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พระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

พระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา 
 
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา วิธีจัด และ ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น สมควร

จะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบสืบไป 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไว โดยบทมาตราดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
   

 
มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตินีใ้หเรียกวา พระราชบัญญัติศลุกากร พระพุทธศักราช 

๒๔๖๙ และใหใชเปนกฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว ๓ เดือน 
 

บทวิเคราะห 
 
มาตรา ๒ เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี ้หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก

ศุลกากร และในการแปลความแหงพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถอยคําตอไปนี ้ถาไม
แยงกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร ใหมีความหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและส่ิงท้ังหลาย
ดังกําหนดไวตอไปนี ้คือ 

คําวา “เสนาบดี” หมายความวา เสนาบดีผูมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้

คําวา “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร 
คําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน”๒ หมายความและกินความรวมไปถึง

บุคคลใด ๆ ซ่ึงรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาว ีหรือนายอําเภอ หรือผูชวย
นายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพิเศษใหกระทําการแทนกรมศุลกากร 

คําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใด ๆ ซ่ึง
ไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซ่ึงกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่
ของตนโดยปรกติ 

                                                 
๑ รก.๒๔๖๙/-/๒๗๒/๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๙ 
๒ มาตรา ๒ นิยามคําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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คําวา “ทาตางประเทศ” “ภาคตางประเทศ” หรอื “เมืองตางประเทศ” 
หมายความวา ท่ีใด ๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม 

คําวา “เรือกําปน” หรอื “เรือ” ใหรวมท้ังส่ิงใด ๆ ที่ไดทําขึ้นหรือใชในการนําสง
คนหรือทรัพยสินโดยทางนํ้า 

คําวา “นายเรือ” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ 
คําวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษ ีคาอากร คาธรรมเนียม หรอื คาภาระติด

พันในทางศุลกากร หรอื อากรชั้นใน 
คําวา “ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว” หมายความและกินความรวมวาได

ปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทําใบขนสินคาถูกตองและไดเสียคาภาษีและคาภาระติดพัน
ครบถวนแลว 

คําวา “ผูนําของเขา” หมายความรวมท้ังและใชตลอดถึงเจาของหรือบุคคลอ่ืนซ่ึง
เปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาจนถึง
เวลาที่ไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา “ผูสงของ
ออก” ใหมีความหมายเปนทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม 

คําวา “ราคาศุลกากร” หรอื “ราคา” แหงของอยางใดน้ัน๓ 
(๑) ในกรณีสงของออก หมายความวา ราคาขายสงเงินสดซ่ึงจะพึงขายของ

ประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และท่ีท่ีสงของออกโดยไมมีหักทอนหรือ
ลดหยอนราคาอยางใด หรอื 

(๒) ในกรณีนําของเขา หมายความวา ราคาของของเพื่อความมุงหมายในการ
จัดเก็บอากรตามราคาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเขา 
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของที่คลายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคายอนกลับ 
ท้ังน้ี หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชราคาและการกําหนดราคาตาม (ก) 

(ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
คําวา “อากร”๔ หมายความวา  คาภาษ ีคาอากร คาธรรมเนียมหรือคาภาระติดพัน

ในทางศุลกากร หรืออากรชัน้ใน 
คําวา “คลังสินคา”๕ หมายความวา  โรงพักสินคา ท่ีม่ันคงและคลังสินคาทัณฑบน 

                                                 
๓ มาตรา ๒ นิยามคําวา “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แหงของอยางใดนั้น แกไขโดย

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๒ นิยามคําวา “อากร” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําวา “เขตปลอดอากร”๖ หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ โดยของ
ที่นําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

หมวด ๑ ทวิ๗ 
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร 

   
 

มาตรา ๒ ทวิ  ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรประกอบดวย ปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม
สรรพสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๒ ตร ี ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๒ ทวิ มีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
มาตรา ๒ จัตวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒ ตร ี

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคล

ลมละลาย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรแีตงต้ังผูอ่ืนเปน

กรรมการแทน 
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา

ของผูซ่ึงตนแทน 

                                                                                                                                            
๕ มาตรา ๒ นิยามคําวา “คลังสินคา” เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลง

วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๖ มาตรา ๒ นิยามคําวา “เขตปลอดอากร” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ หมวด ๑ ทว ิคณะกรรมการวนิจิฉัยอากรศุลกากร มาตรา ๒ ทว ิถึง มาตรา ๒ อัฏฐ เพิ่มเติม

โดยพระราชกําหนดแกไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศกัราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒ เบญจ  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม 
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด 

 
มาตรา ๒ ฉ  ใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒ สัตต  คณะกรรมการตามมาตรา ๒ ทวิ มีอํานาจดําเนินการ 
(๑) กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษี

อากร 
(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น 
(๔) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ใหเปนท่ีสุด และใน

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยเปล่ียนแปลงน้ันมิใหมีผลใชบังคับ
ยอนหลัง เวนในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังไดเฉพาะบุคคลซึ่งเปน
คูความในคดีนั้น 

 
มาตรา ๒ อัฏฐ  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดท่ีตอง

วินิจฉัยตามมาตรา ๒ สัตต (๓) จะเขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได 
 

หมวด ๒ 
วิธีจัดการและกําหนดทา ฯลฯ 

   
 
มาตรา ๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงตั้งหรือทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสนาบดีตั้งบุคคลผูสมควรขึ้นเปนหัวหนาจัดการงานใน
กรมศุลกากร และกํากับตรวจตรากิจการอันเปนหนาท่ีของกรมนั้น บุคคลผูนั้นซึ่งตอไปนี้เรียกวา 
“อธิบดี” ใหมีหนาท่ีบังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานท้ังหลายในกรมศุลกากร มีอํานาจให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินเดือนและเงินรางวัล เรียกประกันสําหรับความประพฤติด ีและออกขอบังคับสําหรับกรมตามที่
เห็นวาจําเปน เพื่อดําเนินการใหเปนไปโดยเรียบรอย และบังคับการใหเปนไปตามนั้น 

 
มาตรา ๔๘  เพื่อความประสงคแหงการนําของเขาหรือสงของออกหรือนําของเขา

และสงของออกและการศุลกากรใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดทาหรือท่ีใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนทาหรือที่สําหรับการนําเขา 

หรือสงออกหรือนําเขาและสงออกซ่ึงของประเภทใด ๆ หรอืทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรอื
ใหเปนทาหรือท่ีสําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเขาหรือของที่มีทัณฑบน ท้ังน้ีโดยมี
เงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร 

(๒) กําหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนสนามบินศุลกากรโดยมี
เงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร 

(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ทาใด หรือท่ีใด หรือสนามบินใดซ่ึงไดกําหนดไวดังกลาว
ขางตน 

 
มาตรา ๕ อธิบดีจะตั้งดานตรวจเรือกําปนเขาและออก และจะวางพนักงานไวใน

เรือกําปนลําใด ๆ ในเวลาที่เรือนั้นอยูในเขตนานน้ําสยามก็ได 
 
มาตรา ๖ (๑) อธิบดีจะกําหนดที่อันสมควรมากนอยแหงใหเปนทําเนียบทาเรือ 

ตามกฎหมายสําหรับบรรทุกของลง และขนของข้ึน และกําหนดแสดงเขตแหงทําเนียบทาเรือนั้น ๆ 
ไวก็ได หามมิใหเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือขนสินคาขึ้น ณ ท่ีอ่ืน นอกจาก ณ ท่ีซ่ึงไดใหอนุมัติ
ดังวานั้น หรือภายในเขตที่อธิบดีไดอนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจาของหรือผูปกครองที่
นั้น โดยใหทําทัณฑบนหรืออยางอื่นจนเปนที่พอใจก็ได 

(๒)๙ อธิบดีอาจดําริสั่งไดวา การตรวจสินคาเขาและออกนั้นจะพึงกระทํา ณ ท่ีใด
และโดยวิธีใด และจะบังคับใหสรางและอนุมัติการสรางโรงพักสินคา หรือที่ม่ันคงสําหรับเปนที่
ตรวจและเก็บสินคาที่ยังไมไดตรวจมอบก็ได บรรดาโรงพักสินคาและที่ม่ันคงเหลานั้น ตองจัดใหมี
ที่อันสมควรไวเปนที่ทําการ ทั้งตองมีรั้วและประตูใหสมควรจนเปนที่พอใจของอธิบดี บรรดาประตู
นอกและในทั้งปวงตองลั่นดวยกุญแจของรัฐบาล สวนลูกกุญแจนั้นใหเก็บรักษาไวที่ศุลกสถาน 
ผูใดเอากุญแจนั้นออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเขาไปในโรงพักสินคาหรือที่มั่นคง
เชนวานั้น ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน 

(๓) ถาผูคาหรือเจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือท่ีม่ันคง
ตองรับความเสียหาย เพราะเหตุมิไดไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเพื่อเริ่มทําการ (คือเวลา
เริ่มทําราชการประจําวนั หรือเวลาเริ่มทําการลวงเวลาตาม ซึ่งมีใบอนุญาตทางราชการ) ทานวากรม
ศุลกากรตองรับผิดใชคาทดแทนใหแกผูคาเจาของหรือผูปกครองที่นั้นไมเกินที่ไดเสียหายไป 

                                                 
๘ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญติัศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๔๘๐ 
๙ มาตรา ๖ (๒) อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ของที่ยังไมไดตรวจมอบนั้น หามมิใหเคลื่อนยายที่หรือเอาเขารวม หรือเลือก
คัด หรือแบงแยกกอง หรือบรรจ ุหรือกลับบรรจุใหม ณ ทําเนียบทาเรือหรือโรงพักสินคาใด ๆ 
นอกจากจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานกํากับตรวจตราอยูดวย 

(๕) พนักงานกํากับทําเนียบ ทาเรือ หรือโรงพักสินคาใด ๆ จะสั่งใหเอาของที่ยัง
ไมไดตรวจมอบเขาเก็บไวในโรงพักสินคาหรือท่ีลอมอันม่ันคงก็ได ในเม่ือเปนวิสัยจะทําไดและเม่ือ
เปนการจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน และของท่ียังไมไดตรวจมอบน้ีหามมิให
ปลอยท้ิงไวในท่ีสวนใดสวนหน่ึงแหงทําเนียบทาเรืออันเปนท่ีโลง ซึ่งอธิบดีเห็นวาศุลกากรจะไม
สามารถระวังรักษาใหเพียงพอได 

(๖)๑๐ เพื่อใหการจัดเก็บอากรสําหรับสินคาอันตรายเปนไปโดยสอดคลองกับ
ความปลอดภัยในการขนถายหรือการเก็บรักษาสินคาในเขตศุลกากรแหงใดแหงหนึ่ง เม่ืออธิบดีได
หารือกับผูรับผิดชอบประจําทาหรือที่หรือสนามบินที่เปนเขตศุลกากรแหงนั้นแลวใหมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดหรือประเภทของสินคาอันตรายและวิธีการเก็บอากรของ
สินคาดังกลาว ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขในการขนถาย การเก็บรักษาสินคาและการนําสินคานั้น
ออกไปจากเขตศุลกากรแหงนั้น ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 
มาตรา ๗ (๑) บรรดาทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคาและท่ีม่ันคงท้ังหลายในทา

กรุงเทพฯ ซึ่งใชอยูในเวลาที่ประกาศใชพระราชบัญญัตินี ้ใหถือเปนทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา
และที่มั่นคงซึ่งไดอนุมัติแลวตามความในมาตรากอน แตหากตองเปนที่ซ่ึงไมมีทางจะเขาไปใน
โรงพักสินคาและท่ีมั่นคงนั้น ๆ ได เมื่อไดล่ันกุญแจของรัฐบาลแลว 

(๒) เมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัตินี้แลว ถาผูใดรองขออนุมัติทําเนียบทาเรือ
โรงพักสินคาหรือท่ีม่ันคงแหงหน่ึงแหงใด และอธิบดีไมเต็มใจจะใหอนุมัติไซร ใหอธิบดีแจง
ขอขัดของเปนลายลักษณอักษรไปยังผูรองภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง ในเม่ือท่ีน้ัน ๆ 
ต้ังอยูภายในเขตทากรุงเทพฯ หรือภายในสองเดือนถาต้ังอยูท่ีอ่ืน ถาและคําแจงขอขัดของนั้นมิได
สงไปภายในกําหนดเวลาดังระบุไวน้ีไซร ใหพึงถือวาท่ีน้ัน ๆ เปนอันไดอนุมัติแลว ถาอธิบดีและผู
รองไมสามารถจะตกลงกันได ก็ใหตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละสองคนเปนผูตัดสินขอโตเถียง ถา
อนุญาโตตุลาการท้ังสองฝายตกลงกันมิได ใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผูชี้ขาด และใหเปนอันยุติ
ถึงท่ีสุดตามคําตัดสินของผูช้ีขาดน้ัน 

(๓) การใหอนุมัติชั่วคราวสําหรับที่ตาง ๆ ซ่ึงคิดจะต้ังข้ึนน้ัน เม่ือผูรองไดทํา
แผนผังสงแลว ก็ใหอนุมัติชั่วคราวได 

(๔) เจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือท่ีม่ันคงทุกแหง ซ่ึง
ไดอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี ้จะไดรับคําแจงความแถลงการณใหอนุมัตินั้นเปนลายลักษณอักษร 
ในคําแจงความนี้ใหแสดงเขตและระเบียบการแหงที่นั้นลงไวใหชัดเจน และถาเจาของหรือ
ผูปกครองที่ไดยื่นแผนผังอันแทจริงแหงที่นั้นดวย ก็ใหอธิบดีเขียนคํารับรองแผนผังนั้น อนึ่ง การ
ใหอนุมัติท่ีใด ๆ ดังไดระบุและกําหนดเขตไวนั้น ใหเปนอันสมบูรณอยูตราบเทาเวลาซ่ึงที่นั้น ๆ คง
                                                 

๑๐ มาตรา ๖ (๖) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รูปอยูไมเปลี่ยนแปลงในทางกอสรางและระเบียบการ และตราบเทาเวลาท่ีประกัน ซ่ึงไดใหไวยังคง
เปนที่พอใจของอธิบดี 

 
มาตรา ๗ (ก)๑๑  เจาของหรือผูปกครองโรงพักสินคา จะตองเสียคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตสําหรับโรงพักสินคาประจําป ทุกโรงพักสินคา ซึ่งไดรับอนุมัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา 
๗ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๑๒ 

 
มาตรา ๘๑๓  อธิบดีจะอนุมัติและกําหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผูนําเขามา

ในราชอาณาจักรเปนคลังสินคาทัณฑบนก็ได โดยอาจกําหนดวิธีการและขอจํากัดเกี่ยวกับการเก็บ
ของตลอดจนขอบังคับเพื่อการดําเนินการและตรวจตราควบคุมคลังสินคาทัณฑบนตามที่
เห็นสมควร 

เพื่อเปนประกันคาภาษีอากรหรือคาชดใชอยางอื่นซึ่งกรมศุลกากรอาจเรียกรองได
ตามกฎหมายหรือขอตกลง อธิบดีอาจเรียกประกันจากเจาของหรือผูปกครองคลังสินคาทัณฑบน
โดยใหทําทัณฑบน และหรืออยางอื่นจนเปนที่พอใจ 

เจาของหรือผูปกครองคลังสินคาทัณฑบนจะตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประจําปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘ ทวิ๑๔  อธิบดีมีอํานาจ 
(๑) อนุมัติใหจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่เก็บใน

คลังสินคาทัณฑบนนั้น โดยใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด 
(๒) อนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนสําหรับทําการผลิต ผสม ประกอบ บรรจ ุ

หรือดําเนินการอื่นใดกับของที่นําเขามาและเก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้น โดยใหปฏิบติัตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคลังสินคาทัณฑบนตาม (๑) และ (๒) อยูใน
บังคับแหงบทบัญญัติวาดวยคลังสินคาทัณฑบน 

 
มาตรา ๙ บรรดาคลังสินคา โรงเก็บสินคา หรือที่มั่นคงอยางอื่นจะเปนที่สําหรับ

ตรวจหรือเก็บของก็ดี ใหพอคาหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวของสรางข้ึน และบํารุงรักษาโดยเสียคาใชจาย
ของตนเอง 

 
                                                 

๑๑ มาตรา ๗ (ก) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พุทธศกัราช  
๒๔๗๔ 

๑๒ มาตรา ๗ (ก) คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญติั
ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๓ มาตรา ๘ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๔ มาตรา ๘ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การเสียคาภาษี 

   
 

มาตรา ๑๐๑๕  บรรดาคาภาษีนัน้ ใหเก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียคาภาษีใหเสียแกพนักงานเจาหนาที่ในเวลาที่ออกใบ
ขนสินคาให 

ถาคาภาษีที่ไดเสียไวไมครบถวนตามจํานวนที่จะตองเสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิ
เรียกเก็บสวนที่ขาดจนครบ แตในกรณีที่ปรากฏหลังจากท่ีไดปลอยของไปจากอารักขาของศุลกากร 
หรือไดสงของออกไปนอกราชอาณาจักรแลววา คาภาษีที่ไดเสียไวไมครบถวนตามจํานวนที่จะตอง
เสียจริง และคาภาษีที่ขาดมีจํานวนไมเกินยี่สิบบาทตามใบขนสินคาฉบับหนึ่ง ๆ อธิบดีหรือผูที่
อธิบดีมอบหมายจะสั่งใหงดการเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ได 

เวนแตในกรณีที่มีการหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของกรม
ศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแหง
ของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น ใหมีอายุความสิบป แตในเหตุท่ีไดคํานวณ
จํานวนเงินอากรผิด ใหมีอายุความสองป ทั้งนี้นับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก 

ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอํานาจคืนเงินอากรสวนท่ีเสียไวเกินเฉพาะในเหตุท่ี
ไดคํานวณจํานวนเงินอากรผิดโดยไมจําตองมีคําเรียกรองขอคืน แตมิใหส่ังคืนเม่ือพนกาํหนดสอง
ปนับจากวันท่ีนําของเขาหรือสงของออก 

สิทธิในการเรียกรองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ไดเสียไวเกินจํานวนที่พึงตองเสีย
จริงเปนอันสิ้นไปเมื่อครบกําหนดสองปนับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก แลวแตกรณี แตคํา
เรียกรองขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแหงของใด ๆ 
หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น มิใหรับพิจารณาหลังจากที่ไดเสียอากรและของนั้น ๆ 
ไดสงมอบหรือสงออกไปแลว เวนแตในกรณีที่ไดแจงความไวตอพนักงานเจาหนาที่กอนการสง
มอบหรือสงออกวาจะยื่นคําเรียกรองดังกลาว หรือในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พึงตองรูอยูกอนสง
มอบหรือสงออกวาอากรที่ชําระไวนั้นเกินจํานวนที่พึงตองเสียสําหรับของที่สงมอบหรือสงออก 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๖  ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีสําหรับของที่นําเขาเกิดขึ้น

ในเวลาที่นําของเขาสําเร็จ 
ภายใตบังคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ การคํานวณคาภาษีใหถือตามสภาพของ

ราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีเกิดขึ้น แต
ในกรณีของที่เก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน ใหคํานวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชอยูในเวลาซึ่งได

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๐ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๖มาตรา ๑๐ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน ไมวาจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือ
ในสภาพอื่น 

ในกรณีของที่ปลอยออกไปจากเขตปลอดอากร ใหคํานวณคาภาษีตามสภาพของ
ราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไปจากเขตปลอด
อากร แตในกรณีที่ไดนําของที่มีอยูในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากร โดยของท่ีนาํเขาไป
นั้นไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวนอากร ไมตองนําราคาของดังกลาวมาคํานวณคาภาษี ท้ังน้ี ตาม
หลักเกณฑท่ีอธิบดีเห็นชอบหรือที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๐ ตร๑ี๗  ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีสําหรับของที่สงออก

