน าเข้า ของส่งออก หรือของอื่นใด 

มาตรา ๒๐๐  บรรดาการช่ังของ การสอบ การตีราคา การวินิจฉัยกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด

ของสนิค้าหรือถิ่นก าเนิดของสนิค้า  การจ าแนกประเภทพิกดัอตัราศุลกากร ฯลฯ เพ่ือประเมินค่าภาษี หรือ

เพ่ือประโยชน์อย่างอื่นในราชการน้ัน ให้พนักงานศุลกากรเป็นผู้ท า 

มาตรา ๒๐๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การประเมินค่าภาษีและการเสียภาษี ผู้ที่มี   

ความประสงค์จะน าของเข้ามาในราชอาณาจักรอาจย่ืนค าร้องขอต่ออธิบดีเพ่ือพิจารณาเป็นการล่วงหน้า    

ในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดราคาของของน าเข้า 

(๒) ก าหนดถิ่นก าเนิดของของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด

ตามที่ระบุไว้ในสญัญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 

(๓) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือจ าแนกประเภท

ของของในพิกดัอตัราศุลกากร 

  การย่ืนค าร้องขอ การพิจารณาค าร้องขอ และการแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๒๐๒ ในการร้องขอตามมาตรา ๒๐๑ ให้ผู้ร้องขอเสียค่าธรรมเนียมตามวิธีการ

และเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๒๐๓ การพิจารณาก าหนดราคาของของน าเข้าตามมาตรา ๒๐๑ (๑) ให้น า

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้ราคาตามมาตรา ๗ (๑๑) (๒) ของบทนิยามค าว่า “ราคา

ศุลกากร” หรือ “ราคา” ในมาตรา ๗ (๑๑) มาใช้บังคับ 

มาตรา  ๒๐๔  การพิจารณาของอธิบดีตามมาตรา ๒๐๑ ให้มีผลผูกพันเฉพาะ          

กรมศุลกากรกบัผู้ร้องขอ และตามระยะเวลาที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๒๐๕  ในกรณีที่พนักงานศุลกากรเหน็ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนค่าอากรส าหรับ

ของที่ก  าลังผ่านศุลกากร ให้น าของน้ันไปยังศุลกสถาน หรือน าไปเกบ็ไว้ในที่ม่ันคงแห่งใดแห่งหน่ึงเว้นแต่

พนักงานศุลกากรและเจ้าของหรือตัวแทนจะตกลงกันยอมให้เอาแต่ตัวอย่างของไว้วินิจฉัยปัญหาและ  

เพ่ือรักษาประโยชน์รายได้ของแผ่นดิน ให้ช าระอากรตามจ านวนที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกแล้วแต่กรณี 

ส าแดงไว้ในใบขนสินค้าและให้วางเงินเพ่ิมเติมเป็นประกันจนครบจ านวนเงินอากรสูงสุดที่อาจจะ          

พึงต้องเสียส าหรับของน้ัน แต่อธิบดีจะประกาศก าหนดให้รับการค า้ประกันของกระทรวงการคลังหรือ



๔๗ 

 
ธนาคารแทนการวางเงินเพ่ิมเติมเป็นประกันดังกล่าว โดยอาจก าหนดให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เหน็สมควร  

กไ็ด้ 

มาตรา ๒๐๖  ในกรณีที่มีการวางประกนัค่าอากรตามมาตรา ๒๐๕ เมื่อพนักงานศุลกากร

ได้ประเมินเงินอากรอันพึงต้องเสียและแจ้งให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกแล้วแต่กรณีทราบแล้ว       

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องช าระเงินอากรตามจ านวนที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้ง 

 ในกรณีที่มีการวางเงินประกันและเงินประกันที่วางไว้คุ้มค่าอากรที่พนักงานศุลกากร

ประเมินแล้ว ให้เกบ็เงินประกันดังกล่าวเป็นค่าอากรตามจ านวนที่ประเมินได้ทันที และให้ถือเสมือนว่า 

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้ช าระเงินอากรที่ได้รับแจ้งภายในเวลาที่ก  าหนดไว้ในวรรคหน่ึงแล้ว 

 มาตรา ๒๐๗  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมิได้ช าระเงินอากรให้ครบถ้วน

ภายในเวลาที่ก  าหนดในวรรคหน่ึงแห่งมาตรา ๒๐๖ หรือมิได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขที่อธิบดี

ก าหนดตามมาตรา ๑๙๒ หรือมาตรา ๙๓ อธิบดีจะเรียกเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละย่ีสิบของจ านวน 

ค่าอากรที่ต้องเสยีหรือเสยีเพ่ิมกไ็ด้ เงินเพ่ิมน้ีให้ถือเป็นเงินอากร 

 มาตรา ๒๐๘  เม่ือผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกน าเงินมาช าระค่าอากรที่ต้องเสียหรือ  

เสยีเพ่ิม ให้เรียกเกบ็เงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหน่ึงต่อเดือนของค่าอากรที่น ามาช าระโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่

ได้ส่งมอบหรือส่งของออก จนถึงวันที่น าเงินมาช าระ เงินเพ่ิมที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนค่าอากรที่ต้องช าระ 

แต่มิให้เรียกเกบ็เงินเพ่ิมดังกล่าวในกรณีที่มีการช าระอากรเพ่ิมตามมาตรา ๒๕๙ (๓)                

ในกรณีที่ มีการเปล่ียนการค ้าประกันเป็นการวางเงินประกันหลังการส่งมอบหรือ          

ส่งของออก ให้เรียกเกบ็และค านวณเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละหน่ึงต่อเดือนของค่าอากรโดยไม่คิดทบต้น   

นับแต่วันที่ได้ส่งมอบหรือส่งของออก จนถึงวันที่น าเงินมาวางแทนการค า้ประกัน แต่ในกรณีที่เงินประกัน 

ที่น ามาวางแทนน้ันไม่คุ้มค่าอากร ให้เรียกเกบ็เงินเพ่ิมส าหรับจ านวนค่าอากรที่ต้องเสียเพ่ิมตามเกณฑ ์   

ในวรรคหน่ึงอกีด้วย           

ในการค านวณเงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 

และเงินเพ่ิมน้ันให้ถือเป็นเงินอากร 

ในกรณีที่ต้องคืนเงินอากรหรือเงินประกนัค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกนิจ านวนอันพึง

ต้องเสยีหรือเสยีเพ่ิม ให้คืนพร้อมด้วยดอกเบ้ียอีกร้อยละ ๐.๖๒๕ ต่อเดือนของจ านวนที่ต้องคืนโดยไม่คิด

ทบต้น นับแต่วันที่ได้ช าระค่าอากรหรือวางเงินประกนัค่าอากรคร้ังสุดท้ายจนถึงวันที่มีการอนุมัติให้จ่ายคืน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนการค า้ประกันเป็นการวางเงินประกันหลังการส่งมอบหรือส่งของออกการค านวณ

ดอกเบ้ียส าหรับจ านวนเงินประกนัที่ต้องคืน ให้นับต้ังแต่วันที่วางเงินประกันคร้ังสุดท้ายแทนการค า้ประกัน 

จนถึงวันที่อนุมัติให้จ่ายคืน แต่ดอกเบ้ียที่ค านวณได้มิให้เกินจ านวนเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากรที่ต้องคืน

การค านวณดอกเบ้ียตามวรรคน้ี เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน ดอกเบ้ียที่ต้องจ่ายน้ีให้ถือเป็น 

เงินอากรที่ต้องจ่ายคืน 

 



๔๘ 

 
มาตรา ๒๐๙  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกค้างช าระค่าอากร อธิบดีมีอ านาจ

กักของใดๆ ของผู้น้ันที่ก  าลังผ่านศุลกากรหรืออยู่ในความก ากับตรวจตราของศุลกากรด้วยประการใดๆ 

จนกว่าจะได้ช าระเงินอากรที่ค้างให้ครบถ้วน และถ้ามิได้ช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กักของ เช่นว่าน้ัน 

ให้อธบิดีมีอ านาจสั่งให้น าของน้ันออกขายทอดตลาด และเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดน้ี ให้หักค่าอากร

ค้างช าระค่าอากรส าหรับของที่ขายทอดตลาด ค่าเก็บรักษา ค่าย้ายขน และค่าภาระติดพันอย่างอื่น 

อันค้างช าระแก่ศุลกากรเสียก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ค่าภาระติดพันต่างๆ อันสมควรจะได้แก่ผู้เกบ็รักษา   

ถ้ายังมีเหลืออยู่อีกกใ็ห้จ่ายแก่ตัวแทนของเรือที่น าของที่ขายทอดตลาดเข้ามา เม่ือได้หักใช้เช่นน้ีแล้ว       

ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้เรียกร้องเอาภายในหกเดือนนับแต่

วันที่ขายทอดตลาด 

มาตรา ๒๑๐  บรรดาใบขนสินค้า บัญชี สมุดบัญชี บันทึกเร่ืองราวหรือเอกสาร           

ไม่ว่าประเภทใดๆ ให้ท าและถือไว้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใบขนสินค้า บัญชี หรือบันทึกเร่ืองราว

อย่างอื่นที่ต้องท าขึ้ นตามบังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี มิให้ถือว่าสมบูรณ์ นอกจากจะได้ท าให้ถูกต้อง

เคร่งครัดตรงตามที่บัญญัติไว้ เม่ือจะต้องจัดและแยกประเภทปริมาณสินค้า กต้็องกระท าการน้ันให้ถูกต้อง

เคร่งครัดตรงตามบัญชีรายช่ือสินค้าขาเข้าและขาออกของทางราชการ ราคาแยกประเภทหน่ึงๆ           

และราคารวมยอดในใบขนสินค้าน้ันให้ลงไว้เป็นเงินไทย รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

ห้ามมิให้รับใบขนสินค้าฉบับใด นอกจากจะมีรายละเอียดบริบูรณ์ดังที่ก  าหนดไว้ในแบบตามที่กฎหมาย

บัญญัติ พร้อมทั้งค าแสดงของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือตัวแทนดังที่ก  าหนดไว้ด้วย 

 

หมวด ๑๐ 

ของตกคา้ง 

มาตรา ๒๑๑  ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี     

ให้ถือว่าเป็นของตกค้าง 

 (๑) ของน าเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๑๕ 

(๖) ที่ผู้น าของเข้ามิได้เสียอากร และน าของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 

ในราชกจิจานุเบกษา 

 (๒) ของน าเข้าอื่นใดนอกจาก (๑) เมื่ออยู่ในอารักขาของศุลกากรถึงสามสิบวัน 

โดยไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของน้ัน 

ให้อธิบดีมีค าบอกกล่าวไปยังตัวแทนของเรือที่น าของเข้ามาโดยพลัน และเม่ือตัวแทนของเรือน้ันได้รับ 

ค าบอกกล่าวครบสบิห้าวันแล้ว 

 

 



๔๙ 

 
 การด าเนินการกับของตกค้างตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพนักงานศุลกากร       

ให้ท าลายหรือน าของน้ันออกขายทอดตลาด หรือสั่งให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือที่น าของเข้า  

ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรและถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้มีอ านาจสั่งพนักงานศุลกากรให้ท าลายได้โดย   

ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

 ในการสั่งให้พนักงานศุลกากรท าลายของตกค้างตามวรรคสอง ให้ด าเนินการตามวิธีการ  

ที่ปลอดภัยต่อบุคคล สตัว์ พืช ทรัพย์สนิ และสิ่งแวดล้อม 

 ถ้ าอธิบดีเห ็นว่าการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไม่ไ ด้ เง ิน เท่าที่ควรหรือ          

มีเหตุอันสมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอื่นก็ได้ และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือ        

ขายโดยวิธีอื่ นดังกล่าวจะไม่ได้เ งินคุ้มค่าภาษีหรืออาจจะท าให้เกิดความเสียหายอันไม่สมควร             

อย่างหน่ึงอย่างใด ให้จ าหน่ายของน้ันตามแต่อธบิดีจะสั่ง 

 ส าหรับของตกค้างตามวรรคหน่ึง (๑) ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา

แล้วเสรจ็โดยเรว็ โดยค านึงถึงอนัตรายที่อาจเกดิข้ึนประกอบด้วย 

มาตรา ๒๑๒  ของสดของเสียซ่ึงยังมิได้รับมอบไปโดยย่ืนใบขนสินค้าบริบูรณ์และ 

มีอาการแสดงชัดว่าของน้ันบูดเน่าแล้ว อธิบดีจะสั่งจ าหน่ายหรือท าลายเมื่ อใดกไ็ด้ โดยอาจเรียกเกบ็