เกิดขึ้นในเวลาที่สงของออกสําเร็จ 
การคํานวณคาภาษีใหถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่

เปนอยูในเวลาที่ออกใบขนสินคาให 
การขอคืนคาภาษีในกรณีที่มิไดสงของออกนอกราชอาณาจักร ใหกระทําไดเม่ือ

พนกําหนดสามสิบวัน แตไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ออกใบขนสินคาให 
 
มาตรา ๑๑๑๘  การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเขาจะตองรวมคา

ประกันภัย คาขนสงของท่ีนําเขามายังทาหรือท่ีท่ีนําของเขา คาขนของลง คาขนของข้ึนและคา
จัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงของที่นําเขามายังทาหรือที่ท่ีนําของเขา 

ในกรณีที่ไมมีมูลคาของรายการคาประกันภัย หรือคาขนสงของท่ีนําเขามายังทา
หรือที่ที่นําของเขาหรือไมมีคาขนของลง คาขนของขึ้น หรือคาจัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ขนสงของท่ีนําเขามายังทาหรือท่ีท่ีนําของเขา การกําหนดมูลคาของรายการดังกลาวใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๑ ทวิ๑๙  ในกรณีที่พิจารณาเห็นวา ราคาสําแดงของของที่นําเขามีราคาต่ํา

อยางปรากฏชัดหรือไมนาจะเปนมูลคาอันแทจริง และหากไดมีการกําหนดราคาศุลกากรตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการใชราคาและการกําหนดราคาศุลกากรตามความใน (๒) (ก) 
(ข) (ค) (ง) และ (จ) ของบทนิยามคําวา “ราคาศุลกากร” หรอื “ราคา” ในมาตรา ๒ แลวยังคงมี
ราคาต่ําอยางปรากฏชัดหรือไมนาจะเปนมูลคาอันแทจริงของของนั้นอีก ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนด
ราคาศุลกากรของของดังกลาวได 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๐ ตรี เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๘มาตรา ๑๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๙ มาตรา ๑๑ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๒๐  ถาไมตกลงในเรื่องราคาศุลกากรสําหรับของอยางใด ๆ ใหอธิบดีมี
อํานาจท่ีจะรับของนั้นไวเปนคาภาษี หรือจะซื้อของนั้นไวทั้งหมดหรือแตสวนหนึ่งสวนใด หรือกอง
หน่ึงกองใดในของชนิดหน่ึง หรือประเภทหนึ่ง เต็มท้ังสวนหรือท้ังกองตามราคาท่ีสําแดงไวเพ่ิมข้ึน
อีกรอยละสองกึ่งหรือถาไมรับของไวเปนคาภาษีหรือรับซื้อไวดังวานี้ อธิบดีและเจาของตางมี
อํานาจตั้งอนุญาโตตุลาการมีจํานวนเทากัน แตไมเกินฝายละสองคน เพื่อชวยใหตกลงกันในขอ
โตเถียง 

ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมตกลงกันได ใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ต้ังผูช้ี
ขาด และใหเปนอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผูชี้ขาดนั้น 

 
มาตรา ๑๓  บรรดาการชั่งของ การสอบ การตีราคาของ ฯลฯ เพื่อประเมินคาภาษี 

หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นในราชการนัน้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีในกรมศุลกากรเปนผูทํา 
 

หมวด ๔ 
การตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร 

   
 
มาตรา ๑๔  เมื่อของผานศุลกากร หรืออยูในความกํากับตรวจตราของศุลกากร

ดวยประการใด ๆ ก็ดี พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรคนหนึ่งคนใดจะใหเปดหีบหอและตรวจของนั้น
ในเวลาใด ๆ ก็ได พนักงานนั้นจะเอาตัวอยางของใด ๆ ไปเพื่อตรวจหรือสอบ หรอืตีราคา หรอื
เพื่อประโยชนอยางอื่นก็ไดแลวแตจะเห็นวาจําเปน ตัวอยางของน้ีตองสงใหโดยไมคิดราคา และ
พนักงานนั้นจะเลือกเอาออกจากหีบหอหรือสวนใดแหงของนั้นก็ได แตวาตัวอยางของเชนนี้จะตอง
เอาไปแตเพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควร และจะตองเอาออกโดยวิธีอันจะทําใหเจาของเสียหาย
หรือลําบากอยางนอยที่สุดที่จะเปนได และเมื่อไรสามารถจะคืนได ก็ใหคืนแกเจาของไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๕๒๑  พนักงานศุลกากรอาจขึ้นไปบนเรือลําใด ๆ ก็ไดภายในพระราช

อาณาเขต และอาจอยูในเรือนั้นไดตลอดเวลาที่ทําการบรรทุกสินคาลงหรือขนสินคาขึ้น หรอื
จนกวาเรือนั้นออกไป ไมวาในท่ีสวนใด ๆ ของเรือ และไมวาในเวลาใด ๆ ใหพนักงานศุลกากร
เขาถึงและตรวจคนได และอาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือเอกสารไมวาอยางใด 
ๆ ที่เกี่ยวกับสินคาในเรือได อาจส่ังใหเปดหองสวนใด ๆ ของเรือ หรือใหเปดหีบหอ หรือที่บรรจุ
ของอยางใด ๆ ได หรือถาจําเปนจะใหหักเปดสิ่งนั้น ๆ ก็ได อาจประจําเครื่องหมายหรือ
ประทับตรา หรือลั่นกุญแจ หรือผูกมัดของใด ๆ ที่อยูในเรือ หรือท่ีใด หรอืหีบหอใด ๆ ก็ได และ
ถาเครื่องหมาย ดวงตรา กุญแจ หรือเครื่องผูกมัดนั้นไดมีผูถอนไป หรือเปดออก หรือหักตอย 
หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยจงใจไซร ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืน
บาท 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๒ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๑ มาตรา ๑๕ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๒๒  ผูใดขึ้นไปบนเรือเดินตางประเทศขณะที่อยูในราชอาณาจักร

โดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกนายเรือ ลูกเรือ ผูโดยสารและผูมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติบนเรือนั้น 
 
มาตรา ๑๖ ของใดที่ศุลกากรยังมิไดตรวจมอบไปโดยชอบ พนักงานศุลกากรอาจ

ถอนไป ขนขึ้นและเก็บไวในที่มั่นคงก็ได 
 
มาตรา ๑๗ พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสารแลวปลอยผาน

ภาษีได และถาในหีบหอนั้นมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีก็ดี ของตองจํากัดก็ดี ของตองหามก็ดี 
พนักงานจะกักหีบหอนั้นไวก็ได 

 
มาตรา ๑๘๒๓  พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใด ๆ ในเรือกําปนลําใด ๆ 

ในเขตทา หรือบุคคลที่ขึ้นจากเรือกําปนใด ๆ ก็ได แตวาตองมีเหตุอันพนักงานนั้นควรสงสัยวา
บุคคลนั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซ่ึงของอันยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม
จึงใหตรวจคนได อนึ่ง กอนที่จะตรวจคนบุคคลผูใด ผูนั้นอาจรองขอใหนําตนอยางเร็วตามควรแก
เหตุ ไปยังพนักงานศุลกากรผูใหญ มีตําแหนงไมต่ํากวาสารวัตร หรือนายดาน หรือไปยังอําเภอท่ี
ใกลท่ีสุด หรือผูบังคับการสถานีตํารวจ หรือถาเปนผูอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหนําไป
ยังกงสุลของตน สวนพนักงานที่มีผูนําบุคคลเชนนี้มาสงนั้น จะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัย
เพียงพอหรือไม และจะควรใหตรวจคนหรือไม ถาบุคคลนั้นเปนหญิงก็ใหใชหญิงเปนผูตรวจคน 

ถาพนักงานผูใดตรวจคนบุคคลใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ทานวาพนักงานผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๙๒๔  พนักงานศุลกากรอาจสั่งใหหยุดรถ เกวียน หรือยานพาหนะอยาง

อื่นๆ และตรวจคนเพื่อใหทราบวามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม แตตองมีเหตุอันควรสงสัยวา
รถเกวียน หรือยานพาหนะนั้นไดใช หรือกําลังใชเนื่องกับเรือกําปน หรือคลังสินคา หรือโรงเก็บ
สินคา หรือที่ขนของขึ้น หรือทําเนียบทาเรือ หรือทางน้ํา หรือทางผานพรมแดน หรือทางรถไฟ 
ผูใดไมยอมหรือขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางตอการตรวจเชนนี ้ทานวามีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๒๐ ถาพบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิด หรือใช หรอื

ชวย หรือยุยงใหผูอื่นกระทําผิดตอบทพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นไดโดยไม
                                                 

๒๒ มาตรา ๑๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๒๓ มาตรา ๑๘ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๔ มาตรา ๑๙ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางท่ีเกี่ยวกับการกระทําผิด หรอื
พยายามจะกระทําผิด เพื่อจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําผิด
พระราชบัญญัตินี้ก็ด ีหรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว หรืออาจได
กระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน แตถาบุคคลที่ถูก
จับนั้นอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหสงตัวไปยังกงสุลของผูนั้นโดยไมเนิ่นชา 

 
มาตรา ๒๐ ทวิ๒๕  ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกดิขึ้นในทะเลอาณาเขต 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับผูตองหาและสงตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ใด ให
พนักงานสอบสวนแหงทองที่นั้นเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ในกรณีนี ้มิใหนับระยะเวลา
เดินทางตามปกติที่นําตัวผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนเปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๑๒๖  เรือทุกลําเม่ือมาถึงเขตทาตองหยุดลอยลํา ณ ดานตรวจที่กําหนด

ไว และตองใหความสะดวกทุกอยางแกพนักงานศุลกากร ในการที่จะเขาไปและขึ้นบนเรือ ถา
พนักงานศุลกากรสั่งใหเรือนั้นทอดสมอก็ตองกระทําตาม นายเรือตองตอบคําถามใด ๆ ของ
พนักงานอันเกี่ยวแกเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทางและลักษณะของสินคาในเรือ ให
นายเรือรายงานถึงอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยูในเรือ และเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่สั่ง นายเรือตองสงมอบ อาวุธปน และกระสุนปนทั้งหมดใหอยูในความรักษาของ
พนักงานกํากับดานตรวจ และใหสงวัตถุระเบิดท้ังหมดไปในความควบคุมของเจาหนาท่ี ซ่ึงไดต้ัง
แตงขึ้นเพื่อการนี้ นายเรือตองปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ใหวาง
พนักงานศุลกากรลงประจําเรือ เพื่อกํากับไปจนถึงที่จอดในทาอันจะไดกําหนดใหสําหรับลําเรือนั้น 
ใหประพฤติตอพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และใหพนักงานนั้น ๆ มีที่พักบนเรือโดยสมควร หาม
มิใหเรือลําใดลวงดานตรวจไปโดยไมมีพนักงานศุลกากรลงประจําบนเรือ เวนแตจะไดรับอนุญาต
พิเศษจากพนักงานกํากับดาน ถาและนายเรือหรือบุคคลผูใดซึ่งเปนผูควบคุมเรือ ไมยอมหรือ
ละเลยไมกระทําตามดังวานี ้ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๒๒๗  เรือลําใดออกไปจากทาจะใหมีพนักงานศุลกากรกํากับไปจนถึง

ดานตรวจก็ได  เม่ือไปถึงท่ีน้ันใหเรือหยุดลอยลํา เพื่อสงพนักงานขึ้น และเพื่อใหเจาพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจ สวนอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดใด ๆ ที่ไดสงมอบไวในความ
รักษาของศุลกากรเมื่อเรือมาถึงนั้น ใหคืนแกเรือไป ถาเรอืลําใดมีพนักงานศุลกากร หรือพนักงาน
อื่นของรัฐบาลอยูบนเรือ และออกจากทาไป โดยพนักงานนั้น ๆ ไมยินยอมก็ดี หรือไมใหความ
สะดวกอันควรแกพนักงานเพื่อทําการตามหนาท่ี ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

                                                 
๒๕ มาตรา ๒๐ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒๖ มาตรา ๒๑ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๗ มาตรา ๒๒ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓ ถาเรือลําใดที่จะพึงตองถูกยึดหรือตรวจตามพระราชบัญญัตินี ้ไม

หยุดลอยลําเม่ือไดส่ังใหหยุด และมีเรือในราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรอืของกรม
ศุลกากร ชักธงหมายตําแหนง ธงหมายราชการไลติดตามไป เมื่อไดใหยิงปนเปนอาณัติสัญญานัด
หนึ่งกอนแลว ทานวาพนักงานควบคุมเรือที่ไลติดตามนั้น มีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะยิงเรือซึ่ง
กําลังหนีนั้นได 

 
มาตรา ๒๔๒๘  ส่ิงใด ๆ อันจะพงึตองริบตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานศุลกากร 

พนักงานฝายปกครอง หรอืตํารวจ มีอํานาจยึดในเวลาใด ๆ และ ณ ท่ีใด ๆ ก็ได 
ส่ิงท่ียึดไวน้ัน ถาเจาของหรือผูมีสิทธิไมมาย่ืนคํารองเรียกเอาภายในกําหนดหกสิบ

วันสําหรับยานพาหนะท่ีใชในการกระทําผิด สามสิบวันสําหรับส่ิงอ่ืน นับแตวันที่ยึด ใหถือวาเปนสิ่ง
ท่ีไมมีเจาของ และใหตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๒๕  บรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไวตามพระราชบัญญัตินี้ ตองสงมอบใหอยูใน

ความรักษาของพนักงานเจาหนาท่ีศุลกากร หรือถาไมมีพนักงานเชนวานี้ภายในระยะใกลพอควร ก็
ใหสงมอบใหอยูในความรักษาของอําเภอท่ีใกลท่ีสุด ซึ่งจะไดรักษาไวแทนศุลกากร ส่ิงของท่ียึด
และริบไวตามพระราชบัญญตัินี ้หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรนั้น ใหจําหนายตามแต
อธิบดีจะสั่ง 

ถาของท่ียึดไวน้ันเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเส่ียงความเสียหาย 
หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะสั่งพนักงาน
เจาหนาที่ใหขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรกอนที่ของนั้นจะตกเปนของ
แผนดินก็ได เงินคาขายของนั้นเมื่อไดหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงออกแลว ใหถือไว
แทนของ๒๙ 

 
มาตรา ๒๖  ส่ิงใด ๆ อันจะพึงตองยึดตามพระราชบัญญัตนิี้ จะนําไปแสดงท่ีสถานี

ตํารวจหรือศาลก็ไดในเมื่อเปนของตองการในคดีท่ีตํารวจฟอง ในการนี้ใหพนักงานตํารวจแจง
ความเปนลายลักษณอักษรไปยังพนักงานศุลกากรวา ของน้ันไดยึดไว แลวใหจัดการนําของนั้นไป
ยังศุลกสถานโดยเร็วตามแตจะทําได และสงมอบใหอยูในความรักษาของศุลกากร 

 
มาตรา ๒๗๓๐  ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรอื

ของตองหาม หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ด ีหรือสง 
หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ด ีหรือชวยเหลือดวยประการใด ๆ ในการนํา

                                                 
๒๘ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๒๙ มาตรา ๒๕ วรรคสอง แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที ่๑๓ 

ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๓๐ มาตรา ๒๗ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของเชนวานี้เขามา หรือสงออกไปก็ดี หรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาว
นั้นจากเรือกําปน ทาเทียบเรอื โรงเก็บสินคา คลังสินคา ท่ีม่ันคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับ
อนุญาตก็ดี หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี ้หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทําการ
เชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน หรือกระทําอยางใดแกของ
เชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียคา
ภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเล่ียงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อัน
เกี่ยวแกการนําของเขา สงของออก ขนของข้ึน เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดย
เจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีจะตองเสียสําหรับของน้ัน ๆ ก็
ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหาม หรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับ
เปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินสิบป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๒๗ ทวิ๓๑  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานํา 

หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเล่ียงอากร
ขอหามหรือขอจํากัด มีความผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขา
ดวยแลว หรือจําคุกไมเกินหาป หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๒๗ ตร๓ี๒  หามมิใหเรือขนถายส่ิงของใด ๆ ในทะเลนอกเขตทาโดยไมมี

เหตุอันสมควรหรือไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ถานายเรือหรือบุคคลใดฝาฝน มี
ความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินสามเทาของราคาของหรือปรับเปนเงิน
หนึ่งแสนบาท แลวแตจํานวนใดจะมากกวา หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรานี ้ใหริบเสียส้ินโดยไมพักตองคํานึงวา
บุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม 

 
มาตรา ๒๘๓๓  ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ และภายหลังมา

ปรากฏวาเรือลํานั้นเบาลอยตัวขึ้น หรือมีแตอับเฉาและนายเรือไมสามารถจะพิสูจนไดวา ไดขน
สินคาขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวานายเรือนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือจะใหริบตัวเรือนั้นไวก็ได 

 
มาตรา ๒๙๓๔  ถาปรากฏวาเรือลําใดมีที่ปดบังหรือที่พราง หรือเครื่องกลอุบาย

อยางใด ๆ ทําขึ้นไวเพื่อลักลอบหนีศุลกากร ทานวา นายเรือ นั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท แตนายเรือไมพึงตองรับโทษ นอกจากจะมีเหตุอันควรเชื่อวาไดละเลยไมระวังให
เขมงวดตามควรท่ีจะปองกัน หรือวาไดเกี่ยวของ หรือรูเห็นดวยในการสราง หรือทํา หรือวาง หรอื

                                                 
๓๑ มาตรา ๒๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙  
๓๒ มาตรา ๒๗ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๓ มาตรา ๒๘ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๔ มาตรา ๒๙ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใชท่ี หรือเครื่องกลอุบายนั้นๆ อนึ่ง ท่ีหรือเคร่ืองกลอุบายน้ีใหทําลายเสีย หรือทําเสียใหเปนของไร
โทษทุจริตจนเปนท่ีพอใจของพนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๓๐๓๕  ถาปรากฏวาเรือลําใดมีของเปนหีบหอซึ่งมีขนาด หรือลักษณะขัด

ตอบทพระราชบัญญัตินี ้หรอืบทกฎหมาย หรือประกาศอื่น ทานวานายเรือมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และของนั้นใหริบเสีย 

 
มาตรา ๓๑ ของท่ีตองเสียคาภาษี  หรือที่ตองจํากัด หรือตองหามน้ัน ผูใดนํา หรอื

ยอมใหผูอ่ืนนํา  หรือเกี่ยวของในการนําลงใน หรือออกจากเรือลําใดในทะเล หรือในแมน้ําลํา
คลอง  ซึ่งอาจเปนทางแกการฉอประโยชนรายไดของแผนดินก็ด ีการหลีกเลี่ยงขอจํากัด หรือขอ
หามก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๗ 

 
มาตรา ๓๒๓๖  เรือชนิดใด ๆ อันมีระวางบรรทุกไมเกินสองรอยหาสิบตัน รถ 

เกวียน ยานพาหนะ หีบหอ หรือภาชนะใด ๆ หากไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการยาย ซอนเรน หรอืขน
ของท่ีมิไดเสียคาภาษีหรือท่ีตองจํากัดหรือตองหาม ใหริบเสียส้ิน โดยไมพักตองคํานึงวาบุคคลผูใด
จะตองรับโทษหรือไม และถามีของอื่นรวมอยูในหีบหอหรือภาชนะอื่น หรือในเรือ รถ เกวียน หรอื
ยานพาหนะอันปรากฏวามีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม ก็ใหริบของนั้น ๆ 
เสียดุจกัน 

ถาเรือที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําตามวรรคหนึ่งมีระวางบรรทุกเกินสอง
รอยหาสิบตันใหศาลมีอํานาจสั่งริบเรือนั้นไดตามควรแกการกระทําความผิด 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๓๗  ในกรณีของที่ริบไดเนื่องจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้มิไดเปนของผูกระทําความผิด ใหศาลมีอํานาจส่ังริบไดถาเจาของนั้นรูหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีหรอืจะมีการกระทําความผิด แตมิไดกระทําการใดเพื่อมิใหเกิดการกระทํา
ความผิดหรือแกไขมิใหการกระทํานั้นบรรลุผล หรือมิไดระมัดระวังมิใหของนั้นไปเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด 

 
มาตรา ๓๓๓๘  ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมี

ระวางบรรทุกเกินสองรอยหาสิบตัน และนายเรือนั้นไมสามารถจะพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มตาม
วิสัยที่จะจัดได เพื่อที่จะสืบคนใหพบและปองกันเสียซึ่งการกระทําผิดนั้นแลวไซร ทานวานายเรือมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 

                                                 
๓๕ มาตรา ๓๐ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๓๖ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๗ มาตรา ๓๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๘ มาตรา ๓๓ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔๓๙ 
 
มาตรา ๓๕  บรรดาของที่นําเขามา หรือสงออกโดยทางไปรษณียน้ัน ตองสําแดง

และลงบัญชีโดยถูกตอง และมีระวางโทษเปนทํานองเดียวกันกับของที่นําเขามา หรือสงออกโดย
ทางเรือ เวนไวแตความรับผิด และโทษนั้นจะตกแกผูมีชื่อที่จะรับของอันนําเขามา และผูสงของอัน
จะสงออกไป หรือตกแกผูรับ หรือผูนําของสง ณ ที่ทําการไปรษณียแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๖  บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๗ ใหใชบังคับแกของท่ีนําเขามา หรอื

สงออกไปโดยทางไปรษณียดวย 
 
มาตรา ๓๗  พนักงานเจาหนาที่อาจตรวจหอพัสดุไปรษณียที่เขามาหรือออกไป

จากพระราชอาณาจักรได  และถามีความสงสัย  อาจกักหอจดหมายใด ๆ  ไว ณ ศุลกสถานได 
จนกวาผูสง  หรือผูมีชื่อที่จะรับจะไดกระทําใหเปนที่พอใจวา ไมมีของท่ียังมิไดเสียคาภาษีหรือท่ี
ตองจํากัด  หรอืตองหามในหอนัน้  การที่ศุลกากรจะตรวจหอไปรษณียนี้  จะกระทํา ณ ที่ทําการ
ไปรษณีย หรือที่ศุลกสถานก็ได 

 
หมวด ๔ ทวิ๔๐ 

อํานาจทางศุลกากรในเขตตอเนื่อง 
   

 
มาตรา ๓๗ ทวิ เรือทุกลําที่เขามาหรือหยุดลอยลําหรือจอดเรือในเขตตอเนื่อง

ตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวแกเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทาง 
ลักษณะของสินคาในเรือ และสิ่งที่นํามาในเรือตามที่พนักงานศุลกากรถาม และตองปฏิบัติตาม
คําส่ังอันควรของพนักงานศุลกากร ถานายเรือไมตอบคําถามหรือไมปฏิบัติตาม มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

. 
มาตรา ๓๗ ตร ีหามมิใหเรือท่ีอยูในเขตตอเน่ืองขนถายส่ิงของใด ๆ โดยไมมีเหตุ

อันสมควรหรือไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ถานายเรือหรือบุคคลใดฝาฝนมีความผิด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเปนเงินสองเทาของราคาของหรือปรับเปนเงินหาหมื่น
บาทแลวแตจํานวนใดจะมากกวา หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรานี้ใหริบเสียสิ้นโดยไมพักตองคํานึงถึง
วาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม 

 

                                                 
๓๙ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๔๐ หมวด ๔ ทว ิอํานาจทางศลุกากรในเขตตอเนือ่ง มาตรา ๓๗ ทว ิถึง มาตรา ๓๗ เบญจ 

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗ จัตวา๔๑  ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๘ มาตรา 
๒๐ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา 
๓๒ ทวิ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศลุกากร (ฉบบั
ท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ และบทกําหนดโทษอันเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว มาใชบังคับในเขต
ตอเนื่องโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๗ เบญจ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนี

ศุลกากรหรือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตตอเนื่อง ใหพนักงานศุลกากรมี
อํานาจส่ังหรือบังคับใหนายเรือหยุดหรือนําเรือไปยังท่ีแหงหนึ่งแหงใด เพื่อการตรวจคนจับกุม
หรือดําเนินคดีได 

เม่ือพนักงานศุลกากรไดจับผูตองหาและสงใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีใด
แลว ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีนั้นมีอํานาจสอบสวนในระหวางรอคําส่ังแตงตั้งพนักงาน
สอบสวน ผูรับผิดชอบจากอัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ท้ังน้ี มิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนดังกลาว 
เปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๕ 
การนําของเขา 

   
 
มาตรา ๓๘๔๒  นายเรือทุกลําที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉา ซ่ึงมาแตภายนอก

พระราชอาณาเขต ตองทํารายงานอันถูกตองย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกําหนดไว (ใบ
แนบ ๑) ภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมง นับแตเมื่อเรือมาถึงทา เมื่อยื่นรายงานนี้ใหนายเรือแสดงใบทะเบียน
เรือเพื่อตรวจดวย และรายงานนี้ตองทํายื่นกอนเปดระวางเรือ เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษและถา
เรือลําใดมาถึงทา มีสินคาตางประเทศท่ีประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อื่นภายในพระ
ราชอาณาจักรก็ด ีนายเรือจะตองแถลงขอความวาดวยสินคานั้นๆ ลงไวในรายงานดวย ถาและเรือ
ลํานั้นจะเดินตอไปยังทาอื่นภายในพระราชอาณาจักร นายเรือจะตองมีสําเนาเดินทาง ซ่ึงพนักงาน
เจาหนาที่รับรองแลวไปดวย และจะตองแสดงสําเนานี้ในเม่ือทํารายงานขาเขาย่ืน ณ ทาอ่ืน และ
จะตองทําดังนี้ตอไปทุก ๆ ทาจนกวาเรือนั้นจะไดออกพนไป  หรือจนกวาจะไดถายสินคา
ตางประเทศออกจากเรือหมด แลวแตกรณี ถามีการทําผิดตอบทมาตรานี้ดวยประการใด ๆ ทานวา
นายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และบรรดาของท่ีมิไดทํารายงานย่ืนไว
โดยถูกตองน้ัน ใหกักไวจนกวาจะไดรายงานใหถูกตอง หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุที่ทําการขาด
ตกบกพรองนั้นใหเปนที่พอใจของอธิบดี 
                                                 

๔๑ มาตรา ๓๗ จัตวา แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๒ มาตรา ๓๘ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙ ถานายเรือรายงานวา ไมรูวาในหีบหอที่ประสงคจะสงออกไปกับเรือ

นั้นมีสิ่งใดบาง พนักงานศุลกากรจะสั่งใหเปดหีบหอนั้นออกเพื่อตรวจดูก็ได และถาปรากฏวาใน
หีบหอน้ันมีของซ่ึงตองหามมิใหนําเขามา ทานใหริบของนั้นไว เวนแตอธิบดีจะอนุญาตใหสงออก
ไปได 

 
มาตรา ๔๐๔๓  กอนที่จะนําของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร ผูนําของเขาตอง

ปฏิบัติใหครบถวนตามพระราชบัญญัตินี ้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตอง
ยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากรจนครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงิน
ประกันใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการรองขอและอธิบดีเห็นวาของใดมีความจําเปนที่จะตองนําออกไป
จากอารักขาของศุลกากรโดยรีบดวน อธิบดีมีอํานาจใหนําของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรได
โดยยังไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งกอนแตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด และในกรณีที่
อาจตองเสียภาษีอากร ใหวางเงินหรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดีเพื่อเปนประกันคา
ภาษีอากรดวย 

 
มาตรา ๔๑ ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการศุลกากรที่จะ

กําหนดเวลาเปนแนนอนวา การนําของใดๆ เขามา จะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซร ทานใหถือ
วาการนําของเขามาเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งนําของเชนนั้นไดเขามาในเขตทาที่จะถายของจาก
เรือ หรือทาท่ีมีช่ือสงของถึง 

 
มาตรา ๔๒๔๔ 
 
มาตรา ๔๓  ถาพนเวลาสิบวันนับแตวันที่เรือมาถึง ยังมีของเหลืออยูในเรือก็ดี 

หรือยังมีของที่ขนขึ้นบกแลวแตยังมิไดย่ืนใบขน หรือยังมิไดตรวจ หรือยังมิไดสงมอบไปโดย
ถูกตองก็ดี ศุลกากรอาจนําของนั้นมารักษาไวไดโดยพลัน และจะเก็บไวในที่มั่นคงโดยใหเจาของ
ตองออกคาใชจายก็ได   บรรดาคาใชจายซึ่งอาจรวมทั้งคาเชาตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง๔๕ ตองชําระใหเสร็จกอนสงมอบของนั้นไปจากที่รักษา 

 
มาตรา ๔๔  ถายังมีของเหลืออยูในเรือท่ีนําของเขา เมื่อพนเวลาเกินกวายี่สิบเอ็ด

วันนับแตวันที่เรือมาถึงไซร พนักงานเจาหนาที่อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาจะไดใชคาใชจายในการ

                                                 
๔๓ มาตรา ๔๐  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔๔ มาตรา ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๔๕ มาตรา ๔๓ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เฝารักษาตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๔๖ และคาใชจายอ่ืนซ่ึงจะพึงมีข้ึนดวย แตอธิบดีอาจ
ยกเวนการเรียกคาใชจายนี้ได เมื่อไดย่ืนหลักฐานอันสมควรแสดงใหเห็นวาการเนิ่นชานั้นมิอาจที่
จะหลีกเล่ียงเสียได 

 
หมวด ๖ 

การสงของออก 
   

 
มาตรา ๔๕๔๗  กอนที่จะสงของใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผูสงของออกตอง

ปฏิบัติใหครบถวนตามพระราชบัญญัตินี ้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตอง
ยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากรจนครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงิน
ประกันใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่มีการรองขอและอธิบดีเห็นวาของใดมีความจําเปนที่จะตองสงออกนอก
ราชอาณาจักรโดยรีบดวน อธิบดีมีอํานาจใหสงของนั้นออกไปไดโดยยังไมตองปฏิบัติตามวรรค
หน่ึงกอนแตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด และในกรณีที่อาจตองเสียภาษีอากร ให
วางเงินหรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดีเพื่อเปนประกันคาภาษีอากรดวย 

 
มาตรา ๔๖ ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการศุลกากรที่จะ

กําหนดเวลาเปนแนนอนวาการสงของใด ๆ ออก จะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเม่ือไรไซรทานใหถือวา
การสงของออกเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งสงของออก ไดออกจากเขตทาซึ่งไดออกเรือเปนชั้น
ที่สุดเพื่อไปจากพระราชอาณาจักรนั้น 

 
มาตรา ๔๗ กอนจะขนของใด ๆ ลงเรือ หรือยายขนไปเพื่อบรรทุกลงเรือสงออก

ไปนอกพระราชอาณาจักร ใหทําใบขนสินคาเปนสองฉบับ มีขอความตองกันตามแบบท่ีกําหนดไว 
(ใบแนบ ๕) ย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีใหรับไว 

 
มาตรา ๔๘ หามมิใหขนสินคาขาออกลงบรรทุกในเรือลําใดจนกวาพนักงาน

เจาหนาที่จะไดออกใบปลอยเรือขาเขาใหแกเรือนั้น เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษ 
 
มาตรา ๔๙๔๘  กอนจะปลอยเรือลําใดที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉาออกไปนอก

พระราชอาณาจักร ใหนายเรือ หรือถานายเรือไมอยู โดยเหตุจําเปนอันจะหลีกเล่ียงมิได ก็ใหบุคคล

                                                 
๔๖มาตรา ๔๔ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๔๗ มาตรา ๔๕ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๔๘ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พุทธศกัราช 

๒๔๗๔  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดผูหนึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากนายเรือไปรายงานตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีศุลก
สถาน และตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจาหนาท่ีอันเกี่ยวแกเรือ สินคา และการเดินทาง 
และตองยื่นหนังสือรายการสินคาในเรือตอพนักงานนั้น ๆ ตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๖ หรอื
แบบอยางอื่นแลวแตอธิบดีจะไดกําหนด ใหนายเรือแสดงใบทะเบียนเรือ ใบปลอยเรือขาเขาตอ
พนักงานเพื่อตรวจสอบ กับทั้งหลักฐานอื่นตามแตจะตองการ เพื่อแสดงวาไดใชคาภาระติดพัน
สําหรับเรือ หรือสินคานั้นเสร็จแลว 

เมื่อเปนที่พอใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวพนักงานเจาหนาที่จะไดออกใบ
ปลอยเรือ ตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๗ ใหไป ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือตามอัตรา
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๔๙ 

ถาเรือลําใดออกจากทาในพระราชอาณาจักรไปภาคตางประเทศโดยมิไดมีใบ
ปลอยเรือ หรอืมิไดปฏิบัติตามบทมาตราตอไปนี้ ทานวานายเรือหรือตัวแทนในเม่ือนายเรือไมอยู 
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แตสวนตัวแทนนั้นตองพิสูจนไดวาไดทําการ
สมคบกันกับนายเรือดวย จึงมีความผิด 

 
มาตรา ๕๐๕๐  ถาเรือลําใดไดรับใบปลอยเรือแลวออกจากทาหนึ่งไปยังทาอื่นใดใน

พระราชอาณาจักรเพื่อรับของสงออกไป เมื่อไดขนของลงบรรทุกเรือ ณ ทาอื่นนั้นแลว ใหนายเรือ
สงมอบหนังสือรายการสินคาท่ีไดบรรทุกเพิ่มลงแกพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่นั้น กับท้ังใหแสดงใบ
ปลอยเรือที่เจาพนักงานไดออกให ณ ทาแรกที่ออกเรือมานั้นดวย และจะตองทําเชนนี้ตอไปทุก ๆ 
ทา จนกวาจะไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดออกนอกพระราชอาณาจักร และทุกคราว ๆ ที่ทําเชนนี ้ให
เอาใบปลอยเรือเพิ่มเติมติดแนบเขากับใบปลอยเรือที่ไดออกให ณ ทาแรกที่ออกเรือนั้นดวย ให
เรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบปลอยเรือเพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง๕๑ 

 
มาตรา ๕๑ ใหนายเรือทุกลําซึ่งบรรทุกสินคาขาออก ย่ืนหรือจัดใหตัวแทนย่ืน

บัญชีสินคาสําหรับเรือ ซึ่งตองมีรายละเอียดแหงสินคาตามที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อสินคาขาออก
ของศุลกากรนั้น ตอศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแตวันที่ไดออกใบปลอยเรือขาออกให บัญชี
สินคาสําหรับเรือนี้ใหทําเปนสองฉบับมีขอความตองกัน และตองมีใบรับรองสินคาตามแบบที่
กําหนดไวในใบแนบ ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ติดไปดวย 

 

                                                                                                                                            
   มาตรา ๔๙ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๔๙ มาตรา ๔๙ วรรคสอง คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดย

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๕๐ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๕๑ มาตรา ๕๐ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๒ ใหนายเรือทุกลําที่ไดรับใบปลอยเรือขาออกยื่นบัญชีคนโดยสารในเรือ
ตอพนักงานเจาหนาที่กอนเวลาที่จะออกนอกเขตทา  บัญชีนี้ตองแสดงจํานวน  เพศและสัญชาติ
ของคนโดยสาร และตองทําตามแบบซึ่งอธิบดีจะไดกําหนด 

 
มาตรา ๕๓๕๒  นายเรือทุกลําชนิดที่มีระวางจดทะเบียนต่ํากวาสองรอยตันซึ่งออก

จากทากรุงเทพฯ ตองไดรับใบเบิกรองผานปากน้ํากอนจึงออกเรือได และตองสงมอบใบเบิกรองนี้
แกพนักงานเจาหนาท่ีท่ีปากน้ํา นายเรือชนิดอื่นที่ออกจากทากรุงเทพฯ เมื่อผานดานศุลกากรที่
ปากน้ําตองเดินเบาลง และเมื่อพนักงานศุลกากรเรียกถาม ก็ตองตอบโดยบอกชื่อเรือและที่ที่จะไป 
นายเรือคนใดกระทําผิดตอบทมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท 

 
มาตรา ๕๔  ถาการบรรทุกสินคาลงในเรือขาออกไดทําอยูเนิ่นชากวายี่สิบเอ็ดวัน 

นับแตวันเริ่มบรรทุกก็ด ีหรือเรือขาออกเมื่อไดบรรทุกสินคาลงแลว ยังอยูในทาเกินกําหนดน้ีก็ดี 
อาจเรียกคาธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๕๓ และพนักงานเจาหนาท่ี
อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาจะไดใชคาธรรมเนียมนั้น และคาใชจายอยางอื่นซึ่งหากจะพึงมีขึ้นในการ
เฝาเรือนั้นดวย แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียกคาธรรมเนียมนี้ได  เม่ือไดย่ืนหลักฐานอันสมควร
แสดงใหเห็นวาการเนิ่นชานัน้ มิอาจท่ีจะหลีกเล่ียงเสียได 

 
มาตรา ๕๕๕๔  ถาของใดซึ่งไดทําทัณฑบนหรือใหประกันไววา จะสงออกโดยเรือลํา

ใด มิไดนําลงบรรทุกใหเสร็จกอนเรือลํานั้นออก ทานใหริบของนั้นไว เวนแตจะไดแจงเหตุที่มิไดนํา
ลงบรรทุกนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ในทันทีภายหลังที่เรือนั้นออก เพื่อพนักงานจะไดรับรองการ
บรรทุกขาด  ถาและของนั้นมิไดนําไปเก็บในคลังสินคาหรือทําใบขนใหม เพื่อสงออกไปกับเรือลํา
อื่น โดยทําทัณฑบนหรือใหประกันไวภายในสิบส่ีวัน นับแตวันไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดไซร ทาน
วาบุคคลผูย่ืนใบขนสินคาเพื่อสงออกนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๕๖ ขาวทุกชนิดรวมท้ังรําดวย ที่ย่ืนใบขนเพื่อสงออกนั้นตองบรรจุ

กระสอบมีน้ําหนักเทาๆ กันในคราวหนึ่ง ๆ ท่ีนําลงเรือ และเมื่อไดชั่งน้ําหนักกระสอบโดยจํานวน
อันเปนที่พอใจแกเจาพนักงานวามีน้ําหนักถูกตอง ดังไดแสดงไวในใบขนสินคาขาออกนั้นแลว 
พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหนําลงบรรทุกได 

 
มาตรา ๕๗๕๕  เรือทุกลําที่เตรียมจะออกจากทาตองชักธงลาขึ้นที่เสาหนา ธงน้ีตอง

ชักไวจนกวาเรือจะออกเดิน ถาเรือจะออกเวลาบาย ใหชักธงข้ึนไวแตเชา ถาเรือจะออกเวลาเชาให

                                                 
๕๒ มาตรา ๕๓ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๕๓ มาตรา ๕๔ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๕๔ มาตรา ๕๕ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๕๕ มาตรา ๕๗ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชักธงขึ้นไวแตบายวันกอน นายเรือคนใดละเลยไมปฏิบัติตามบทมาตรานี้ ทานวามีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท 