ค่าใช้จ่ายจากผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือกไ็ด้ 

มาตรา ๒๑๓  เงินที่ได้จากการขาย ตามมาตรา ๒๑๑ น้ัน ให้หักใช้ค่าภาษี ค่าเกบ็รักษา  

ค่าย้ายขน หรือค่าภาระติดพันอย่างอื่ นอันค้างช าระแก่กรม ศุลกากรเสียก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้               

ค่าภาระติดพันต่างๆ อนัสมควรจะได้และค้างช าระแก่ตัวแทนของเรือที่น าของเข้ามา เมื่อได้หักใช้ เช่นน้ีแล้ว 

ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้เรียกร้องเอาภายในหกเดือนนับแต่

วันที่ขายของน้ัน 

มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่ของตกค้างหรือของน าเข้าเป็นของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

ความเสยีหายต่อบุคคล สตัว์ พืช ทรัพย์สนิ หรือสิ่งแวดล้อม ถ้าข้อเทจ็จริงปรากฏต่ออธิบดีว่า นายเรือหรือ

ผู้ควบคุมอากาศยานรู้เหน็เป็นใจให้น าของน้ันเข้ามา หรือนายเรือหรือ ผู้ควบคุมอากาศยานไม่อาจพิสูจน์

ได้ว่าตนได้จัดการเตม็วิสัยที่จะจัดได้เพ่ือที่จะสืบค้นให้พบหรือป้องกันการน าของน้ันเข้า นอกจากโทษที่มี

ตามกฎหมายแล้ว ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบท่าเรือหรือสนามบินศุลกากรแห่งหน่ึงแห่งใด  

หรือทุกแห่งในประเทศด าเนินการโดยพลัน ให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือหรือตัวแทนของอากาศยาน

ที่น าของน้ันเข้ามาน าของน้ันออกไปนอกราชอาณาจักร หรืองดการให้ใช้ท่าเรือหรือสนามบินศุลกากรและ

บริการต่างๆ แก่เรือหรืออากาศยานล าน้ันหรือเรือหรืออากาศยานอื่นๆ ทั้งหมดของเจ้าของเรือหรือ  

อากาศยานล าน้ันได้ตามระยะเวลาที่จะก าหนดตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

 

 

 



๕๐ 

 
 ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่า การด าเนินการตามวรรคหน่ึงจะเป็นการเน่ินช้า 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นอันตรายร้ายแรงแก่ประชาชน ให้อธิบดี 

สั่งผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือหรือตัวแทนของอากาศยานให้ท าลายของน้ันโดยเรว็ภายในระยะเวลา     

ที่ก  าหนด หากผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือหรือตัวแทนของอากาศยานไม่ด าเนินการตามค าสั่ง อธิบดี

มีอ านาจสั่งให้พนักงานศุลกากรท าลายของน้ันได้ โดยให้ผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือ หรือตัวแทนของ

อากาศยาน แล้วแต่กรณีเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่าย 

 ในกรณีผู้น าของเข้าหรือตัวแทนของเรือหรือตัวแทนของอากาศยานไม่ปฏบัิติตามวรรคหน่ึง

หรือวรรคสอง ผู้น้ันต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

หมวด ๑๑ 

คณะกรรมการ 

 มาตรา ๒๑๕  ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสทิธอิุทธรณ์การประเมินอากรของพนักงาน

ศุลกากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ในกรณีที่

เป็นการน าของเข้าหรือส่งของออกในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร อาจอุทธรณ์โดยย่ืนผ่าน  

ด่านศุลกากรหรือส านักงานศุลกากรภาคก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามแบบและระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 มาตรา ๒๑๖  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยอธิบดีเป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงอธิบดี

แต่งตั้ง อีกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน และต้องมาจากภาคเอกชนอย่างน้อยหน่ึงคน      

เป็นกรรมการ  

         ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งข้าราชการสงักดักรมศุลกากรเป็นเลขานุการและ

ให้เลขานุการเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย  

 การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจมีหลายคณะได้ตามความจ าเป็น 

                   ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่

วันที่พนักงานศุลกากรได้รับอุทธรณ์ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

ผู้อุทธรณ์ชอบที่จะน าความข้ึนสู่ศาลหรืออาจขยายเวลา หรือยอมให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาได้อีก 

๑๘๐ วัน 

มาตรา ๒๑๗  ให้กรรมการซ่ึงอธบิดีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

 เมื่ อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งตั้ งกรรมการขึ้ นใหม่          

ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับ

แต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 



๕๑ 

 
 การแต่งต้ังกรรมการใหม่ให้แต่งต้ังภายในสามสบิวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

และให้ขยายเวลาได้ตามที่อธบิดีเหน็สมควร 

 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกนั 

มาตรา ๒๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงอธิบดี

แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) ลาออก 

   (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   (๕) อธิบดีมีค าสั่ งให้ออกเน่ืองจากมีเหตุบกพร่องอย่างย่ิงต่อหน้าที่หรือ          

มีความประพฤติเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 

   (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้อธิบดีแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทน 

และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเทา่กบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

มาตรา ๒๑๙  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีกรรมการมาประชุม   

อย่างน้อยกึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม

เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสียงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

มาตรา ๒๒๐  ถ้ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสยีในเร่ืองที่วินิจฉัยจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติ

ในเร่ืองน้ันมิได้ 

มาตรา ๒๒๑  เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  

คณะอนุกรรมการ  และพนักงานศุลกากรมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซ่ึ งเกี่ยวข้อง       

มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอย่างอื่น         

ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่อุทธรณ์มาแสดงได้ โดยให้เวลาบุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้     

ส่งหนังสอืเรียก 

 ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหน่ึง หรือไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์น้ันเสยี 

 

 



๕๒ 

 
มาตรา ๒๒๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีหน้าที่ ในการวินิจฉัยอุทธรณ์         

การประเมินอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏบัิติการอย่างหน่ึงอย่างใด

ตามที่จะมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

 ให้น าความในมาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๒๐ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งต้ังโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๒๓  ให้กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  อนุกรรมการ 

ในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งต้ัง และพนักงานศุลกากรเป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๒๔  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัย        