 
มาตรา ๕๘ การลําเลียงถายของจากเรือลําหนึ่งลงเรืออีกลําหนึ่งนั้น จะพึงอนุญาต

ใหทําไดตอเมื่อบุคคลผูไดรับอํานาจทําการถายของเชนวานี ้ไดยื่นใบขนสินคาทําเปนสองฉบับมี
ขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๙) แตหามมิใหทําการลําเลียงถายของเชนนี้ เวน
แตจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรกํากับอยูดวย 

 
มาตรา ๕๙๕๖ 
 
มาตรา ๖๐๕๗  ถาของใดที่ขอคืนหรือไดอนุญาตคืนคาภาษีแลวไดบรรทุกลงเรือ 

หรือนําไปยังทําเนียบทาเรือ ทาเทียบเรอื หรือท่ีอ่ืนเพ่ือสงออกไป และพนักงานเจาหนาท่ีตรวจ
พบวาของนั้นไมตรงตามใบขนสินคา บัญชีบรรทุกสินคา คํารองขอหรือเอกสารอื่นก็ดี หรือถาคํา
รองขออันเกี่ยวแกของนั้นปรากฏวาเปนการทุจริตดวยประการใดก็ดี ทานใหริบของนั้นเสียสิ้น กับ
ท้ังหีบหอและของส่ิงอ่ืนท่ีอยูในหีบหอน้ันดวย และบุคคลผูขออนุญาตสงและขอคืนคาภาษีสําหรับ
ของน้ัน มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือสามเทาจํานวนคาภาษีที่ขอคืน หรอื
จําคุกไมเกินหกเดือน 

 
หมวด ๗ 
ของตกคาง 

   
 

มาตรา ๖๑๕๘  ของที่อยูในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนของตกคาง 

(๑) ของนําเขาที่เปนสินคาอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๖ (๖) ที่ผูนําของเขามิไดเสียอากร และนําของออกไปจากเขตศุลกากรภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ของนําเขาอื่นใดนอกจาก (๑) เมื่ออยูในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน 
โดยไมมีใบขนสินคาอันไดรับรองและไมไดเสียอากรหรือวางประกันคาอากรที่พึงเรียกเก็บแกของ
นั้น ใหอธิบดีมีคําบอกกลาวไปยังตัวแทนของเรือท่ีนําของเขามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือ
นั้นไดรับคําบอกกลาวครบสิบหาวันแลว 

การดําเนินการกับของตกคางตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังพนักงาน
เจาหนาที่ใหทําลายหรือนําของนั้นออกขายทอดตลาด หรือสั่งใหผูนําของเขาหรือตัวแทนของเรือที่
นําของเขาสงของออกไปนอกราชอาณาจักรและถาไมมีการปฏิบัติตามใหมีอํานาจส่ังพนักงาน
                                                 

๕๖ มาตรา ๕๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๕๗ มาตรา ๖๐ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๕๘ มาตรา ๖๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาท่ีใหทําลายได โดยผูนําของเขาหรือตัวแทนของเรือ แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายในการ
นั้น 

ในการส่ังใหพนักงานเจาหนาท่ีทําลายของตกคางตามวรรคสอง ใหดําเนินการ
ตามวิธีการที่ปลอดภัยตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน และส่ิงแวดลอม 

ถาอธิบดีเห็นวาการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไมไดเงินเทาท่ีควรหรือมีเหตุ
อันสมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งใหขายโดยวิธีอื่นก็ได และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอ่ืนดังกลาวจะไมไดเงินคุมคาภาษีหรืออาจจะทําใหเกิดความเสียหายอันไมสมควรอยางหน่ึง
อยางใด ใหจําหนายของนั้นตามแตอธิบดีจะสั่ง 

สําหรับของตกคางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
ระยะเวลาเพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในมาตรานี้แลวเสร็จโดยเร็วโดยคํานึงถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นประกอบดวย 

 
มาตรา ๖๒ ของสดของเสียซึ่งยังมิไดรับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณ และมีอาการ

แสดงชัดวาของนั้นบูดเนาแลว จะทําลายเสียในเวลาใดเวลาหน่ึงภายหลังท่ีของน้ันมาถึงสามวันก็ได 
 
มาตรา ๖๓๕๙  เงินที่ไดจากการขายตามมาตรา ๖๑ นั้น ใหหักใชคาภาษี คาเก็บ

รักษา คายายขน หรือคาภาระติดพันอยางอื่นอันคางชําระแกกรมศุลกากรเสียกอน เหลือเทาใดให
ใชคาภาระติดพันตาง ๆ อันสมควรจะไดและคางชําระแกตัวแทนของเรือที่นําของเขามา เม่ือไดหัก
ใชเชนนี้แลว ยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใด ใหตกเปนของแผนดิน เวนแตเจาของจะไดเรียกรองเอา
ภายในหกเดือนนับแตวันขาย 

 
มาตรา ๖๓ ทวิ๖๐  ในกรณีที่ของตกคางเปนของเสียที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ

ความเสียหายตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือส่ิงแวดลอม ถาขอเท็จจริงปรากฏตออธิบดีวานาย
เรือรูเห็นเปนใจใหนําของเสียนั้นเขามาก็ดี หรือนายเรือไมอาจพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มวิสัยที่
จะจัดไดเพื่อที่จะสืบคนใหพบหรือปองกันการนําของเสียนั้นเขามาทิ้งเปนของตกคางก็ด ีนอกจาก
โทษท่ีมีตามกฎหมายแลว ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังใหผูรับผิดชอบทาเรือหรือสนามบินแหงหนึ่งแหงใด
หรือทุกแหงในประเทศดําเนินการโดยพลันใหตัวแทนของเรือที่นําของเสียเขามานําของเสียนั้น
ออกไปนอกราชอาณาจักร หรืองดการใหใชทาเรือหรือสนามบินและบริการตาง ๆ แกเรือลํานั้น
หรือเรืออื่น ๆ ทั้งหมดของเจาของเรือลํานั้นไดตามระยะเวลาที่จะกําหนดตามความรายแรงแหง
การกระทํา 

 
หมวดท่ี ๘ 
การคาชายฝง 

                                                 
๕๙ มาตรา ๖๓ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๖๐ มาตรา ๖๓ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 
มาตรา ๖๔ การคาทางทะเลจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งแหงพระราชอาณาจักร

นั้น ทานใหถือวาเปนการคาชายฝงและบรรดาเรือทั้งหลายที่ใชในการคาเชนนี ้ไดชื่อวาเปนเรือ
คาขายชายฝง 

 
มาตรา ๖๕ เรือลําใดมาจากภาคตางประเทศ และแวะ ณ ทาหรือท่ีแหงใดในพระ

ราชอาณาจักรในระหวางทางไปยังทาหรือ ที่อื่นในพระราชอาณาจักรก็ด ีและเรือลําใดออกจากทา
หรือที่แหงหนึ่งในพระราชอาณาจักรไปยังทาหรือที่แหงอื่นในระหวางทางขาออกไปยังภาค
ตางประเทศก็ดี ในสวนที่เกี่ยวกับการไปมาคาขายในเขตชายฝง ทานใหบังคับดวยบทกฎหมาย
และขอบังคับวาดวยการคาชายฝง แตในสวนการไปมาคาขายหรือรับสงสินคาอันเกี่ยวกับภาค
ตางประเทศ ใหบังคับดวยบทกฎหมายและขอบังคับวาดวยการคาตางประเทศ 

 
มาตรา ๖๖๖๑  อันเรือคาชายฝงนั้น ถาทําการบรรทุกของใด ๆ ลง หรือขนของใดๆ 

ขึ้นจากเรือในทองทะเลหรือนอกเขตทา หรือนอกพระราชอาณาเขตก็ด ีหรือถาเรือคาชายฝงลําใด
แวะ ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขต หรือเปลี่ยนทางเดิน โดยมิไดมีพฤติการณอันมิอาจกาวลวงเสีย
ได มาบังคับใหตองกระทําเชนนั้นก็ดี หรือถานายเรือคาชายฝงลําใดซึ่งไดแวะ ณ ท่ีใดนอกพระราช
อาณาเขต  มิไดแจงเหตุการณนั้น ๆ เปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาแรกที่มาถึง
ในพระราชอาณาจักรในทันใดที่เรือนั้นมาถึงก็ดี ทานวานายเรือนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๗ กอนที่จะบรรทุกของใดซ่ึงตั้งใจจะสงไปตามชายฝงลงในเรือลําใดท่ีจะ

ไปหรืออาจจะไปตามชายฝงกอน แลวจึงเลยไปยังภาคตางประเทศนั้น ใหยื่นบัญชีสินคาตามแบบที่
กําหนดไว (ใบแนบ ๑๐) และถามีคาภาษีจะพึงตองเสียในการสงของนั้น ๆ ออกเทาไร ก็ตอง
วางเงินคาภาษีไวจงเต็มจาํนวน ณ ทาที่ไดรับใบปลอยเรือ  เงินที่วางไวนี้อาจคืนใหเม่ือไดยื่น
ใบรับรองอันถูกตองของเจาพนักงานเจาหนาท่ี (ใบแนบ ๑๐(ก))ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับ
ใบปลอยเรือ อันแสดงวาของนั้นไดขนขึ้นภายในพระราชอาณาเขต 

 
มาตรา ๖๘๖๒  กอนเรือคาชายฝงลําใดจะออกจากทา หรือที่ขนสินคาลง หรือถาย

สินคาออก ใหทําบัญชีเปนสองฉบับ มีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๑ ลงช่ือ
นายเรือแสดงรายละเอียดของเรือ และสินคาในเรือตามท่ีกําหนดไว และสงมอบแกพนักงาน
เจาหนาที่ผูซึ่งจะไดยึดใบคูฉบับไวและลงวันเดือนป และลงช่ือในตนฉบับคืนใหไป บัญชีนี้ใหถือวา
เปนใบอนุญาตปลอยสินคา และปลอยเรือใหเดินทางไดดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือ

                                                 
๖๑ มาตรา ๖๖ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๖๒ มาตรา ๖๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๗๔  

   มาตรา ๖๘ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๖๓ ทุก ๆ ทาที่ระบุชื่อไวในใบแนบนั้น ถาเรือคา
ชายฝงลําใดออกจากที่แหงใดโดยมิไดมีใบอนุญาตเชนนี้ก็ดี หรือถาไมแสดงใบอนุญาตนี้ภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเมื่อเรือถึงทา และกอนเริ่มขนสินคาขึ้นก็ดี ทานวานายเรือมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๖๙๖๔  เมื่ออธิบดีเห็นสมควรจะออกใบอนุญาตปลอยสินคาอยางคุมได

ทั่วไปใหแกเรือลําใด ๆ ที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปกติระหวางทาตาง ๆ ในพระราชอาณาเขตก็ได 
โดยมีเง่ือนไขวา จะตองยื่นบัญชีอันถูกตองแหงสินคาท่ีบรรทุกไปนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ใหตรง
ตอระเบียบการทุก ๆ เท่ียว และตองสงใบแจงความตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๒ ตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ทาที่เรือออกกอนเวลาที่จะออกเรือ และใหย่ืนคําแจงความตามท่ีกาํหนดไว
ในใบแนบอันเดียวกันนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ทาที่เรือไปถึงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเมื่อเรือ
ไปถึงและกอนเริ่มขนสินคาขึ้น ใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดท่ัวไปนี้อาจถอนเสียในเวลาใด ๆ ก็
ได โดยแจงความใหทราบเปนลายลักษณอักษร ถาผูทรงใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไป 
ละเลยไมยื่นบัญชีสินคาและคําแจงความดังกลาวไวในมาตรานี้ ทานวานายเรือมีความผิด ตอง
ระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๘ 

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง๖๕ สําหรับเรือที่เดินไปมาโดยมีใบอนุญาตอยางคุมไดท่ัวไปกํากับทุก ๆ ทาที่ระบุชื่อไว
ในใบแนบนั้น และซึ่งจะตองยื่นรายการแจงกําหนดวันเรือมาถึงและออกไปตามความในมาตรานี ้
และในอัตราเดียวกับที่จะไดเรียกเก็บจากเรือที่ไมไดออกใบอนุญาตอยางคุมไดทั่วไป แตอธิบดีจะ
ยอมรับเงินฝากประจําซึ่งจะไดหักออกเปนคาธรรมเนียมอันตองเสียเปนยอดรวมทุกระยะกึ่งป 

 
มาตรา ๗๐๖๖  ของอันพึงตองเสียคาอากรช้ันใน หรือของตองจํากัดบรรทุกไปใน

เรือคาชายฝงลําใด ถาขนออกจากเรือโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที ่ทานวานายเรือมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๗๑ นายเรือคาชายฝงทุกลําจะตองมี หรือจัดใหมีสมุดบัญชีสินคาไว

ประจําเรือ เพื่อบันทึกขอความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยว คือประเภทและปริมาณสินคา 
วัน เดือน ป และทาที่ออกเรือ วัน เดือน ป และทาที่ไปถึง และที่ถายสินคาออก ช่ือนายเรือ และ
ขอความพิสดารอยางอื่นที่จําเปนเฉพาะกรณี และเมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกรอง นายเรือตอง

                                                 
๖๓ มาตรา ๖๘ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๖๔ มาตรา ๖๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๔๗๔ 
๖๕ มาตรา ๖๙ วรรคสอง คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดย

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐ ) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๖๖ มาตรา ๗๐ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แสดงสมุดบัญชีสินคาใหตรวจ และพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะจดบันทึกหรือหมายเหตุอยาง
ใด ๆ ลงในสมุดบัญชีนั้นได 

 
หมวด ๙ 

ที่ทอดเรือภายนอก 
   

 
มาตรา ๗๒๖๗  อธิบดีอาจกําหนดที่ทอดเรือภายนอกสําหรับทากรุงเทพฯ หรือทา

อื่น เพื่อใหเรือถายสินคาออก หรือบรรทุกสินคาลงทั้งหมด หรือแตสวนใดสวนหนึ่ง และอาจ
กําหนดเวลาที่จะใหใชท่ีทอดเรือภายนอกนั้น    และออกขอบังคับสําหรับกรมเพื่อเจาหนาที่
ศุลกากรกํากับตรวจตรา  และควบคุมที่ทอดเรือภายนอกนั้นไดดวย  ถาผูใดทําผิด  หรือเกี่ยวของ
ในการกระทําผิดตอขอบังคับนี้ก็ด ี หรือพยายาม หรือเกี่ยวของในการพยายามกระทําผิดตอ
ขอบังคับนี้ก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แตการที่ตองรับผิด
ตามมาตรานี ้หากระทําใหผูนั้นหลุดพนไปจากความรับผิดตามบทอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืนไดไม 

 
มาตรา ๗๓ บรรดาเรือท่ีจอดอยู หรือกําลังบรรทุกสินคาลง หรือกําลังถาย

สินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการนั้นจะตองรับผิด และ
ตองโทษตามพระราชบัญญัตินี ้หรือบทกฎหมายอื่น เหมือนหน่ึงวาอยูในเขตธรรมดาของทา 

 
มาตรา ๗๔๖๘  ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือถายสินคาออก ณ ท่ีทอดเรือ

ภายนอกใด ๆ ก็ดี หรอื ณ ท่ีแหงใด ๆ อันมิไดอนุมัติก็ดี โดยมิไดรับความยินยอมของอธิบดี ทาน
วานายเรือและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการบรรทุกสินคาลง หรือถาย
สินคาออกนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และสินคาที่ไดบรรทุกลงหรือขน
ขึ้นหรือวาง หรือเหลืออยูในเรือนั้นใหริบเสีย 

 
มาตรา ๗๕ บรรดาอาวุธปน กระสุนดินปน วัตถุระเบิด ฝน สุรา หรอืของอยางใด 

ๆ ท่ีตองจํากัด หรือหีบหอซึ่งยังมิไดตรวจ ทานหามมิใหถายเปล่ียนลําเรือ หรือรับมอบจากเรือที่
นําของเขา ณ ที่ทอดเรือภายนอก เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษจากอธิบดีหรือพนักงานซึ่งไดรับ
อํานาจโดยชอบ 

 
มาตรา ๗๖ อธิบดีอาจออกใบอนุญาตโดยใหอํานาจทั่วไปแกเรือลําใด ๆ เพื่อถาย

สินคาออก หรือบรรทุกสินคาลง ณ ที่ทอดเรือภายนอกได และหามมิใหเรือซึ่งไมไดรับอํานาจท่ัวไป
เชนนั้นบรรทุกสินคาลงหรือถายสินคาออก ณ ที่นั้น เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษจากอธิบดี หรอื
พนักงานซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบ 

                                                 
๖๗ มาตรา ๗๒ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๖๘ มาตรา ๗๔ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๗ บรรดาเรือท่ีอยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะตองจอดภายในเขตแหงท่ี

ทอดเรือนั้นตามที่ไดกําหนดไว และหามมิใหเรือยายไปจากที่จอด เวนแตจะไดอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๗๘ นายเรือที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปรกติในทางคาตางประเทศ และไดรับ

อํานาจท่ัวไปใหถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกซึ่งไดอนุมัติแลวนั้น ตองขออนุญาตจาก
พนักงานผูกํากับที่ทอดเรือนั้นกอนเริ่มถายสินคาออก 

 
มาตรา ๗๙ นายเรือซึ่งไดรับอํานาจพิเศษเพื่อถายสินคาออก ณ ท่ีทอดเรือ

ภายนอกนั้น ตองแสดงใบอนุญาตตอพนักงานผูกํากับกอนเริ่มถายสินคาออก 
 
มาตรา ๘๐ บัญชีรายละเอียดอันถูกตองแสดงบรรดาของที่ไดถายออก ณ ท่ีทอด

เรือภายนอกนั้น พึงทํายื่นใหพนักงานเจาหนาที่รับรองรายการถายของออกนี้ใหทําตามแบบที่
กําหนดไวในใบแนบ ๑๓ เรือลําใดจะบรรทุกสินคาอันถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก เขาไปยังทา
หน่ึงทาใด เมื่อมีบัญชีที่พนักงานเจาหนาที่รับรองถูกตองแลวก็ใหไปได บัญชีนี้ใหถือวาเปน
ใบอนุญาตใหอํานาจนําสินคาไป  ภายในบังคับแหงบรรทัดฐานสําหรับเรือ มีสินคาขาเขาในเวลา
เมื่อเขามาถึงในพระราชอาณาจักรนั้น เมื่อมาถึงทาผูควบคุมเรือตองสงมอบบัญชีนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ศุลกสถาน แลวจึงจัดการถายของออก และตรวจมอบตามขอบังคับธรรมดา 
ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาถายลําจากท่ีทอดเรือภายนอก โดยไมมีบัญชีที่รับรองเชนนี้ หามมิใหเรือ
ลํานั้นเปดระวางจนกวาจะไดยื่นบัญชีสินคาบริบูรณของเรือที่ไดถายลําสินคาใหมานั้นตอศุลกสถาน
แหงทานั้น 

 
มาตรา ๘๑ นายเรือท่ีไดรับมอบอํานาจท่ัวไป หรืออํานาจพิเศษใหทําการบรรทุก

สินคาใหเสร็จ ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น ตองไปรับเอาใบปลอยเรือจากศุลกสถานแหงทานั้นตาม
ระเบียบและใชคาภาระติดพันที่ตองเสียจนครบ  ใบปลอยเรือน้ีใหพนักงานเจาหนาท่ีสลักหลังวา 
“เพื่อทําการบรรทุกใหเสร็จท่ี.........” และเมื่อถึงที่ทอดเรือภายนอก นายเรือตองสงมอบใบปลอย
เรือใหแกพนักงานกํากับดาน ใหพนักงานยึดใบปลอยเรือนั้นไว จนกวาจะเปนที่พอใจวาคาภาษี
ทั้งหมดและคาธรรมเนียม หรือเงินรายอ่ืนซ่ึงเรือจะพึงตองเสียภายหลังท่ีไดออกจากทาน้ันไดใช
เสร็จ   หรือไดวางเงินประจําไว  แลวใหพนักงานสลักหลังลงวัน เดือน ป และลงนามในใบปลอย
เรือคืนใหแกนายเรือ แลวจึงใหออกเรือเดินทางตอไปได 