ยกอุทธรณ์ 

   (๑)  ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๒๒๑ โดยไม่มีเหตุอนัควร 

   (๒)  ผู้อุทธรณ์ยื่นค าร้องขอถอนอุทธรณ์ 

มาตรา ๒๒๕  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด และในกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง ค าวินิจฉัยที่เปล่ียนแปลงน้ันมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เว้นแต่    

ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงค าวินิจฉัย ก็ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจ

ด าเนินการตามค าพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซ่ึงเป็นคู่ความในคดีน้ัน 

มาตรา ๒๒๖  ในกรณีที่จะต้องช าระอากรเพ่ิมหรือเงินประกันไม่คุ้มค่าอากร การอุทธรณ์

ตามมาตรา ๒๑๕ ไม่เป็นเหตุทุเลาการช าระเงินอากรตามจ านวนที่พนักงานศุลกากรประเมินไว้ เว้นแต่กรณี

ที่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาได้ กใ็ห้มีหน้าที่ช าระภายใน

สามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือได้รับทราบค าพิพากษาถึงที่สดุ แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีที่ มีค า วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียอากรเพ่ิมข้ึน ผู้อุทธรณ์จะต้องช าระภายใน

ก าหนดเวลาเช่นเดียวกบัวรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๒๗  ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ

และให้ส่งไปยังผู้อุทธรณ์ โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 

มาตรา ๒๒๘  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๒๔ 

มาตรา ๒๒๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๒๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกนิห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



๕๓ 

 
มาตรา ๒๓๐  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง

เป็นประธานกรรมการ อธบิดี อธบิดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอกีจ านวนสามคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมศุลกากรเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๓๑  ให้กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๒๓๐ อยู่ในต าแหน่งคราวละ

สามปี กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอกีได้ 

  มาตรา ๒๓๒   นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๓๑ กรรมการ 

ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) รัฐมนตรีให้ออก 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทน 

 กรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของ 

ผู้ซ่ึงตนแทน 

 มาตรา ๒๓๓  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 

ในที่ประชุม 

 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

มาตรา ๒๓๔  ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรเป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๓๕  คณะกรรมการตามมาตรา ๒๓๐ มีอ านาจด าเนินการ 

 (๑) ก าหนดขอบเขตในการใช้อ านาจของพนักงานศุลกากร 

 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร 

 (๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเหน็ 

 (๔) ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเกบ็ภาษีอากร 

 การก าหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ให้พนักงานศุลกากรปฏบัิติตาม 



๕๔ 

 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ให้เป็นที่สุดและในกรณีที่มีการ

เปล่ียนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง ค าวินิจฉัยเปล่ียนแปลงน้ันมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง เว้นแต่ในกรณีที่มี

ค าพิพากษาอันถึงที่สุดมีผลเป็นการเปล่ียนแปลงค าวินิจฉัย กใ็ห้พนักงานศุลกากรมีอ านาจด าเนินการตาม 

ค าพิพากษาในส่วนที่เป็นโทษย้อนหลังได้เฉพาะบุคคลซ่ึงเป็นคู่ความในคดีน้ัน 

 มาตรา ๒๓๖  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดที่ต้องวินิจฉัย     

ตามมาตรา ๒๓๕ (๓) จะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเร่ืองน้ันมิได้ 

 

หมวด ๑๒ 

การคืนเงินอากร 

 มาตรา ๒๓๗   ของใดที่พิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรและเสยีอากรแล้ว ถ้าส่งกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งกลับไปเป็นของใช้สิ้นเปลือง

ในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ ให้คืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้น าของเข้าเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกิน

หน่ึงพันบาทของจ านวนที่ได้เรียกเกบ็ไว้ โดยค านวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จ านวนใด

จะสงูกว่า ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้  

 (ก) ระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ของน้ันมิได้ใช้ประโยชน์ด้วยประการใดๆ เว้นแต่เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการส่งของน้ันกลับออกไป และมิได้เปล่ียนแปลงรูปหรือลักษณะใดๆ  

 (ข) ของน้ันได้ส่งกลับออกไปทางท่าหรือที่ส าหรับการส่งออกซ่ึงของที่ขอคืนอากร 

ขาเข้า 

 (ค) ของน้ันได้ส่งกลับออกไปภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่น าเข้า และ 

 (ง) ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของน้ันกลับออกไป  

 อธิบดีมีอ านาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป การจัดท าและ 

ย่ืนเอกสารต่างๆ การค านวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธกีารอื่นๆ เกี่ยวกบัการขอคืนเงินอากรน้ี 

 มาตรา ๒๓๘  ของที่ส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือ

เดินทางไปเมืองต่างประเทศ ถ้าพิสูจน์เป็นที่พอใจอธิบดีว่าได้ผลิต หรือผสม  หรือประกอบ บรรจุ หรือ

ด าเนินการอื่นใดตามที่อธบิดีเหน็สมควร ด้วยของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คืนเงินอากรขาเข้าส าหรับ

ของดังกล่าวที่ได้เรียกเกบ็ไว้แล้วให้แก่ผู้น าของเข้า ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขดังต่อไปนี้    

 (ก) ของที่น าเข้ามาน้ันมิใช่ของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนเงินอากร 

 (ข) ปริมาณของที่น าเข้าซ่ึงใช้ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุเป็นของ     

ที่ส่งออก ให้ถือตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 (ค) ของน้ันได้ส่งออกไปทางทา่เรือที่ส าหรับการส่งออก ซ่ึงของที่ขอคืนอากรขาเข้า 



๕๕ 

 
 (ง) ของน้ันได้ส่งออกไปภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่น าของซ่ึงใช้ในการผลิต ผสม หรือ

ประกอบเป็นของที่ส่งออก หรือใช้บรรจุของที่ส่งออกเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย

ท าให้ไม่อาจส่งออกภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ อธบิดีอาจขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกนิหกเดือน และ 

 (จ) ต้องขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของน้ันออกไป แต่อธิบดีจะขยาย

เวลาออกไปตามที่เหน็สมควรกไ็ด้ 

 อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบว่าด้วยการพิสูจน์ของ การส่งของออกไป การจัดท าและ 

ย่ืนเอกสารต่างๆ การค านวณเงินอากรที่พึงคืนให้ และวิธกีารอื่นๆ เกี่ยวกบัการขอคืนเงินอากรน้ี 