 
มาตรา ๘๒ สินคาขาออกจะยายจากทาแหงหนึ่งไปยังที่ทอดเรือภายนอก เพื่อ

บรรทุกลงในเรือลําใดท่ีไดอนุญาตใหบรรทุกสินคา ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้นก็ได    แตกอนที่จะ
ยายสินคาเชนวานี้ไป จะตองยื่นใบขนสินคาอยางเดียวกับสินคาที่บรรทุกในทา และตองเสียคาภาษี
และคาภาระติดพันใหครบถวนเชนเดียวกัน ใหผูสงของออกทําบัญชีสินคาเรือลําเลียงสําหรับของ
เหลาน้ีท้ังส้ิน และเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี ณ ทาไดสอบกับใบขนสินคา และลงชื่อใหไวเปนสําคัญ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลว ใหสงบัญชีสินคาเรือลําเลียงนี้ไปกับสินคาไปยังที่ทอดเรือภายนอกแลวสงมอบใหแกพนักงาน
ผูกํากับ ณ ที่นั้น ถารายการละเอียดในบัญชีสินคาเรือลําเลียงไมตรงกับสินคาพนักงานผูกํากับ ณ ท่ี
นั้นอาจกักสินคาไวได 

 
มาตรา ๘๓ ถาสินคาขาออกรายใดไมไดบรรทุกลงเรือ หรือบรรทุกลงไมหมด ณ 

ที่ทอดเรือภายนอก จะบรรทุกสินคารายนั้นลงในเรือลําอื่นซึ่งอยูในที่ทอดเรือนั้น และซ่ึงจะไปยังทา
เดียวกันก็ได ใหนายเรือลําท่ีกลาวหลังน้ี หรือผูสงของออกทําเรื่องราวเปนลายลักษณอักษรยื่นตอ
พนักงานกํากับดานเพื่อขออนุญาตบรรทุกสินคานั้น 

 
มาตรา ๘๔ ถาจะสงสินคาท่ีไมไดบรรทุกลงเรือกลับมายังทาท่ีสงออกไป บุคคลซ่ึง

จะตองรับผิดตองไปรับใบรับรองจากพนักงานกํากับดาน มีขอความแสดงปริมาณและบอกลักษณะ
แหงสินคานั้น ๆ และใบรับรองนี้จะตองสงกํากับมากับสินคายังทา และสงมอบแกพนักงาน
เจาหนาที ่ณ ศุลกสถาน 

 
มาตรา ๘๕ ภายในหกวันนับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดจากที่ทอดเรือ

ภายนอก  ใหนายเรือหรือตัวแทนยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น  แสดง
สินคาทั้งหมดที่ไดบรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือภายนอก 

 
มาตรา ๘๖ เรือทุกลําท่ีอยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก ตองชักธงลาตามบทบัญญัติและ

ตองระวางโทษตามมาตรา ๕๗ 
 

หมวด ๑๐ 
เก็บของในคลังสินคา 

   
 
มาตรา ๘๗๖๙  เม่ือไดย่ืนใบขนสินคา และไดขนของขึ้นเพื่อเก็บในคลังสินคาทัณฑ

บนใหพนักงานเจาหนาท่ีจดรายการละเอียดแหงของนั้นไว และเมื่อพอใจวาไดมีการปฏิบัติ
ครบถวนตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับแลว ใหเขียนคํารับรองวาของนั้นไดเก็บในคลังสินคา
ทัณฑบนถูกตองแลว 

 
มาตรา ๘๘๗๐  รายการละเอียดแหงของท่ีไดจดไวตามมาตรา ๘๗ ใหใชสําหรับ

ประเมินอากรแกของนั้น แตในกรณีที่ไดใชของดังกลาวในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจ ุหรอื
ดําเนินการอื่นใดในคลังสินคาทัณฑบน ใหคํานวณปริมาณที่ใชตามหลักเกณฑที่อธิบดีเห็นชอบ 
หรือที่อธิบดีประกาศกําหนด 

                                                 
๖๙ มาตรา ๘๗  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม  

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๗๐ มาตรา ๘๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไปจาก
คลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร ท้ังนี ้ไมวาจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขา
หรือในสภาพอื่น 

การปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน หากเปนการโอนเขาไปในคลังสินคา
ทัณฑบนอื่น หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติศลุกากร 
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาเปนการสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้น
ออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

การรับของท่ีไดโอนหรือจําหนายตามวรรคสาม ใหถือวาเปนการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือนาํเขาสําเร็จในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน โดยให
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๘๙ บรรดาของที่เก็บในคลังสินคานั้น ตองเก็บไวในหีบหอเดิมตามที่ได

นําเขามา เวนแตของซึ่งเมื่อไดขนขึ้นแลว ไดรับอนุญาตใหยายหีบหอได ณ ทําเนียบทาเรือ หรอื
อนุญาตใหเอาเขารวมใหเลือกคัด ใหแบงแยกกองใหบรรจุหรือกลับบรรจุใหมในคลังสินคา ใน
กรณีเชนนี้ใหเก็บของนั้นไวในหีบหอตามที่เปนอยู เมื่อพนักงานเจาหนาที่จดรายการนั้น และถา
ของนั้นมิไดเก็บไวดังกลาวนี้ก็ด ีหรือถาในภายหลังไดมีการเปลี่ยนแปลงทําลงแกของหรือหีบหอที่
เก็บไวนั้นก็ดี เปลี่ยนแปลงในการบรรจุเขาหีบหอในคลังสินคา หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองหมายและ
เลขหมายหีบหอก็ดี หรือถาไดขนยายของไปจากหองในคลังสินคาซึ่งไดเก็บไวนั้นก็ดี หากมิไดทํา
ตอหนาและไดอนุญาตของพนักงานเจาหนาท่ีไซร ทานวาของและหีบหอน้ันใหริบเสีย เวนแตจะ
เปนไปเพื่อสงมอบตามใบอนุญาตหรือคําสั่ง หรืออํานาจอันถูกตองสําหรับการนั้น 

 
มาตรา ๙๐๗๑  ถาผูปกครองคลังสินคาเลินเลอไมเก็บของในคลังสินคาใหมี

ทางเขาถึงหีบหอของทุกหอไดโดยสะดวกไซร เมื่อไดทําการเลินเลอเชนนี้เปนครั้งแรก จะไดรับคํา
ตักเตือนตามทางการ และตอนั้นไปเมื่อไดกระทําการเลินเลออีก ทานวามีความผิดตองระวางโทษ
ปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๙๑๗๒  ของใดปรากฏวาไดเก็บไวในคลังสินคา และเปนของยังมิไดตรวจ

และสงมอบถูกตอง ถาผูปกครองคลังสินคาไมแสดงของนั้นในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรรอง
ขอไซร ทานวาผูปกครองคลังสินคานั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหน่ึงพัน
บาท สําหรับหีบหอหนึ่ง ๆ ท่ีไมไดแสดง นอกจากคาภาษีท่ีตองเสียสําหรับของน้ัน 

 
มาตรา ๙๒  ถาของใดที่ไดยื่นใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคามิไดเก็บใหถูกตองตาม

ใบขนก็ดี หรือเมื่อไดเก็บไวในคลังสินคาแลว ไดซอนเรนหรือยายขนไปจากคลังสินคาดวยประการ
                                                 

๗๑ มาตรา ๙๐ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๗๒ มาตรา ๙๑ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใด ๆ หรือไดรื้อออกจากหีบหอ หรือยายจากหีบหออันหนึ่งไปบรรจุในหีบหออีกอันหนึ่ง หรือทํา
ดวยประการอื่นใดก็ด ีเพื่อที่จะปน ยาย หรือซอนเรนโดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานใหริบของ
นั้นเสีย 

 
มาตรา ๙๓๗๓  ผูใดบังอาจลอบเปดคลังสินคา หรือลวงเขาไปถึงของที่อยูใน

คลังสินคานั้น เวนแตจะไดเขาไปตอหนาพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในเวลากระทําการตามหนาที่ 
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหก
เดือน 

 
มาตรา ๙๔  อธิบดีไมตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูนําของเขา หรือเจาของ 

หรือผูรับตราสั่ง ในเหตุท่ีเกิดความเสียหายข้ึนแกของระวางท่ีเก็บอยูในคลังสินคา เพราะเกิดเพลิง
ไหม หรือเพราะอุบัติเหตุอยางอื่นอันมิอาจหลีกเล่ียงเสียได หรือเพราะเหตุเสียหายไมวาอยางใด ๆ 
เวนแตการเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจละเลย หรือการกระทํา หรือละเวนกระทํา ของ
พนักงานในเวลากระทําการตามหนาท่ี 

 
มาตรา ๙๕  ถาของใดท่ีเก็บในคลังสินคา หรือที่ยื่นใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคา 

หรือที่ยื่นใบขนเพื่อรับมอบไปจากคลังสินคานั้น สูญหาย หรือถูกทําลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะ
หลีกเล่ียงเสียได ในขณะที่อยูบนเรือก็ด ีหรือในเวลายายถอนขนขึ้นก็ดี ในเวลารับเขาเก็บใน
คลังสินคา หรือเวลาท่ีอยูในคลังสินคาก็ดี ทานวาอธิบดีอาจยกเวนคาภาษีที่จะตองเสีย หรือคืนคา
ภาษีที่ไดเสียแลวสําหรับของนั้นได 

 
มาตรา ๙๖ ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ปรากฏวาของในคลังสินคามีปริมาณนอยลง

กวาที่จดไวในใบขนสินคาเดิมเมื่อนําของนั้นเขาเก็บ และปริมาณที่ตางกันนี้ไมมีเหตุผลปรากฏใน
บันทึกของพนักงานก็ดี หรือไมปรากฏในเหตุที่อธิบดีหากไดเห็นสมควรอนุญาตมิใหตองคิดคา
ภาระติดพันนั้นก็ดี ทานใหถือวาของตามปริมาณที่ตางกันอันแสดงเหตุมิไดนั้น เปนของท่ีไดยาย
ขนไปโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงาน และใหใชบทบัญญัติมาตรา ๒๗ บังคับแกกรณีเชนกลาวนี ้

 
มาตรา ๙๗ ของใดท่ีเก็บในคลังสินคาแหงหนึ่งนั้น จะยายไปเก็บในคลังสินคา

แหงอื่นใดในพระราชอาณาจกัรก็ได โดยปฏิบัติตามขอบังคับสําหรับกรมอันอธิบดีจะไดตั้งขึ้นไว 
 
มาตรา ๙๗ ทวิ๗๔  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีของท่ียังมิไดเสียคาภาษีหรือ

ของท่ีหลีกเล่ียงคาภาษี หรือของตองจํากัดหรือของตองหาม หรือของท่ีมิไดรับอนุญาตใหนําเขาไป
ในคลังสินคาทัณฑบน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน เพื่อสอบถาม

                                                 
๗๓ มาตรา ๙๓ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๗๔ มาตรา ๙๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือของใด ๆ รวมทั้งตรวจคนโรงงาน อาคาร ยานพาหนะ 
และบุคคล ซึ่งอยูในคลังสินคาทัณฑบนนั้นไดโดยไมตองมีหมายคน 

 
หมวด ๑๐ ทวิ๗๕ 
เขตปลอดอากร 
   

 
มาตรา ๙๗ ตร ี ใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากรสําหรับการ

ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของ
ประเทศ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอและการอนุมัติให
จัดต้ังเขตปลอดอากร 

ผูซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตปลอดอากรตองเสียคาธรรมเนียมประจําปตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๗ จัตวา  ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกาํหนดประเภทหรือชนิดของ ของท่ี

จะนําเขาไปในหรือปลอยออกจากเขตปลอดอากร และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใน
การนําของเขาไปในหรือปลอยออกจากเขตปลอดอากร 

 
มาตรา ๙๗ เบญจ  ใหยกเวนอากรขาเขาสําหรับของท่ีไดนําเขามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อนาํเขาไปในเขตปลอดอากร ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ของที่เปนเครื่องจักร อุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช รวมทั้งสวนประกอบ

ของของดังกลาวที่จําเปนตองใชในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่
เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไดนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขต
ปลอดอากรตามที่อธิบดีอนุมัติ 

(๒) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตปลอดอากร สําหรับใชใน
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรอื 

(๓) ของที่ปลอยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น 
ใหยกเวนอากรขาออกสําหรับของที่ปลอยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อสงออก

นอกราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๙๗ ฉ  การนําเขาและการผลิตของที่กระทําในเขตปลอดอากร ใหไดรับ

ยกเวนภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต 

                                                 
๗๕ หมวด ๑๐ ทว ิเขตปลอดอากร มาตรา ๙๗ ตรี ถึง มาตรา ๙๗ ทศ เพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การนําเขาและการผลิตของที่กระทําในเขตปลอดอากรใหไดรับยกเวนภาษีสุรา 
การปดแสตมปและคาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ และกฎหมายวา
ดวยไพ โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการยกเวนและการจัดเก็บตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
ภาษีสรรพสามิตมาใชบังคับโดยอนุโลมกับการยกเวนภาษีสุรา การปดแสตมป และคาธรรมเนียม
ดังกลาว 

 
มาตรา ๙๗ สัตต  ในกรณีการนําของเขามาในราชอาณาจกัรหรือนําวัตถุดิบ

ภายในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจ ุหรือดําเนินการอื่นใด
กับของนั้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ใหของนั้นไดรับยกเวนไมอยู
ภายในบังคับของกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา
หรือเครื่องหมายใด ๆ แกของนั้น ท้ังน้ี โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๙๗ อัฏฐ  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหของใดไดรับยกเวนหรือคืนเงิน

อากรเมื่อสงออกนอกราชอาณาจักร หากนําของนั้นเขาไปในเขตปลอดอากร ใหไดรับยกเวนอากร
หรือคืนเงินอากรโดยใหถือวาของนั้นไดสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ไดนําของเชนวานั้นเขา
ไปในเขตปลอดอากร  ท้ังน้ี โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๙๗ นว  การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือจําหนายภายใน

ราชอาณาจักรหรือเพื่อโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา 
๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผูมีสิทธิไดรบัยกเวน
อากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาเปนการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือนาํเขาสําเร็จในเวลาที่นําของเชนวานั้นออกจากเขตปลอดอากร ทั้งนี ้โดยให
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

การนําของในเขตปลอดอากรไปใชเพื่อการบริโภคหรือใชเพื่อประโยชนอยางอื่น
นอกเหนือจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ใหถือวาเปนการนําของออกจากเขต
ปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะเปนการกําจัดหรือทําลายเศษวัสดุ ของท่ีเสียหาย ของท่ีใช
ไมได หรือของท่ีไมไดใช ซึ่งอยูภายในเขตปลอดอากรโดยไดรับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๗ ทศ  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑๐ เก็บของในคลังสินคา และบท

กําหนดโทษท่ีเกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับการนําของเขา การเก็บรักษา การสง
ของออก การควบคุมการขนยายของในเขตปลอดอากร และอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี โดย
อนุโลม 

 
หมวด ๑๑ 

ประกันและทัณฑบน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙๘ อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งเกี่ยวเปนผู

ไดประโยชนในกิจการใด ๆ อันอยูในหนาท่ีอํานวยการหรือบังคับบัญชาของกรมศุลกากร โดยให
ทําทัณฑบนหรือใหประกันอยางอื่นจนเปนที่พอใจเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข  คําส่ัง หรอื
กิจการอันเกี่ยวแกกรมศุลกากร  หรือเนื่องจากกิจการที่กลาวมานั้นได  บรรดาทัณฑบนหรือ
ประกันอยางอื่นเชนวามานี้ใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย และถากระทําผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง
แหงทัณฑบนหรือประกัน  ก็อาจยกขึ้นฟองรองและวากลาวตอไปไดเหมือนเชนประกันทัณฑบน
อยางใดๆ กันระบุหรืออนุญาตไวใหทําได เรียกไดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ 
ฉะนั้น บรรดาทัณฑบนเชนวามานี้ใหทําใหแกและเพื่อไดแกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และอธิบดีพึงเพิกถอนเสียไดเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันในทัณฑบน หรือถามี
กําหนดเวลาไวใหปฏิบัติตามเงื่อนไขในทัณฑบนเปนประการใด ก็นับแตกําหนดเวลานั้น 

 
หมวด ๑๒ 
สําแดงเท็จ 

   
 
มาตรา ๙๙๗๖  ผูใดกระทําหรือจัดหรือยอมใหผูอื่นกระทํา หรือย่ืน หรอืจัดให

ผูอื่นยื่นซึ่งใบขนสินคา คําสําแดง ใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี ้หรืออันพระราชบญัญัตินี้บังคับใหกระทํานั้น
เปนความเท็จก็ดี เปนความไมบริบูรณก็ด ีหรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ ก็ดี หรอื
ถาผูใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บงัคับใหตอบคําถามอันใดของพนักงานเจาหนาที่มิไดตอบคําถามอัน
น้ันโดยสัตยจริงก็ดี หรือถาผูใดไมยอม หรือละเลยไมทําไมรักษาไวซ่ึงบันทึกเร่ืองราว หรือทะเบียน 
หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอยางอื่น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไวก็ดี หรือถาผูใด
ปลอมแปลงหรือใชเมื่อปลอมแปลงแลวซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นที่
พระราชบัญญัตินี้บังคับไวใหทํา หรือที่ใชในกิจการใด ๆ เกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้กดี็ หรือแกไข
เอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ไดออกไปแลวในทางราชการก็ดี หรอื
ปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือช่ือยอ หรือเครื่องหมายอยางอื่นของพนักงานกรมศุลกากร หรอื
ซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใชเพื่อการอยางใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ด ีทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินกวาหาหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน 

 
หมวด ๑๓ 
การฟองรอง 

   
 

มาตรา ๑๐๐  ในการฟองรองคดีอันเกี่ยวดวยของซึ่งตองยึดเพราะไมเสียภาษี 
หรือเพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่นก็ด ีหรือยึดเพื่อเอาคาปรับตามพระราชบญัญัตนิี้ก็ดี ถามีขอ
                                                 

๗๖ มาตรา ๙๙ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โตเถียงเกิดขึ้นวาคาภาษีสําหรับของนั้น ๆ ไดสงชําระถูกตองแลวหรือหาไม หรือวาของนั้น ๆ ได
นําเขามา  ไดขนขึ้นจากเรือ ไดสงออก ไดบรรทุกลงเรือ ไดยายขนไป ไดเก็บ ไดขาย หรือไดจัดการ
อยางอื่นโดยชอบดวยกฎหมายหรือหาไมไซร ทานวาหนาที่พิสูจนตกอยูแกจําเลยทุกคดีไป 

 
มาตรา ๑๐๑  ในคดีใดๆ อันเกี่ยวดวยการศุลกากรนั้น พนักงานเจาหนาท่ีคนใดๆ 

ซึ่งกระทําการโดยอาศัยอํานาจของอธิบดี อาจยื่นฟองและทําการฟองหรือแกคดี หรือดําเนินคดีได 
ไมวาในศาลหนึ่งศาลใด 

 
มาตรา ๑๐๒๗๗  ภายในบังคับแหงมาตรา ๑๐๒ ทวิ ถาบุคคลใดจะตองถูกฟอง

ตามพระราชบัญญัตินี ้และบุคคลนั้นยินยอมและใชคาปรับ หรือไดทําความตกลง หรือทําทัณฑบน 
หรือใหประกันตามที่อธิบดีจะเห็นสมควรแลว อธิบดีจะงดการฟองรองเสียก็ได และการที่อธิบดีงด
การฟองรองเชนนี้ใหถือวาเปนอันคุมผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณีแหง
ความผิดอันนั้น 

ในกรณีความผิดเกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ นอย ๆ จะออกกฎกระทรวงมอบอํานาจให
พนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบปรับ และงดการฟองรองก็ได 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรท่ีจะฟองบุคคลใดฐานกระทําหรือยื่นคําสําแดงหรือ
บันทึกเรื่องราวซึ่งเปนความเท็จหรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาใหผิดหลงใน
รายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเล่ียงดวยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากร
ตามจํานวนที่ควรตองเสีย หรือการกํากัดหรือการหาม ใหอธิบดีบันทึกความเห็นวา เปนเพราะเหตุ
ใดจึงควรฟองผูกระทําผิด 

 
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๗๘  สําหรับความผิดตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๔๙๐ และมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 
๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ถาราคาของกลางรวมคาอากรเขาดวยแลวเกินกวาสี่หมื่นบาท ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนกระทรวงการคลัง และผูแทน
กรมตํารวจ ท่ีจะเปรียบเทียบ  และงดการฟองรอง และการท่ีคณะกรรมการงดการฟองรองเชนนี ้
ใหถือวาเปนอันคุมกันผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดอันนั้น 

 
มาตรา ๑๐๒ ตร๗ี๙  ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังจายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบท่ี

อธิบดีกําหนด โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีตอไปนี้ 

                                                 
๗๗ มาตรา ๑๐๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๗๘ มาตรา ๑๐๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๗๙ มาตรา ๑๐๒  ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หรือของตองหามตองกํากัดในการนําเขามา
ใน หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหหักจายเปนเงินสินบนและรางวัลรอยละ ๕๕ จากเงินคาขาย
ของกลาง แตกรณีที่มิไดริบของกลาง หรือของกลางไมอาจจําหนายได ใหหักจายจากเงินคาปรับ 
สวนรายท่ีไมมีผูแจงความนําจับ ใหหักจายเปนเงินรางวัลรอยละ ๓๐ 

๒. ความผิดฐานสําแดงเท็จ ใหหักจายเปนเงินสินบนและรางวัลรอยละ ๕๕ จาก
เงินคาปรับ แตในรายท่ีไมมีผูแจงความนําจับ ใหหักจายเปนเงินรางวัลรอยละ ๓๐ 

๓. กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจาหนาท่ีผูสํารวจเงินอากรตรวจพบ เปน
ผลใหเรียกอากรเพิ่มเติมได ใหจายเงินรางวัลรอยละ ๑๐ ของเงินอากรท่ีกรมศุลกากรเรียกเก็บ
เพิ่มเติมได 

 
มาตรา ๑๐๓ ถามีความจําเปนที่จะประเมินราคาของใด ๆ เพื่อประโยชนในการ

กําหนดเบี้ยปรับ ทานวาราคานั้นใหพึงถือเอาตามราคาของชนิดเดียวกัน ซึ่งไดเสียคาภาษีศุลกากร 
หรืออากรชั้นในครบถวนแลวตามที่ซื้อขายในเวลา หรือใกลเวลาท่ีกระทําผิดน้ัน แตผูกระทําผิดจะ
เลือกถือเอาตามราคาที่อธิบดีกําหนดใหก็ได 

 
มาตรา ๑๐๔ ถึงแมวาพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวประการใดก็ตาม ศาลอาจใช

ดุลพินิจลงโทษผูกระทําผิดใหใชเบี้ยปรับนอกจากโทษจําอีกก็ได แตวาเบี้ยปรับและกําหนดโทษจํา
นั้น ท้ังสองอยางตองไมเกินอัตราโทษอยางสูงท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๑๐๕ เจาของเรือจะตองรับผิดในทางแพงในการใชเบี้ยปรับ ซ่ึงไดลงโทษ

ปรับนายเรือสําหรับความผิดใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี ้และโดยทํานองเดียวกันเจาของ
หรือเจาสํานักใด ๆ จะตองรับผิดใชคาปรับซึ่งไดลงโทษปรับตัวแทน หรือผูปกครองที่นั้น ๆ ซ่ึง
กระทําการแทนตน หรือควบคุมดูแลผลประโยชนของตนนั้น 

 
หมวด ๑๔ 
ตัวแทน 

   
 

มาตรา ๑๐๖  บุคคลใดไดรับอํานาจจากเจาของสินคาโดยแสดงออกชัด  หรือโดย
ปริยาย ใหเปนตัวแทนในเรื่องสินคานั้น ๆ เพื่อกิจการอยางใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้และการ
ใหอํานาจนั้นพนักงานเจาหนาท่ีไดอนุมัติแลวไซร ทานใหถือวาบุคคลนั้นเปนเจาของสินคาใน
กิจการนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๐๗  ถานายเรือลําใดใหอํานาจแกบุคคลใดใหกระทํากิจการเปนตัวแทน

ของตน โดยไดรับอนุมัติของพนักงานเจาหนาท่ี และบุคคลนั้นยอมรับเปนตัวแทนโดยแสดงออก
ชัดหรือโดยปริยาย เพื่อกระทําหนาที่ใด ๆ ตามบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไซร ในเม่ือไมปฏิบัติ
ตามหนาท่ี ทานวาตัวแทนนั้นตองระวางโทษเปนอยางเดียวกันกับนายเรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๘  ถาบุคคลใดรองขออนุญาตตอพนักงาน เพื่อกระทํากิจการเฉพาะสิ่ง

เฉพาะอยางแทนบุคคลอื่น พนักงานอาจเรียกใหผูท่ีรองขอเชนนั้น แสดงใบมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษรจากบุคคลซึ่งตนรองขอจะกระทําการแทนนัน้ได ถาและไมมีใบมอบอํานาจเชนนี้มา
แสดง พนักงานจะไมยอมกระทํากิจการกับผูนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๐๙  เสมียนหรือคนใชของบุคคลใด  หรือหางใดอาจจะมาทํากิจการ

ท้ังหลายท้ังปวงแทนตัวบคุคล หรือหางนั้นที่ศุลกสถานได แตวาพนักงานเจาหนาที่จะไมยอม
รับรองเสมียนหรือคนใชน้ันเสียก็ได เวนแตบุคคลหรือหางนั้นจะไดย่ืนใบมอบอํานาจท่ัวไปไวท่ี 
ศุลกสถาน ใหอํานาจเสมียนหรือคนใชนั้นทําการแทนตน และไดวางประกันโดยทําทัณฑบนหรือ
ประการอื่นใหไวตามแตท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะเห็นสมควรและพอใจ เพ่ือใหเสมียนหรือคนใชน้ัน
ปฏิบัติการโดยถูกตองสมควร 

 
หมวด ๑๕ 

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๑๐๘๐  ถาเรือลําใดบรรทุกลงหรือถายออกซึ่งของหรือสินคาอยางใด ๆ ก็

ดี หรือกระทําการงานอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ในวันอาทิตย หรือวันหยุด หรือกอน หรือภายหลังเวลา
ราชการดังกลาวตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๘๑ นอกจากจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีกอน และไดเสียคาธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
๘๒ ทานวานายเรือหรือตัวแทนหรือท้ังสองคนรวมกันมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินกวาหา
พันบาท แตการที่ตองรับผิดตามมาตรานี ้ไมกระทําใหผูนั้นหลุดพนจากโทษท่ีจะพึงตองรับตาม
มาตราอื่นแหงพระราชบัญญตัินี้ 

 
มาตรา ๑๑๑ เมื่อมีความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน จะตองวาง

พนักงานประจําเรือ ณ ท่ีใด และจะไปยังที่นั้นจากดานศุลกากรอันใกลที่สุดไมไดโดยงายก็ดี  หรอื
เมื่อนายเรือหรือบุคคลอื่นซึ่งมีประโยชนไดเสียประสงคจะใหมีพนักงานไปทําการ ณ ที่เชนวานั้นก็
ดี ทานวาบรรดาคาเดินทางและคาธรรมเนียมประจําวันอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง๘๓ ใหคิดเอาแกเรือหรือบุคคลที่รองขอ 

                                                 
๘๐ มาตรา ๑๑๐ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๘๑ มาตรา ๑๑๐ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๘๒ มาตรา ๑๑๐ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๘๓ มาตรา ๑๑๑ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑๒๘๔  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีปญหาเกี่ยวกับจํานวนคา

อากรสําหรับของที่กําลังผานศุลกากร ใหนําของนั้นไปยังศุลกสถาน หรือนําไปเก็บไวในที่มั่นคง
แหงใดแหงหน่ึง เวนแตพนักงานเจาหนาที่และเจาของหรือตัวแทนจะตกลงกันยอมใหเอาแต
ตัวอยางของไววินิจฉัยปญหาและเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน ใหชําระอากรตามจํานวน
ท่ีผูนําของเขาหรือผูสงของออก แลวแตกรณี สําแดงไวในใบขนสินคาและใหวางเงินเพิ่มเติมเปน
ประกันจนครบจาํนวนเงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงตองเสียสําหรับของนั้น แตอธิบดีจะประกาศ
กําหนดใหรับการค้ําประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแทนการวางเงินเพิ่มเติมเปนประกัน
ดังกลาว โดยอาจกําหนดใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเห็นสมควรก็ได 

 
มาตรา ๑๑๒ ทวิ๘๕  ในกรณีที่มีการวางประกันคาอากรตามมาตรา ๑๑๒ เม่ือ

พนักงานเจาหนาที่ไดประเมินเงินอากรอันพึงตองเสียและแจงใหผูนําของเขาหรือผูสงของออก 
แลวแตกรณีทราบแลว ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตองชําระเงินอากรตามจํานวนที่ไดรับแจงให
ครบถวนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

ในกรณีที่มีการวางเงินประกันและเงินประกันที่วางไวคุมคาอากรที่พนักงาน
เจาหนาที่ประเมินแลว ใหเก็บเงินประกันดังกลาวเปนคาอากรตามจํานวนที่ประเมินไดทันที และ
ใหถือเสมือนวาผูนําของเขาหรือผูสงของออกไดชําระเงินอากรที่ไดรับแจงภายในเวลาที่กําหนดไว
ในวรรคหนึ่งแลว 

 
มาตรา ๑๑๒ ตร๘ี๖  ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมิไดชําระเงินอากรให

ครบถวนภายในเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่งแหงมาตรา ๑๑๒ ทวิ หรือมิไดปฏิบัติตามระเบียบหรือ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๕ อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะเรียกเงิน
เพิ่มอีกไมเกินรอยละยี่สิบของจํานวนคาอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่มก็ได เงินเพ่ิมน้ีใหถือเปนเงิน
อากร 

 
มาตรา ๑๑๒ จัตวา๘๗  เมื่อผูนําของเขาหรือผูสงของออกนําเงินมาชําระคาอากรที่

ตองเสียหรือเสียเพ่ิม ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของคาอากรที่นํามาชําระ

                                                 
๘๔ มาตรา ๑๑๒ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๘๕ มาตรา ๑๑๒ ทว ิเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕  

   มาตรา ๑๑๒ ทว ิวรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๖ มาตรา ๑๑๒ ตรี เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๘๗ มาตรา ๑๑๒ จัตวา เพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที ่๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยไมคิดทบตนนับแตวันท่ีไดสงมอบหรือสงของออก จนถึงวันที่นําเงินมาชําระ แตมิใหเรียกเก็บ
เงินเพิ่มดังกลาวในกรณีที่มีการชําระอากรเพิ่มตามมาตรา ๑๐๒ ตร ีอนุมาตรา ๓ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ําประกันเปนการวางเงินประกันหลังการสงมอบหรือ
สงของออก ใหเรียกเก็บและคํานวณเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของคาอากรโดยไมคิด
ทบตนนับแตวันที่ไดสงมอบหรือสงของออก จนถึงวันที่นําเงินมาวางแทนการค้ําประกัน แตใน
กรณีที่เงินประกันที่นํามาวางแทนนั้นไมคุมคาอากร ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มสําหรับจํานวนคาอากรท่ี
ตองเสียเพ่ิมตามเกณฑในวรรคหน่ึงอีกดวย 

ในการคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่ง
เดือน และเงินเพิ่มนั้นใหถือเปนเงินอากร 

ในกรณีที่ตองคืนเงินอากรหรือเงินประกันคาอากรเพราะเหตุที่ไดเรียกไวเกิน
จํานวนอันพึงตองเสียหรือเสียเพ่ิม ใหคืนพรอมดวยดอกเบี้ยอีกรอยละ ๐.๖๒๕ ตอเดือนของ
จํานวนท่ีตองคืนโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ไดชําระคาอากรหรือวางเงินประกันคาอากรครั้ง
สุดทายจนถึงวันท่ีมีการอนุมัติใหจายคืน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ําประกันเปนการวางเงิน
ประกันหลังการสงมอบหรือสงของออก การคํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกันท่ีตองคืน 
ใหนับตั้งแตวันวางเงินประกันครั้งสุดทายแทนการค้ําประกัน จนถึงวันที่อนุมัติใหจายคืน การ
คํานวณดอกเบี้ยตามวรรคนี้ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ดอกเบ้ียท่ีตองจายน้ีใหถือเปนเงิน
อากรที่ตองจายคืน 

 
มาตรา ๑๑๒ เบญจ๘๘  ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกคางชําระคาอากร 

อธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมายมีอํานาจกักของใด ๆ ของผูนั้นที่กําลังผานศุลกากรหรืออยูในความ
กํากับตรวจตราของศุลกากรดวยประการใด ๆ จนกวาจะไดชําระเงินอากรที่คางใหครบถวน และ
ถามิไดชําระภายในสามสิบวันนับแตวันที่กักของเชนวานั้น ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังใหนําของนั้นออก
ขายทอดตลาด และเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดนี้ ใหหักคาอากรคางชําระ คาอากรสําหรับของที่
ขายทอดตลาด คาเก็บรักษา คายายขน และคาภาระติดพันอยางอื่นอันคางชําระแกศุลกากร
เสียกอน เหลือเทาใดใหใชคาภาระติดพันตาง ๆ อันสมควรจะไดแกผูเก็บรักษา ถายังมีเหลืออยูอีก
ก็ใหจายแกตัวแทนของเรือท่ีนําของที่ขายทอดตลาดเขามา เม่ือไดหักใชเชนน้ีแลวยังมีเงินเหลืออยู
อีกเทาใดใหตกเปนของแผนดิน เวนแตเจาของจะไดเรียกรองเอาภายในหกเดือนนับแตวันขาย
ทอดตลาด 

 
มาตรา ๑๑๒ ฉ๘๙ ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมีสิทธิอุทธรณการประเมินอากร

ของพนักงานเจาหนาท่ีตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามแบบที่อธิบดีกําหนดได ภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน โดยในกรณีที่เปนการนําของเขาหรือสงของออกใน

                                                 
๘๘ มาตรา ๑๑๒ เบญจ เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันที ่๑๓ 

ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๘๙ มาตรา ๑๑๒ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร อาจอุทธรณโดยย่ืนผานดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากร
ภาคก็ได โดยตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๒ สัตต๙๐  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวยอธิบดีเปน

ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแตงตั้งอีกจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณแตงตั้งขาราชการสังกัดกรมศุลกากรเปน
เลขานุการและเปนผูชวยเลขานุการ โดยใหเลขานุการเปนกรรมการดวย 

 
มาตรา ๑๑๒ อัฏฐ๙๑  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงอธิบดีแตงตั้งอยูในตําแหนง

คราวละสามป 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม 

ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

การแตงตั้งกรรมการใหมใหแตงตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 

 
มาตรา ๑๑๒ นว๙๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) อธิบดีมีคําส่ังใหออกเนื่องจากมีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาที่หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ ใหอธิบดีแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการ

แทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 

 

                                                 
๙๐ มาตรา ๑๑๒ สัตต เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๑ มาตรา ๑๑๒ อัฏฐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๒ มาตรา ๑๑๒ นว เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๒ ทศ๙๓  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตองมีกรรมการ
มาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑๒ เอกาทศ๙๔  ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่วินิจฉัยจะเขารวม

ประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได 
 
มาตรา ๑๑๒ ทวาทศ๙๕  เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรอืขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของ
อยางอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อุทธรณมาแสดงได โดยใหเวลาบุคคลดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดสงหนังสือเรียก 

ผูอุทธรณผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไมยอมใหถอยคํา
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกอุทธรณนั้นเสีย 

 
มาตรา ๑๑๒ เตรส๙๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่จะมอบหมายและรายงานตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

ใหนําความในมาตรา ๑๑๒ ทศ และมาตรา ๑๑๒ เอกาทศ มาใชบังคับแกการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณแตงตั้งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๒ จตุทศ๙๗  ใหกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และ

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตงตั้ง เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๑๑๒ ปณรส๙๘  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัยท่ีเปล่ียนแปลงน้ันมิใหมีผลใช
                                                 

๙๓ มาตรา ๑๑๒ ทศ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๔ มาตรา ๑๑๒ เอกาทศ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๕ มาตรา ๑๑๒ ทวาทศ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๖ มาตรา ๑๑๒ เตรส เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๗ มาตรา ๑๑๒ จตุทศ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๘ มาตรา ๑๑๒ ปณรส เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บังคับยอนหลัง เวนแตในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังไดเฉพาะบุคคล
ซ่ึงเปนคูความในคดีน้ัน 

 
มาตรา ๑๑๒ โสฬส๙๙  ในกรณีที่จะตองชําระอากรเพิ่มหรือเงินประกันไมคุมคา

อากร การอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒ ฉ ไมเปนเหตุทุเลาการชําระเงินอากรตามจํานวนทีพ่นักงาน
เจาหนาที่ประเมินไว เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายใหรอ
คําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาได ก็ใหมีหนาที่ชําระภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสียอากรเพิ่มขึ้น ผูอุทธรณจะตองชําระภายใน
กําหนดเวลาเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑๒ สัตตรส๑๐๐  คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

ใหทําเปนหนังสือและใหสงไปยังผูอุทธรณ 
 
มาตรา ๑๑๒ อัฏฐารส๑๐๑  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณโดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ 

 
มาตรา ๑๑๒ เอกูนวีสติ๑๐๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๓ บรรดาใบขนสินคา บัญช ีสมุดบัญช ีบันทึกเรื่องราวหรือเอกสารไม

วาประเภทใด ๆ ใหทําและถือไวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใบขนสินคา บัญช ีหรือบันทึก
เรื่องราวอยางอื่นที่ตองทําขึ้นตามบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้  ทานมิใหถือวาสมบูรณ นอกจากจะ
ไดทําใหถูกตองเครงครัดตรงตามที่บัญญัติไว เมื่อจะตองจัดและแยกประเภทปริมาณสินคา  ก็ตอง
กระทําการนั้นใหถูกตองเครงครัดตรงตามบัญช ีรายชื่อสินคาขาเขาและขาออกแบบราชการ  ราคา
แยกประเภทหนึ่ง ๆ และราคารวมยอดในใบขนสินคานั้นใหลงไวเปนเงินสยามจํานวนหีบหอในตน
ใบขนสินคาทุกฉบับใหลงเปนตัวอักษร  สวนสําเนาจะลงเปนตัวเลขก็ได หามมิใหรับใบขนสินคา
ฉบบัใด นอกจากจะมีรายการละเอียดบริบูรณดังที่กําหนดไวในแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ พรอม
ทั้งคําแสดงของผูนําของเขาหรือตัวแทนดังที่กําหนดไวดวย 