มาตรา ๒๓๙  เม่ือผู้น าของเข้าแสดงความจ านงว่า ของที่น าเข้าจะใช้เฉพาะในการผลิต 

ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีเหน็สมควรด้วยของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพ่ือการส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศ หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองต่างประเทศ 

อธิบดีจะอนุญาตให้รับการค า้ประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคาร หรือหลักประกันอื่นที่อธิบดี

เหน็สมควรแทนการช าระอากรขาเข้าที่ต้องเสีย โดยอาจก าหนดเง่ือนไขตามที่เหน็สมควรกไ็ด้ เมื่อมีการ

ส่งออกซ่ึงของที่จะได้คืนเงินอากรตามมาตรา ๒๓๘ ให้คืนประกนัโดยให้ถือว่าเป็นการคืนเงินอากร 

มาตรา ๒๔๐  ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ

ตามมาตรา ๒๓๘ หรือด าเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร ไม่ว่าของดังกล่าวจะใช้ผลิต ผสม 

ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอื่นใดหรือไม่กต็าม หากโอนเข้าไปในคลังสินค้าทณัฑ์บน หรือจ าหน่ายให้แก่ 

ผู้มีสิทธิ ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งของ

ออกไปยังเมืองต่างประเทศและเป็นการส่งของออกส าเรจ็ในเวลาที่โอนหรือจ าหน่ายของเช่นว่าน้ัน ส าหรับ

การรับของที่ได้โอนหรือจ าหน่ายดังกล่าว ให้ถือเป็นท านองเดียวกันโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดี

ก าหนด 

 กรณีตามวรรคหน่ึง ให้คืนเงินอากรขาเข้าแก่ผู้น าของเข้าในท านองเดียวกันกับมาตรา ๒๓๘ 

และมาตรา ๒๓๙ โดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๓ 

เขตปลอดอากร 

มาตรา ๒๔๑  ให้อธิบดีมีอ านาจอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรส าหรับการประกอบ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกจิการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยให้มีอ านาจ

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรและให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา เง่ือนไขและ

วิธกีารในการย่ืนค าขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร 

 ผู้ซ่ึงได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเขตปลอดอากรต้องเสียค่าธรรมเนียมประจ าปีตามที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยกฎกระทรวง 



๕๖ 

 
มาตรา ๒๔๒  ให้อธบิดีมีอ านาจออกระเบียบก าหนดประเภทหรือชนิดของของที่จะน าเข้า

ไปในหรือปล่อยออกจากเขตปลอดอากร และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเง่ือนไขในการน า

ของเข้าไปในหรือปล่อยออกจากเขตปลอดอากร โดยอาจก าหนดวิธีการและข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเกบ็ของ 

ตลอดจนข้อบังคับเพ่ือด าเนินการตรวจตราควบคุมของในเขตปลอดอากร 

มาตรา ๒๔๓  ให้ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไป

ในเขตปลอดอากร ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑) ของที่เป็นเคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของของ

ดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์     

แก่การเศรษฐกิจของประเทศ และให้รวมตลอดถึงของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบหรือติดต้ังโรงงานหรือ

อาคารในเขตปลอดอากรซ่ึงได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรตามที่อธบิดีอนุมัติ 

 (๒) ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรและน าเข้าไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใช้ใน        

การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือ 

 (๓) ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 

 ให้ยกเว้นอากรขาออกส าหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออก       

นอกราชอาณาจักร 

 มาตรา ๒๔๔  การน าเข้าและการผลิตของที่กระท าในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้น 

ภาษีสรรพสามิตตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

 การน าเข้าและการผลิตของที่กระท าในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นภาษีสุรา 

การปิดแสตมป์ และค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไพ่ 

โดยให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเว้นและการจัดเกบ็ตามที่ก  าหนดในกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

มาใช้บังคับโดยอนุโลมกบัการยกเว้นภาษีสรุา การปิดแสตมป์ และค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

มาตรา ๒๔๕ ในกรณีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าวัตถุดิบภายใน

ราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการอื่นใดกับของน้ัน  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของน้ันได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับกฎหมาย     

ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  

การครอบครอง หรือการใช้ประโยชน์ซ่ึงของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ   

การประทบัตรา หรือเคร่ืองหมายใดๆ แก่ของน้ัน ทั้งน้ี โดยให้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 ในกรณีที่ของตามวรรคหน่ึง เป็นของที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ       

ความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพอนามัยของ

ประชาชน หรือสิ่งแวดล้อมหรือเป็นของซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือ        

ความตกลงระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของของดังกล่าว

มิให้ได้รับยกเว้นตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงได้ ทั้งน้ี จะก าหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขกไ็ด้ 



๕๗ 

 
 ในกรณีปล่อยของตามวรรคหน่ึง ออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือใช้หรือจ าหน่ายในประเทศ

ให้น ากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซ่ึงของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ

การประทับตรา หรือเคร่ืองหมายใดๆ แก่ของน้ัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

นับแต่วันที่น าออกจากเขตปลอดอากรแล้วแต่กรณี โดยถือเสมือนว่าได้น าเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่น า

ออกจากเขตปลอดอากร 

มาตรา ๒๔๖  ในกรณีที่ มีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากร 

เมื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร หากน าของน้ันเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นอากรหรือคืนเงินอากร 

โดยให้ถือว่าของน้ันได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้น าของเช่นว่าน้ันเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งน้ี 

โดยให้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

มาตรา ๒๔๗   การน าของออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือใช้หรือจ าหน่ายภายใน

ราชอาณาจักรหรือเพ่ือโอนเข้าไปในคลังสินค้าทณัฑ์บน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา ๒๓๘ 

หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการ

น าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าเข้าส าเรจ็ในเวลาที่น าของเช่นว่าน้ันออกจากเขตปลอดอากร ทั้งน้ี โดยให้

ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนด 

 การน าของในเขตปลอดอากรไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ 

ในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการน าของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหน่ึง เว้นแต่  

จะเป็นการก าจัดหรือท าลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซ่ึงอยู่ภายใน 

เขตปลอดอากร โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบที่อธิบดี

ก าหนด 

มาตรา ๒๔๘  ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๒ ตอน ๕ เกบ็ของในคลังสินค้า มาใช้บังคับกับ

การน าของเข้า การเกบ็รักษา การส่งของออก การควบคุม การขนย้ายในเขตปลอดอากร และอ านาจของ

พนักงานศุลกากรโดยอนุโลม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และระยะเวลาที่อธบิดีก าหนด 

 

หมวด ๑๔ 

ส าแดงเท็จ 

มาตรา ๒๔๙  ผู้ใดกระท าหรือจัดหรือยอมให้ผู้อื่นกระท า หรือย่ืน หรือจัดให้ผู้อื่นย่ืน  

ซ่ึงใบขนสนิค้า ค าส าแดง ใบรับรอง บันทกึ เร่ืองราว หรือตราสารอย่างอื่นต่อพนักงานศุลกากรในเร่ืองใดๆ 

อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติน้ี หรืออันพระราชบัญญัติน้ีบังคับให้กระท าน้ันเป็นความเทจ็เป็นความ       

ไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือถ้าผู้ใดซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีบังคับให้ 

ตอบค าถามอนัใดของพนักงานศุลกากรมิได้ตอบค าถามอนันั้นโดยสตัย์จริง หรือถ้าผู้ใดไม่ยอม หรือละเลย   

ไม่ท าไม่รักษาไว้ซ่ึงบันทึกเร่ืองราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอย่างอื่นๆ  



๕๘ 

 
ซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีบังคับไว้ หรือถ้าผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้เมื่อปลอมแปลงแล้วซ่ึงเอกสารบันทกึเร่ืองราว 

หรือตราสารอย่างอื่นที่พระราชบัญญัติน้ีบังคับไว้ให้ท า หรือที่ใช้ในกิจการใดๆ เกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติน้ี 

หรือแก้ไขเอกสารบันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอย่างอื่นภายหลังที่ ได้ออกไปแล้วในทางราชการ  

หรือปลอมดวงตรา ลายมือช่ือ ลายมือช่ือย่อ หรือเคร่ืองหมายอย่างอื่นของพนักงานศุลกากร หรือซ่ึง

พนักงานศุลกากรใช้เพ่ือการอย่างใดๆ อนัเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติน้ี ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  ผู้ใดย่ืนใบขนสินค้าขาออกที่ส าแดงการขอคืนค่าอากร ผู้มีสิทธิขอคืนอากรส าหรับ 

ของส่งออก หากจะขอคืนอากรต้องย่ืนใบขนสินค้าขาออก หรือให้ผู้อื่นย่ืนใบขนสินค้าที่ส าแดง ค าขอคืน      

ค่าอากรดังกล่าว ถ้าพนักงานศุลกากรตรวจพบว่า ของที่ได้บรรทุกลงเรือ หรือน าไปยังท าเนียบท่าเรือ     

ท่าเทียบเรือ หรือที่อื่นเพ่ือส่งออกไป หรือส่งออกตามมาตรา ๒๓๘ ไม่ตรงตามส าแดง หรือมีปริมาณ 

น้อยกว่าที่ส าแดงในสาระส าคัญ หรือไม่พบของที่ ส่งออกตามส าแดงให้ถือว่าผู้ที่ ย่ืนใบขนสินค้า  

และผู้ส าแดงการขอคืนค่าอากรน้ันมีความผิดต้องระวางโทษส าหรับความผิดคร้ังหน่ึงๆ ให้ปรับเป็นเงิน  

สี่เทา่ของจ านวนค่าอากรที่จะขอคืนเกนิกว่าที่จะได้รับจริง หรือจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ และของ

อนัเนื่องด้วยความผิดตามมาตรานี้  ให้ริบเสยีสิ้นโดยไม่ต้องค านึงว่าบุคคลผู้ใดจะต้องรับโทษหรือไม่ 

 การกระท าความผิดฐานส าแดงเทจ็ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ถือว่าเป็นความผิด  

โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้กระท ามีเจตนาหรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ 

มาตรา ๒๕๐  ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องตามที่อธิบดีก าหนด มีหน้าที่เกบ็และรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและข้อมูล       

ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวใช้อยู่ซ่ึงเกี่ยวข้องกับของใดๆ ที่ก  าลังผ่านหรือได้ผ่านศุลกากรไว้ 

ณ สถานที่ประกอบการหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่น าของเข้าหรือ   

ส่งของออก 

 ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงเลิกประกอบกิจการ ให้บุคคลหรือนิติบุคคล

หรือผู้ช าระบัญชีของนิติบุคคลน้ัน เกบ็และรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและข้อมูลดังกล่าว ณ สถานที่ 

ที่อธบิดีก าหนดต่อไปอกีสองปีนับแต่วันเลิกประกอบกจิการ 

 ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดชนิดของเอกสารที่บุคคลตามวรรคหน่ึง มีหน้าที่เกบ็และรักษา 

รวมทั้งหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขในการเกบ็และรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและข้อมูลดังกล่าวได้ 

 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขตามวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท     

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕๑  พนักงานศุลกากรอาจเรียกให้ย่ืนบัญชีราคาสินค้า บัญชีสินค้าส าหรับเรือ 

หรือบัญชีสินค้าส าหรับยานพาหนะใด ใบตราส่งสินค้า ใบรับสมุดบัญชี บันทึกเร่ืองราว หรือเอกสาร    

อย่างอื่นอนัเกี่ยวด้วยของใดๆ ที่ก  าลังผ่าน หรือได้ผ่านศุลกากรน้ันได้ เพ่ือตรวจสอบหรือเทยีบดูให้ถูกต้อง

กับใบขนสินค้า ใบรับรอง ใบแสดงการหรือรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ต่อกรมศุลกากร และถ้าไม่ยอมย่ืน          
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Line
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Line



๕๙ 

 
บุคคลผู้จงใจไม่ยอมปฏิบัติตามค าเรียกของพนักงานศุลกากรน้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน   

หน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๒๕๒  ถ้าผู้ใดไม่ยอมย่ืนแบบใบรับรอง ใบแสดงการ ค าส าแดงบันทึกเร่ืองราว 

หรือไม่ยอมให้ค าแสดงข้อความอื่นแก่พนักงานศุลกากรคนใดซ่ึงบังคับให้ย่ืนหรือแสดง หรือที่เรียกให้ย่ืน

หรือแสดงโดยชอบตามพระราชบัญญัติน้ี หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับศุลกากร หรือละเลยไม่ย่ืนแบบ

ใบรับรอง ใบแสดงการ ค าส าแดง บันทึกเร่ืองราว หรือไม่ให้ค าแสดงข้อความอื่นเช่นว่าน้ันภายใน  