 
                                                 

๙๙ มาตรา ๑๑๒ โสฬส เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๐ มาตรา ๑๑๒ สัตตรส เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๑ มาตรา ๑๑๒ อัฏฐารส เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๒ มาตรา ๑๑๒ เอกูนวสีติ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๓ ทวิ๑๐๓  ใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของตามที่อธิบดีกําหนด มีหนาที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร 
หลักฐานและขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวใชอยูซ่ึงเก่ียวของกับของใด ๆ ท่ี
กําลังผานหรือไดผานศุลกากรไว ณ สถานที่ประกอบการหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกําหนด เปนเวลา
ไมนอยกวาหาปนับแตวันที่นําของเขาหรือสงของออก 

ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเลิกประกอบกิจการ ใหบุคคลหรือ
นิติบุคคลหรือผูชําระบัญชีของนิติบุคคลนั้น เก็บและรักษาบัญช ีเอกสาร หลักฐานและขอมูล
ดังกลาว ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนด ตอไปอีกสองปนับแตวันเลิกประกอบกิจการ 

ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของเอกสารท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งมีหนาท่ี
เก็บและรักษารวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บและรักษาบัญช ีเอกสาร หลักฐาน
และขอมูลดังกลาวได 

ผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔๑๐๔  พนักงานเจาหนาท่ีใด ๆ อาจเรียกใหยื่นบัญช ีราคาสินคา บัญชี

สินคาสําหรับเรือ ใบตราสงสินคา ใบรับสมุดบัญชี บันทึกเรื่องราว หรือเอกสารอยางอื่นอันเกี่ยว
ดวยของใด ๆ ท่ีกําลังผาน หรือไดผานศุลกากรนั้นได เพื่อตรวจสอบหรือเทียบดูใหถูกตองกับใบ
ขนสินคา ใบรับรอง ใบแสดงการหรือรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตอกรมศุลกากร และถาไมยอมยื่นไซร 
ทานวาบุคคลผูจงใจไมยอมปฏิบัติตามคําเรียกของพนักงานนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑๕๑๐๕  ถาผูใดไมยอมยื่นแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําสําแดงบันทึก

เรื่องราว  หรือไมยอมใหคําแสดงขอความอื่นแกพนักงานคนใดซึ่งบังคับใหยื่นหรือแสดง หรือท่ี
เรียกใหยื่นหรือแสดงโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี ้หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรก็ด ี
หรือละเลยไมยื่นแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําสําแดง บันทึกเรื่องราว หรือไมใหคําแสดง
ขอความอื่นเชนวานั้นภายในเวลาอันควร หรือเวลาอันระบุไวและตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไวก็ดี 
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑๕ ทวิ๑๐๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร ใหอธิบดีหรือ

                                                 
๑๐๓ มาตรา ๑๑๓ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๐๕ มาตรา ๑๑๕ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๐๖ มาตรา ๑๑๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งเปนหนังสือ
ใหเปนผูมีหนาท่ีตรวจสอบมีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการของผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนของเรือ 
ตัวแทนของบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ ในการนี้ใหมีอํานาจส่ังบุคคล
ดังกลาวหรือบุคคลที่อยูในสถานที่นั้นใหปฏิบัติเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

(๒) สอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรอืขอมูล ไมวาในส่ือ
รูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด จากผูนําของเขา ผูสงของออก 
ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการนําเขาหรือการสงออก 

(๓) ยึดหรืออายัดบญัชี เอกสาร หลักฐาน หรือขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ 
หรือสิ่งของอื่นที่อาจใชพิสูจนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ศุลกากร 

ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีตามความในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๕ ตร๑ี๐๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือตรวจพบวามีการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร เพื่อประโยชนใน
การไตสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูนําของเขา ผูสง
ของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการนําเขาหรือ
การสงออก ใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสง
บัญช ีเอกสาร หลักฐาน หรือขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดมาตรวจสอบ โดยใหเวลาแกบุคคลดังกลาวไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
คําส่ัง 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรอื
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๕ จัตวา๑๐๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมหรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดความผิดน้ันแลว 

 

                                                 
๑๐๗ มาตรา ๑๑๕ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐๘ มาตรา ๑๑๕ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๕ เบญจ๑๐๙  ในการปฏิบัติหนาที่ของอธิบดี ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรอื
พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๑๕ ฉ๑๑๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้อธิบดี ผูซ่ึงอธิบดี

มอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๑๑๖ สําเนาใบรับรอง ใบขนสินคา หรือเอกสาร และบัญชี หรือขอความ

แถลงสิ่งซึ่งไมใชเปนความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกใหไดโดยใหเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๑๑๑ 

 
มาตรา ๑๑๗ การบรรทุกของลงเรือ หรือขนขึ้นจากเรือ การพาเอาของไป และ

การขนของขึ้นบกก็ดี การนําของไปยังที่สําหรับตรวจก็ดี การชั่งของ การนําของขึ้นชั่ง เปดกลับ
บรรจ ุเอาเขารวม คัดเลือก แบงแยกกอง ทําเครือ่งหมาย และลงเลขหมาย ซึ่งเปนการจําเปน หรอื
อนุญาตใหกระทํานั้นก็ดี การขนยายของไปเก็บในที่สําหรับเก็บจนกวาจะไดรับมอบไปก็ดี  ทานวา
ใหเปนหนาท่ีของผูนําของเขา หรือผูสงของออกจะพึงกระทําโดยเสียคาใชจายของตนเอง และถามี
การเสียหายเกิดขึ้นแกของในระวางที่อยูในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของกรมศุลกากรอันมิได
เกิดแตการจงใจกระทําหรือเกิดแตความบกพรองไมปฏิบัติตามหนาที่ไซร ทานวากรมศุลกากรหา
ตองรับผิดในการเสียหายนั้นไม 

 
มาตรา ๑๑๘ บรรดาหีบหอซ่ึงมีของอยูขางใน ตองมีเคร่ืองหมายและเลขหมาย 

และตองแสดงเคร่ืองหมาย และเลขหมายเชนวานั้นลงไวในเอกสารทุกฉบับ ท่ีเก่ียวดวยของน้ัน 
 
มาตรา ๑๑๙๑๑๒  ถาผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี ้และความผิดน้ันมิไดมี

บัญญัติโทษไวเปนอยางอื่นในพระราชบญัญัตินี ้หรือบทกฎหมายอื่นไซร ทานวาผูนั้นตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๐  เมื่อใดบทพระราชบัญญัตินี้แตกตางกับบทกฎหมาย

พระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่นที่ใชอยู ณ บัดนี้  ทานวาในเรื่องอันเกี่ยวแกศุลกากรนั้น ใหยกเอา
                                                 

๑๐๙ มาตรา ๑๑๕ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๐ มาตรา ๑๑๕ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑๑ มาตรา ๑๑๖ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 
๑๑๒ มาตรา ๑๑๙ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ และกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใดซึ่งจะไดใหใชในภาย
หนานั้น มิใหถือวาเพิกถอนจํากัดเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปเสียซึ่งอํานาจและบทแหง
พระราชบัญญัตินี ้เวนไวแตในกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใหมนั้น จะแสดงไวโดยชัด
แจงวา มีประสงคจะใหเปนเชนนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑ พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคับแกการนําของเขา และสงของออก หรอื

การคาอยางใด ๆ ขามแดนแหงพระราชอาณาจักร ทางบกเสมอกันกับการคาทางทะเล และ
บทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษท้ังปวงในพระราชบญัญัตินี้ ใหใชบังคับแกการคาขามแดน
ทางบกตามที่จะพึงใชไดโดยมิพักตองคํานึงถึงถอยคําสํานวนซึ่งใชตามปรกติในทางการเรือและ
เม่ือใดมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้ ถอยคําสํานวนท่ีใชน้ันใหหมายความและกิน
ความรวมไปถึงรถไฟ ลอเล่ือน คนหาบหาม สัตวบรรทุกอากาศยาน ดานศุลกากร พรมแดน 
สนามบินท่ีกําหนดเปนดานภาษ ีการบรรทุกของลง การถายของออก แลวแตกรณี หรือถอยคํา
สํานวนอื่นทํานองนี้ อันใชอยูในการคาทางบกหรือทางอากาศนั้น 

 
มาตรา ๑๒๒๑๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดวันหยุดและเวลาราชการศุลกากร 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน คาใบอนุญาต คาแบบพิมพ คาเดินทาง และกิจการอื่น 
ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ประกาศมา ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ เปนปที่ ๒ ในรัชกาล

ปจจุบันนี ้
 

                                                 
๑๑๓ มาตรา ๑๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐)พ.ศ ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย]๑๑๔ 
 

อัมพิกา/ แกไข 
๘/๓/๔๕ 

A+B (C) 
 

                                                 
๑๑๔ ใบแนบ ๔ (ก), ๔ (ข), ๔ (ค) และ ๔ (ง) ตอทายพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศกัราช 

๒๔๖๙ ใบแนบ ๔ (ค) เพิ่มเติม, ๔(ฉ) เพิ่มเติม ตอทายพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๓) 

พุทธศกัราช ๒๔๗๔ ใบแนบ ๔(จ) ตอทายพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 

ใบแนบ ๔(ช) ตอทายพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พุทธศกัราช ๒๔๘๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) พุทธศักราช ๒๔๗๑๑๑๕ 

 
ชไมพร/แกไข 

๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พุทธศักราช ๒๔๗๒๑๑๖ 

 
สุรินทร / แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พุทธศักราช ๒๔๗๔๑๑๗ 
 

สุรินทร / แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔ ) พุทธศักราช ๒๔๗๕๑๑๘ 
 

ชไมพร/แกไข 
๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖ ) พุทธศักราช ๒๔๗๙๑๑๙ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 

                                                 
๑๑๕ รก.๒๔๗๑/-/๒๒/๑๕ เมษายน ๒๔๗๑ 
๑๑๖ รก.๒๔๗๒/-/๓๓๕/๙ กุมภาพันธ ๒๔๗๒ 
๑๑๗ รก.๒๔๗๔/-/๕๖๐/ ๔ กุมภาพันธ ๒๔๗๔ 
๑๑๘ รก.๒๔๗๕/-/๘๘/๒๘ เมษายน ๒๔๗๕ 
๑๑๙ รก.๒๔๘๐/-/๑๘๘/๒๖ เมษายน ๒๔๘๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓๑๒๐ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

ชไมพร/แกไข 
๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑ ) พ.ศ. ๒๔๙๐๑๒๑ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

ชไมพร/แกไข 
๓๑ มกราคม ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๔๙๗๑๒๒ 
 
มาตรา ๑๐  ถาปรากฏวา ผูใดมีส่ิงซ่ึงตองหาม หรือสิ่งซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวา

เปนสิ่งตองกํากัด หรือเปนสิ่งลักลอบหนีศุลกากรไวในครอบครอง ใหอธิบดี พนักงานศุลกากรผู
ไดรับแตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจบันทึกขอเท็จจริงท่ี
ตนเองไดพบเห็น บันทึกนี้ถาเสนอตอศาลในเมื่อมีการดําเนินคดี ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนความ
จริงตามขอเท็จจริงที่จดแจงไวในบันทึกนั้น และผูนั้นไดนําสิ่งนั้นเขามาโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
หรือนําเขามาโดยการลักลอบหนีศุลกากร แลวแตกรณี เวนแตจะพิสูจนไดเปนอยางอื่น 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคกอนมาใชบังคับแกการกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการสงออกไปนอก และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง และกฎหมายวา
ดวยการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรดวย 

 
มาตรา ๑๑  สิ่งที่ยึดไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เมื่อยึดไวครบสามสิบวัน

นับแตวันใชบังคับพระราชบญัญัตินี ้ถาเจาของ หรือผูมีสิทธิไมมาย่ืนคํารองเรียกเอา ใหถือวาเปน
ส่ิงท่ีไมมีเจาของ และใหตกเปนของแผนดิน 

 

                                                 
๑๒๐ รก๒๔๘๓/-/๗๔๗/๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ 
๑๒๑ รก.๒๔๙๐/๒/๑๐/๗ มกราคม ๒๔๙๐ 
๑๒๒ รก.๒๔๙๗/๑๕/๓๕๗/๒ มีนาคม ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  เมื่อเห็นเปนการสมควรกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขตควบคุมศุลกากร 
ใหประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทองที่นั้นเปนเขตควบคุมศุลกากร 

ภายในเขตควบคุมศุลกากร ให 
บรรดาโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ตกอยูในอํานาจการตรวจคนของ

พนักงานศุลกากรตลอดไป ไมวาในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไมตองมีหมายคน แตในการใช
อํานาจดังกลาวแตละคราว พนักงานศุลกากรตองแสดงวาตนมีเหตุอันสมควรท่ีจะใชอํานาจนั้น 
และตองแสดงบัตรประจําตัววาเปนพนักงานศุลกากรดวย 

บรรดายานพาหนะซึ่งเขาใน หรือออกไป หรือพักอยูในหรือผานเขตนั้น ตกอยูใน
อํานาจการตรวจคนทํานองเดียวกัน 

บรรดาบุคคลซึ่งสัญจรไปมาภายในเขตนั้นอยูในอํานาจการตรวจคนทํานอง
เดียวกัน แตถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวนั้นไดกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยศุลกากร 
และบุคคลนั้นไมสามารถแสดงเหตุผลของตนใหเปนที่พอใจของพนักงานศุลกากร พนักงาน
ศุลกากรมีอํานาจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

อํานาจการตรวจคนของพนักงานศุลกากร เกี่ยวกับโรงเรือนหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นในเวลากลางคืนจะตองเปนพนักงานศุลกากรผูไดรับแตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี 

 
มาตรา ๑๓  ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอํานาจประกาศใหผูทําการคา

สินคาชนิดใด ตามลักษณะเงื่อนไขใดที่อธิบดีกําหนดไว จัดใหมีสมุดควบคุมตามแบบท่ีอธิบดี
กําหนดและใหลงรายการในขณะท่ีไดรับและจําหนายสินคาชนิดนั้นในการประกอบการคาเปน
รายวันในสมุดนั้น การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศตามความในวรรคกอน ใหผูทําการคา
จัดใหมีสมุดควบคุมและลงรายการในสมุดควบคุมเปนรายวัน 

ถาการตรวจแสดงใหเห็นวามีสินคาขาดหรือเกินจํานวนท่ีควรจะปรากฏตามสมุด
ควบคุม ในเมื่อคํานึงถึงจํานวนสินคาที่ผูทําการคาสมควรมีไวเพื่อใชสอยเอง และใหครอบครัวใช
สอยตามปกติแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวา สินคาซึ่งขาดหรือเกินนั้นไดนํามาไวในครอบครองของ
ผูทําการคา หรอืยายขนไปโดยผิดกฎหมาย แลวแตกรณี โดยยังไมไดชําระคาอากร 

 
มาตรา ๑๔  อธิบดีมีอํานาจประกาศระบุบริเวณพิเศษในเขตควบคุมศุลกากร ซ่ึง

จะตองอยูภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรานี ้และใหมีแผนท่ีแสดงเขตของบริเวณดังกลาว
ตอทายประกาศนั้น การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ภายในบริเวณพิเศษนั้น ผูใดมีสินคาเพื่อการคาของตนหรือของผูอื่น ให
สันนิษฐานไวกอนวา สินคานั้นเปนสินคาที่ยังไมไดชําระคาอากร เวนแตจะแสดงใหเปนที่พอใจวา
ไดชําระอากรแลว 

หามมิใหผูใดทําการขนสินคาเขาไป หรือออกมา หรือขนภายในบริเวณพิเศษนั้น 
เวนแตจะมีใบอนุญาตขนซึ่งพนักงานศุลกากรไดออกให และตองแสดงใบอนุญาตขนนั้นเมื่อ
พนักงานศุลกากรเรียกรอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มีความผิดตองระวาง

โทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคสาม มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากอัตราโทษปรับตาม
กฎหมายศุลกากรในปจจุบันไดกําหนดขึ้นไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๙ ในขณะนี้จึงเปนอัตราโทษปรับที่
ต่ําเกินไปไมเหมาะสมกับสถานะการณ เปนเหตุใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัวและไมเข็ดหลาบ 
สมควรจะตองเพ่ิมอัตราโทษปรับใหสูงข้ึนสิบเทาของอัตราโทษเดิม ท้ังการยึดของกลางในการ
กระทําผิดกฎหมายศุลกากรในกรณีไมมีตัวผูตองหา กวาจะตกเปนของแผนดิน จะตองยึดไวจน
ครบหกเดือนโดยผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอาจึงจะตกเปนของแผนดิน เปนการลาชามากเกิน
สมควรโดยไมจําเปน ทําใหของกลางน้ันเส่ือมคุณภาพ ท้ังเปนเร่ืองท่ีไมมีปญหาอยางใดแลว และ
เปนเหตุใหผูแจงความนําจับและเจาหนาที่ผูจับกุมไดรับเงินสินบนและรางวัลลาชาไปดวยเปน
ผลเสียในการปราบปรามจึงจําเปนตองยนระยะเวลาใหสั้นเขา สวนการมอบอํานาจใหพนักงาน
สอบสวนทําการเปรียบเทียบกรณีความผิดเกี่ยวกับภาษีเล็ก ๆ นอย ๆ เชนเดียวกับอธิบดีกรม
ศุลกากร ก็เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวา มีคดีที่กระทําผิดกฎหมายศุลกากรเกิดขึ้นในสวนภูมิภาคเปน
จํานวนมาก ท้ังบางรายเกิดข้ึนในทองท่ีท่ีไมมีดานศุลกากรต้ังอยู การที่จะสงเรื่องมาใหอธิบดีกรม
ศุลกากรทําการเปรียบเทียบปรับทุก ๆ รายเปนการลาชาและยุงยากมาก สมควรมอบอํานาจให
พนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบกรณีความผิดเกี่ยวกับภาษีเล็ก ๆ นอย ๆ เชนเดียวกับอธิบดี
กรมศุลกากรได และสําหรับคดีที่ราคาของกลางรวมคาอากรเกินกวา ๔๐,๐๐๐ บาท ก็สมควรให
เปนอํานาจของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนกรมศุลกากรผูแทนกระทรวงการคลัง และ
ผูแทนกรมตํารวจทําการเปรียบเทียบ แทนที่จะใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมศุลกากรแตผูเดียว 
เพื่อเปนการรัดกุมรอบคอบเปนประโยชนแกราชการยิ่งขึ้น การกําหนดจายเงินสินบนและรางวัล
นั้นเลา เพื่อเปนประกันแกผูแจงความนําจับและเจาหนาที่ผูจับกุม เปนกําลังน้ําใจสืบเสาะและ
ปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากร จึงสมควรกําหนดการจายเงินสินบนและรางวัล
สําหรับการจับกุมการกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ฐานสําแดงเท็จ และตรวจพบเงินอากร
ขาดไวในกฎหมายศุลกากรใหเปนการแนนอนยิ่งขึ้น  อนึ่ง การฟองผูตองหาในความผิดฐาน
ลักลอบหนีศุลกากรอยูในขณะนี้ ผูกลาวหายอมมีหนาท่ีนําสืบ ซึ่งมักจะหาพยานหลักฐานไดไม
เพียงพอท่ีจะลงโทษผูตองหาไดถาใหอํานาจแกอธิบดีกรมศุลกากร พนักงานศุลกากรผูไดรับ
แตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบด ีและพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ บันทึกขอเท็จจริงที่ตนเองได
พบเห็นการกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยศุลกากรแลวเสนอตอศาล โดยใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนความจริงตามขอเท็จจริงที่จดแจงไวในบันทึกนั้นก็ยอมจะเปนผลดีในทางคดี เพราะหนาที่นํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สืบตกอยูแกจําเลย  นอกจากนี้แลวสมควรกําหนดเขตควบคุมศุลกากรเพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรมี
อํานาจตรวจคนและปองกันการลักลอบหนีศุลกากรโดยเขมงวด ท้ังน้ีเน่ืองจากตามกฎหมาย
ศุลกากรในปจจุบันมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในเรื่องการตรวจคนและปองกันการลักลอบ
หนีศุลกากรไมเพียงพอ สวนการกําหนดเขตควบคุมศุลกากรพิเศษขึ้น ก็เนื่องจากขณะนี้บางทองที่
ริมพรมแดนเปนที่กักตุนสินคาที่ลักลอบหนีศุลกากร และไมมีบทกฎหมายท่ีจะปราบปรามได จึง
สมควรท่ีจะกําหนดเขตควบคุมศุลกากรพิเศษขึ้น เพื่อปราบปรามใหหมดสิ้นไปซึ่งจะเปนประโยชน
แกรัฐในการที่จะเก็บอากรไดเพิ่มมากย่ิงขึ้น 