เวลาอันควร หรือเวลาอันระบุไว้และตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกนิหน่ึงแสนบาท 

มาตรา ๒๕๓  ในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีหรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ให้อธิบดีหรือพนักงานศุลกากร

ซ่ึงอธบิดีมีค าสั่งเป็นหนังสอืให้เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ มีอ านาจดังต่อไปนี้  

 (๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบการของผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทน

ของอากาศยานหรือตัวแทนของยานพาหนะอื่น หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้อง 

หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ 

ในเวลาท าการ ในการน้ีให้มีอ านาจสั่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่น้ันให้ปฏิบัติเท่าที่จ าเป็น

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 (๒) สอบถามข้อเทจ็จริงหรือเรียกบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ 

หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด จากผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของ

อากาศยานหรือตัวแทนของยานพาหนะอื่น หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องกับ    

การน าของเข้าหรือการส่งของออก หรือการน าผ่าน หรือการล าเลียงถ่ายของเปล่ียนยานพาหนะ 

 (๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ ว่าในสื่ อรู ปแบบใดๆ              

หรือสิ่งของอื่นที่อาจใช้พิสจูน์ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัศุลกากร 

 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีหรือพนักงานศุลกากรตามความในวรรคหน่ึง

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ในการด าเนินการตามมาตราน้ี ให้กระท าภายในห้าปี นับแต่วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก 

มาตรา ๒๕๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือตรวจพบว่า มีการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร เพ่ือประโยชน์ในการไต่สวนเกี่ยวกับการ

กระท าความผิดน้ัน ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนของเรือ  

ตัวแทนของอากาศยานหรือตัวแทนของยานพาหนะอื่น หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่น 

ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการน าของเข้าหรือการส่งของออก ให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเทจ็จริงหรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือ

หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูล ไม่ว่าในสื่อรูปแบบใดๆ หรือสิ่งของอื่น     

ที่เกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดมาตรวจสอบ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจด็วันนับแต่วันที่

ได้รับค าสั่ง 



๖๐ 

 
 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามวรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕๕  ส าเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า หรือเอกสาร และบัญชี หรือข้อความแถลง 

สิ่งซ่ึงไม่ใช่เป็นความลับน้ัน เม่ืออธบิดีเหน็สมควรกอ็อกให้ได้โดยให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรี

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๑๕ 

การฟ้องรอ้ง การระงบัคดี  

มาตรา ๒๕๖  ในการฟ้องร้องคดีอันเกี่ยวด้วยของซ่ึงต้องยึดเพราะไม่เสียภาษี          

หรือเพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่น หรือยึดเพ่ือเอาค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้ามีข้อโต้เถียงเกิดขึ้ น

ว่าค่าภาษีส าหรับของน้ันๆ ได้ส่งช าระถูกต้องแล้วหรือหาไม่ หรือว่าของน้ันๆ ได้น าเข้ามาได้ขนขึ้นจากเรือ 

ได้ส่งออก ได้บรรทุกลงเรือ ได้ย้ายขนไป ได้เกบ็ ได้ขาย หรือได้จัดการอย่างอื่ นโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่ หน้าที่พิสจูน์ตกอยู่แก่จ าเลยทุกคดีไป 

มาตรา ๒๕๗  ภายในบังคับแห่งมาตรา ๒๕๘ ถ้าบุคคลใดจะต้องถูกฟ้องตาม

พระราชบัญญัติน้ี และบุคคลน้ันยินยอมและใช้ค่าปรับ หรือได้ท าความตกลง หรือท าทณัฑ์บน หรือให้ประกัน

ตามที่อธิบดีจะเห็นสมควรแล้ว อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียกไ็ด้ และการที่อธิบดีงดการฟ้องร้องเช่นน้ี    

ให้ถือว่าเป็นอนัคุ้มผู้กระท าผิดน้ันในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดอนัน้ัน 

 ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรที่จะฟ้องบุคคลใดฐานกระท าหรือย่ืนค าส าแดงหรือบันทึก

เร่ืองราวซ่ึงเป็นความเทจ็ หรือเป็นความไม่บริบูรณ์ หรือเป็นความชักพาให้ผิดหลงในรายการใดๆ หรือ  

ความผิดฐานหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงด้วยประการใดๆ บรรดาการเสียอากรตามจ านวนที่ควรต้องเสีย

หรือการจ ากัดหรือการห้าม หรือการน าเข้าหรือการส่งออกหรือการน าผ่านแดนหรือการล าเลียงซ่ึงสินค้า

ละเมิดสทิธใินทรัพย์สนิทางปัญญา หรือการน าเข้าหรือการส่งออกซ่ึงของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง 

ให้อธบิดีบันทกึความเหน็ว่า เป็นเพราะเหตุใดจึงควรฟ้องผู้กระท าผิด 

 มาตรา ๒๕๘  ส าหรับความผิดตาม  มาตรา ๓๐ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑         

มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๘๑ และมาตรา ๑๙๘       

ถ้าราคาของกลางรวมค่าอากรเข้า ด้วยแล้วเกินกว่าสี่แสนบาท ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ              

ที่จะเปรียบเทียบและงดการฟ้องร้อง การที่คณะกรรมการงดการฟ้องร้องเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นอันคุ้มกัน

ผู้กระท าผิดน้ันในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณีแห่งความผิดอนัน้ัน 

 

 



๖๑ 

 
 มาตรา ๒๕๙ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีต่อไปนี้  

  (๑) ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หรือหลีกเล่ียงอากร หรือหลีกเล่ียงข้อจ ากัดข้อห้าม 

ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละสี่สิบห้าจากเงินค่าขายของกลาง โดยให้หักจ่ายเป็นเงินสินบน

ร้อยละสามสบิ และเป็นเงินรางวัลร้อยละสบิห้า แต่กรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจจ าหน่ายได้       

ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ ส่วนรายที่ไม่มีผู้แจ้งความน าจับ ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละย่ีสบิ 

  (๒) ความผิดฐานส าแดงเทจ็ ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละสี่สิบห้าจากเงิน

ค่าปรับ โดยให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนร้อยละสามสิบ และเป็นเงินรางวัลร้อยละสิบห้า แต่ ในรายที่ไม่มี 

ผู้แจ้งความน าจับ ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละย่ีสบิ 

  (๓) กรณีที่มีการตรวจเกบ็อากรขาด และเจ้าหน้าที่ผู้ส ารวจเงินอากรตรวจพบเป็นผลให้

เรียกอากรเพ่ิมเติมได้ ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละสบิ ของเงินอากรที่กรมศุลกากรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมได้ 

เงินที่หักไว้ตาม (๑) และ (๒) ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนได้ไม่เกินคดีละสิบล้านบาท และ

หักจ่ายเป็นเงินรางวัลได้ไม่เกนิคดีละห้าล้านบาท 

มาตรา ๒๖๐  บทกฎหมายว่าด้วยเงินสินบนและรางวัลที่ถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปส าหรับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือหลีกเล่ียงอากรหรือหลีกเล่ียงข้อจ ากัด

หรือข้อห้าม ความผิดฐานส าแดงเทจ็และกรณีที่มีการตรวจเกบ็อากรขาด ซ่ึงมีการตรวจพบก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๒๖๑  ถ้ามีความจ าเป็นที่จะประเมินราคาของใดๆ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด

เบ้ียปรับ ให้อธบิดีมีอ านาจออกหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเพ่ือก าหนดราคาแห่งของน้ี 

มาตรา ๒๖๒  ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติน้ีจะบัญญัติไว้ประการใดกต็าม ศาลอาจใช้

ดุลพินิจลงโทษผู้กระท าผิดให้ใช้เบ้ียปรับนอกจากโทษจ าคุกอีกกไ็ด้ แต่ว่าเบ้ียปรับและก าหนดโทษจ าคุกน้ัน    

ทั้งสองอย่างต้องไม่เกนิอตัราโทษอย่างสงูที่ก  าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ันๆ 

มาตรา ๒๖๓  เจ้าของเรือจะต้องรับผิดในทางแพ่งในการใช้เบ้ียปรับ ซ่ึงได้ลงโทษ 

ปรับนายเรือส าหรับความผิดใดๆ อันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติน้ี และโดยท านองเดียวกันเจ้าของหรือ 

เจ้าส านักใดๆ จะต้องรับผิดใช้ค่าปรับซ่ึงได้ลงโทษปรับตัวแทน หรือผู้ปกครองที่น้ันๆ ซ่ึงกระท าการแทนตน 

หรือควบคุมดูแลผลประโยชน์ของตนนั้น 

มาตรา ๒๖๔  ถ้าผู้ใดกระท าผิดพระราชบัญญัติน้ี และความผิดน้ันมิได้มีบัญญัติโทษไว้

เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติน้ี หรือบทกฎหมายอื่น ผู้น้ันต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๒๖๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดี หรือพนักงานศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี 

ถ้าบุคคลซ่ึงเกี่ยวข้องไม่อ านวยความสะดวกตามสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท 
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๖๒ 

 
หมวด ๑๖ 

การบงัคบัคดี 

 

มาตรา ๒๖๖  ค่าภาษีซ่ึงต้องเสียหรือต้องช าระเมื่อถึงก าหนดช าระแล้วถ้ามิได้เสียหรือ

ช าระให้ถือเป็นค่าภาษีที่ขาด  

  เพ่ือให้ได้รับช าระค่าภาษีที่ขาด ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัด

และขายทอดตลาดทรัพย์สนิของผู้ต้องรับผิดค่าภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึด

หรือสั่ง   

  วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา     

ความแพ่งโดยอนุโลม ส่วนวิธกีารอายัดให้ปฏบัิติตามระเบียบที่อธบิดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและ    

ขายทอดตลาด และเงินค่าภาษีที่ขาด ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สนิ 

  ผู้ ต้องรับผิดเสียค่าภาษีตามวรรคสอง หมายความรวมถึง ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพว ก 

ไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วย 

  มาตรา ๒๖๗  เมื่อได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๒๖๖ แล้ว ห้ามผู้ใดท าลาย ย้ายไปเสีย 

ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซ่ึงทรัพย์สนิที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว 

  มาตรา ๒๖๘  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๒๖๖ ให้พนักงานศุลกากร    

มีอ านาจ 

  (๑) ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดช าระภาษีอากรค้าง และบุคคลใดๆ ที่มีเหตุอันควรเช่ือว่า

จะเป็นประโยชน์แก่การจัดเกบ็ภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยค า 

  (๒) สั่งบุคคลดังกล่าวใน (๑) ให้น าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่ 

การจัดเกบ็ภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ 

  (๓) ท าการตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าวใน (๑)  

  การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับ

หมายเรียกหรือค าสั่ง  

  มาตรา ๒๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๒๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และ

ปรับไม่เกนิสองแสนบาท  

 มาตรา ๒๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๒๖๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน 

หรือปรับไม่เกนิสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 

 



๖๓ 

 
หมวด ๑๗ 

บทเบด็เสร็จทัว่ไป 

มาตรา ๒๗๑  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่การน าของเข้า และส่งของออก หรือ

การค้าอย่างใดๆ ผ่านแดนแห่งราชอาณาจักรทางบกเสมอกนักบัการค้าทางทะเล และบทบัญญัติการบังคับ

และโทษทั้ งปวงในพระราชบัญญัติ น้ี  ให้ใช้ บังคับแก่การค้าผ่านแดนทางบกตามที่ จะพึงใช้ได้ 

โดยไม่ต้องค านึงถึงถ้อยค าส านวนซ่ึงใช้ตามปกติในทางการเรือ และเมื่อใดมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์

แห่งมาตราน้ี ถ้อยค าส านวนที่ใช้น้ันหมายความและกินความรวมไปถึงรถไฟ อากาศยาน ด่านศุลกากร 

ด่านพรมแดน สนามบินศุลกากร การบรรทุกของลง การถ่ายของออก แล้วแต่กรณี หรือถ้อยค าส านวนอื่น

ท านองน้ี อนัใช้อยู่ในการค้าทางบกหรือทางอากาศน้ัน 

ความในวรรคหน่ึง ให้ใช้บังคับแก่การน าเข้าทางไปรษณีย์ด้วย 

มาตรา ๒๗๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดวันหยุดและเวลาราชการศุลกากร ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน ค่าใบอนุญาต ค่าแบบพิมพ์ ค่าเดินทาง และกิจการอื่นๆ เพ่ือปฏิบัติการ    

ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 

 

นายกรัฐมนตรี   

 