 
สุรินทร/แกไข 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๔๙๙๑๒๓ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องดวยปจจุบันนี้การ
อุตสาหกรรมภายในประเทศไดขยายตัวขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถผลิต
สินคาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได แตการผลิตสินคาเหลานี้อาจตองใชวัตถุดิบท้ังหมด
หรือบางสวนที่นําเขามาจากตางประเทศโดยเสียอากรขาเขา วัตถุดิบสวนที่ไมไดใชบริโภค
ภายในประเทศนี้จึงควรไดรับคืนเงินอากรขาเขา แตตามกฎหมายวาดวยศุลกากรปจจุบัน กรม
ศุลกากรไมอาจจะคืนใหได จึงสมควรแกไขใหมีการคืนเงินอากรในกรณีเชนนี้ได เพื่อความเปน
ธรรมและสงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมภายในประเทศอันจะยังประโยชนในดานอื่น ๆ 
ตามมา 

นอกจากนั้นปรากฏวา ในปจจุบันกฎหมายลงโทษแตเฉพาะผูลักลอบนําของซึ่ง
หลีกเล่ียงอากรขอหามหรือขอจํากัดเขามาในราชอาณาจักร สําหรับผูซึ่งรูวาของนั้นไดนําเขามาโดย
หลีกเล่ียงดังกลาว แลวชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานํา หรือรับไวโดย
ประการใดซึ่งของดังกลาวนั้น ยังไมมีบทลงโทษ และถาไมลงโทษบุคคลเชนวานี้ก็ไมไดผลในทาง
ปฏิบัต ิเพราะเมื่อผูลักลอบนําของเขามาแลวไมมีผูรับซื้อไว ผูลักลอบนําเขาก็ยอมจะไมนําเขามา 
ความประสงคที่นําเขามาก็เพื่อที่จะขายเปนสวนสําคัญ และขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏอยูก็มีผูคอยรับ
ซื้ออยูเปนปกติธุระ ถาไมมีกฎหมายลงโทษบุคคลท่ีคอยรับซ้ือหรือชวยเหลือ การปองกัน
ปราบปรามการลักลอบก็ยอมไมไดผล ดวยเหตุน้ีจึงสมควรลงโทษบุคคลดังกลาว เชื่อวาจะไดผล
ในทางปองกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงอากรอันจะเปนผลเพิ่มพูนรายไดของรัฐย่ิงขึ้น 

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
                                                 

๑๒๓ รก.๒๕๐๐/๘/๒๕๘/๒๒ มกราคม ๒๕๐๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑ ลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๑๑๒๔ 
 
บรรดาเครื่องจักรและวัตถุที่นําเขามาจากตางประเทศอันพึงไดรับการงดหรือลด

อากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมอุตสาหกรรมนั้น ใหอธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจผอน
ผันสงมอบไปได โดยถือเอาการค้ําประกันของธนาคารที่เชื่อถือไดแทนการวางเงินเปนประกันเงิน
อากรที่พึงเรียกเก็บตามความในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช 
๒๔๘๒ 

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕๑๒๕ 

 
สุรินทร/แกไข 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘๑๒๖ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงแกไข
โครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรโดยออกเปนพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. 
๒๕๒๘ ในการนี้เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิศุลกากรเพื่อใหมีคณะกรรมการวินิจฉัย
อากรศุลกากรในทํานองเดียวกับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพื่อใหการ
พิจารณาดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น และโดยที่เปน
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังกลาว 
ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกาํหนดนี้ 

 
สุรินทร/แกไข 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๔๑๒๗ 

                                                 
๑๒๔ รก.๒๕๐๑/๑๐๑/๕พ/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 
๑๒๕ รก.๒๕๑๕/๑๙๐/๑๔๒พ/๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
๑๒๖ รก.๒๕๒๘/๔๑/๑๙๗พ/๔ เมษายน ๒๕๒๘ 
๑๒๗ รก.๒๕๓๔/๒๔๐/๗๗พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการนํา
สินคาจําพวกเคมีภัณฑ ส่ิงมีพิษ หรือสิ่งที่เปนอันตรายอยางอื่นเขามาในราชอาณาจักรและนํามา
เก็บรักษาไวในเขตศุลกากรเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอบุคคล สัตว 
พืช ทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอมข้ึนได สมควรกําหนดวิธีการเก็บภาษีอากรสําหรับสินคาอันตราย 
ตลอดจนเง่ือนไขในการขนถาย การเก็บรักษาสินคา และการนําสินคาออกไปจากเขตศุลกากรขึ้น
โดยเฉพาะ เพื่อใหมีการนําสินคาเหลานั้นออกไปจากเขตศุลกากรไดโดยรวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานที่เก็บรักษาสินคาดังกลาว นอกจากนี ้สมควรกําหนดมาตรการดําเนินการกับของตกคางท่ี
เปนสินคาอันตรายและของเสียและเรือที่นําของดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
สุรินทร/แกไข 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๐๑๒๘ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดการ
สอบสวนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรที่เกิดในทะเลอาณาเขต และเนื่องจากไดมีประกาศ
พระบรมราชโองการกําหนดเขตตอเนื่องของราชอาณาจักรไทย สมควรแกไขเพิม่เติม
พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกําหนดการใชอํานาจทางศุลกากรในเขต
ตอเน่ืองใหชัดเจนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 
สุรินทร / แกไข 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖ ) พ.ศ ๒๕๔๒๑๒๙ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยท่ีเปนการสมควรเพ่ิม
มาตรการบางประการเพื่อใหการปราบปรามการหลีกเล่ียงภาษีตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
บรรลุผลย่ิงข้ึน สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อกําหนด
ความผิดสําหรับการขนถายสิ่งของใด ๆ ในทะเลนอกเขตทาและเพิ่มอํานาจของศาลในการริบเรือ
ที่มีขนาดเกินสองรอยหาสิบตันและของที่มิไดเปนของผูกระทําความผิดในบางกรณี  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี ้

 
                                                 

๑๒๘ รก.๒๕๔๐/๗๒ก/๒๐/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
๑๒๙ รก.๒๕๔๒/๑๑๘ก/๓๖/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชไมพร/แกไข 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๓๐ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ เนื่องจากประเทศไทยไดเขาเปน
สมาชิกขององคการการคาโลก จึงมีพันธกรณีที่จะตองนําความในมาตรา ๗ ของความตกลงท่ัวไป
วาดวยภาษีศุลกากรและการคา ๑๙๙๔ มาถือปฏิบัติ และโดยท่ีความตกลงดังกลาวไดกําหนดใหใช
ราคาศุลกากรเปนเกณฑในการประเมินอากรสําหรับของนําเขา ซึ่งแตกตางจากกฎหมายวาดวย
ศุลกากรที่ใหใชราคาอันแทจริงในทองตลาดเปนเกณฑประเมินเงินอากรสําหรับของนําเขา ดังน้ัน 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗ ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา ๑๙๙๔ จึงตอง
ยกเลิกการใชราคาอันแทจริงในทองตลาดเปนเกณฑประเมินเงินอากรสําหรับของนําเขาโดยใหใช
ราคาศุลกากรแทน นอกจากนั้น สมควรกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและ
กระบวนการในการพิจารณาอุทธรณเพื่อใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกที่ไมพอใจการประเมิน
อากรของพนักงานเจาหนาที่สามารถอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแทนการอุทธรณ
ตออธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ท้ังน้ี เพื่อใหการพิจารณาอุทธรณเปนไปอยาง
ถูกตองและโปรงใสมากขึ้น และสมควรกําหนดใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการนําของเขาหรือสงของ
ออกมีหนาที่เก็บรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของกับการนําของเขาหรือสงของออกเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบและกําหนดใหอธิบดี ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจกระทําการตาง ๆ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยศุลกากร หรือมีการตรวจสอบพบวามีการกระทําผิดเกิดขึ้นเพื่อประโยชนใน
การไตสวนการกระทําความผิดนั้น รวมท้ังกําหนดความรับผิดของกรรมการผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลไดกระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถลงโทษผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ของนิติบุคคลไดอยางแทจริง  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๘/๓/๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๓๑ 
 

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบันการคาขาย
ระหวางประเทศไดมีการแขงขันกันอยางมาก การสนับสนุนและสงเสริมการสงออกจึงเปนส่ิงท่ีมี
                                                 

๑๓๐ รก.๒๕๔๓/๑๗ก/๑/๘ มีนาคม ๒๕๔๓ 
๑๓๑ รก.๒๕๔๓/๑๐๘ก/๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความสําคัญ เนื่องจากเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ดวยเหตุน้ีจึง
สมควรกําหนดใหมีการจัดตั้งเขตปลอดอากรขึ้นในประเทศไทย เพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจ ุ
หรือดําเนินการอื่นใดกับสินคานั้นเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร อันเปนการสงเสริมการสงออก
อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งการจัดตั้งเขตปลอดอากรสามารถกระทําไดโดยขออนุมัติตออธิบดีกรมศุลกากร
เทานั้น จึงมีความสะดวก รวดเร็ว และเปนหลักการที่มีความสอดคลองกับหลักสากลดังที่บัญญัติไว
ในอนุสัญญาเกียวโตขององคการศุลกากรโลก จึงเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกผูประกอบการสงออก
ที่สามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจการของตนไดและสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
คลังสินคาทัณฑบนเพื่อใหมีขอบเขตการดําเนินงานไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  รวมท้ังสมควรแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นใหมีความยืดหยุนและเอื้อประโยชนใหแกผูประกอบการเพิ่มขึ้น  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ชไมพร/แกไข 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 
A+B (C) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติ 

ศุลกากร (ฉบับที่ ๗ )  
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศุลกากรที่

เกี่ยวกับเรื่องนําของเขาหรือสงของออกทางบก 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัตศิลุกากร (ฉบับที่ ๗) 

พุทธศักราช ๒๔๘๐” 
 
มาตรา ๒๑๓๒  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
“ทางอนุมัติ” ใหหมายความวา ทางท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนทางท่ีจะใช

ขนสงของเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรได หรือจากเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากร หรอื
จากดานศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได 

“ดานพรมแดน” ใหหมายความวา  ดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ 
เพื่อตรวจของที่ขนสงโดยทางนั้น 

“ดานศุลกากร” ใหหมายความวา  ดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ 
เพื่อเก็บศุลกากรแกของที่ขนสงโดยทางนั้นและเพื่อตรวจของดวย 

                                                 
๑๓๒ รก.๒๔๘๑/-/๕๔/๒๕ เมษายน ๒๔๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การนําของเขาหรือสงของออกทางบก” ใหหมายความรวมตลอดถึงการนําของ
เขาหรือสงของออกทางลําน้ํา ซึ่งเปนเขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่งแหงเขตแดนนั้น แตไมรวมถึง
การนําของเขาหรือสงของออกทางไปรษณียหรือทางอากาศ 

“เขตแดนทางบก” ใหหมายความวา  เขตแดนทางบกระหวางราชอาณาจักรกับ
ดินแดนตางประเทศ และรวมตลอดถึงลําน้ําใดๆ ซึ่งเปนเขตแดนแหงราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่ง
แหงเขตแดนน้ัน 

“ผูควบคุมยวดยาน” หรอื “ผูขนสง” เมื่อใชเกี่ยวแกรถไฟ ใหหมายความวา
พนักงานรักษารถ 

“พนักงานหรือพนักงานศุลกากร” นอกจากพนักงานตางๆ ที่ระบุไวในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ แลว ใหหมายความรวมตลอดถึง
พนักงานใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหกระทําการเปนพนักงานศุลกากรดวย 

 
มาตรา ๔  ของใด ๆ ที่นําเขาในหรือสงออกนอกราชอาณาจักรโดยผานเขตแดน

ใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้น อาจมีพระราชกฤษฎีกาใหยกเงินอากรซึ่งเรียกเก็บตาม
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราศลุกากรที่ใชอยูในเวลาท่ีนําเขาหรือสงออกนั้น ใหท้ังหมดหรือแตสวน
ใดสวนหน่ึงก็ได 

 
มาตรา ๕  หามมิใหผูใดขนสงของหรือพยายามขนสงของผานเขตแดนทางบกเขา

ในหรือออกนอกราชอาณาจกัรหรือตั้งแตเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากรหรือจากดานศุลกากร
ไปยังเขตแดนน้ัน ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมัติ หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การขนสงของตามทางอนุมัติในเวลาอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคกอนนั้น จะ
ทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดีหรือผูแทน และตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
ซึ่งอธิบดีกําหนดขึ้นไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ 

หามมิใหผูใดชวยเหลือการขนสงอันตองหามดังกลาวแลว หรือเก็บหรือซอนหรือ
ยินยอมใหเก็บหรือซอนหรือจัดใหเก็บหรือซอนของใด ๆ โดยรูอยูแลววาของน้ัน ๆ ไดขนสงโดย
ฝาฝนขอหามดังกลาวแลว 

 
มาตรา ๕ ทวิ๑๓๓  ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกหรือผูขนสงมีเหตุจําเปน

และแสดงความจํานงลวงหนาตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาจะขนสงของผานเขตแดนใด ๆ 
ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ อธิบดีหรือผูท่ีอธิบดี
มอบหมายอาจอนุญาตเปนหนังสือใหขนสงตามทางที่ขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ประการใดก็ได ใหถือวาทางที่ไดอนุญาตเชนวานี้เปนทางอนุมัติเฉพาะคราว 

 

                                                 
๑๓๓ มาตรา ๕ ทว ิเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามมิใหผูควบคุมเรือลํา
ใดหรือเรือประเภทใด ท่ีใชขนของสงตามลํานํ้าซ่ึงเปนเขตแดนทางบก จอดเทียบทาเพ่ือขนของข้ึน
ลงตามลํานํ้าน้ัน ณ ท่ีใด ๆ เวนแตที่ซึ่งประกาศไว 

 
มาตรา ๗  ผูขนสงของอันมิใชเปนหีบหอของสวนตัวผูท่ีโดยสารในยวดยานท่ี

บรรทุกนั้น เมื่อผานเขตแดนทางบกเขาในราชอาณาจักร ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหมีบัญชีสินคาแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนสงตามแบบที่อธิบดีตองการ

เปนสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นตอพนักงานดานพรมแดนและดานศุลกากรและเมื่อพนักงานดาน
พรมแดนไดลงลายมือชื่อในบัญชีสินคาฉบับหนึ่งแลว ใหถือวาบัญชีฉบับนั้นเปนใบอนุญาต ใหนํา
ของผานดานพรมแดนมายังดานศุลกากรได 

(๒) เม่ือไดรับใบอนุญาตผานดานจากพนักงานดานพรมแดนแลว ใหขนของมายัง
ดานศุลกากรโดยพลันตามทางอนุมัติ ของนั้นตองขนดวยยวดยานเดียวกันกับที่ใชนําเขามา เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรใหขนดวยวิธีอื่นได และมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบ
หอซึ่งบรรจุของนั้นดวยประการใด ๆ 

 
มาตรา ๘  ผูขนสงของอันมิใชเปนหีบหอของสวนตัวผูท่ีโดยสารในยวดยานท่ี

บรรทุกนั้น เมื่อจะผานเขตแดนทางบกออกนอกราชอาณาจักร ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหนําของใหพนักงานศุลกากรตรวจที่ดานศุลกากร ณ ทางอนุมัติซ่ึงใชขนสง

ของน้ัน 
(๒) เมื่อพนักงานศุลกากรไดส่ังปลอยของ และไดออกใบอนุญาตหรือรับรองใบ

ขนสินคาฉบับใดเทาที่จําเปนแกการยายถอนของนั้นไปแลว ก็ใหขนของไปจากดานศุลกากรผาน
ดานพรมแดนและขามเขตแดนไปโดยพลัน แตตองยื่นใบอนุญาตหรือใบขนสินคาที่เกี่ยวแกของ
นั้นตอพนักงานประจําดานพรมแดน 

(๓) อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่ังใหผูขนสงทําบัญชีสินคา
แสดงรายการของทั้งปวงที่ขนสง และเมื่ออธิบดีไดประกาศสั่งแลว ก็ใหผูขนสงทําบัญชีเชนวานั้น
ตามแบบที่อธิบดีตองการเปนสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นตอพนักงาน ณ ดานศุลกากรและดาน
พรมแดน 

 
มาตรา ๙  ผูควบคุมยวดยานหรือเรือใด ๆ ทั้งที่บรรทุกและมิไดบรรทุกของหรือผู

ควบคุมสัตวพาหนะที่บรรทุกของและบุคคลใด ๆ ท่ีขนสงของโดยวิธีใด ๆ ท้ังส้ิน เมื่อเขาในหรือจะ
ออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติ ใหหยุดท่ีดานพรมแดนอันต้ังอยูท่ีทางน้ัน และตองยอมให
พนักงานตรวจยวดยานหรือเรือและของท่ีขนสง กับทั้งยอมใหพนักงานทําบัญชีของนั้น ๆ ดวย
ตามแตพนักงานจะเห็นสมควร 

บุคคลท่ีกลาวมาแลวน้ัน เม่ือพนักงานเรียกรองในเวลาหรือท่ีใด ๆ ภายในระยะ 
๕๐ กิโลเมตรจากเขตแดนทางบกตองหยุดและยอมใหพนักงานนั้นตรวจยวดยานหรือเรือและของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ท่ีขนสง ทําบัญชีของนั้น ๆ และตรวจเอกสารใด ๆ ซึ่งตองมีกํากับของนั้นๆ ตามความใน
พระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติอื่น 

บุคคลที่กลาวมาแลวนั้นตองตอบคําถามซึ่งพนักงานถามวาดวยการเดินทางหรือ
ของท่ีขนสง และตองตอบตามความสัตยจริงทุกประการ 

 
มาตรา ๑๐  ผูใดฝาฝนบทบญัญัติมาตรา ๕ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดัง

บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และของทั้งปวงอัน
เนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหริบเสียสิ้น โดยมิพักตองคํานงึวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม 

 
มาตรา ๑๑๑๓๔  ผูใดฝาฝนบทบญัญัติมาตรา ๗ หรอื ๘ ผูนั้นมีความผิดตองระวาง

โทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทและของทั้งปวงอันเนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหยึดไว
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติที่กลาวนั้น หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุใหเปนที่
พอใจของอธิบดีหรือผูแทน 

 
มาตรา ๑๒๑๓๕  ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๖ หรือฝา

ฝนบทบญัญัติมาตรา ๙ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 
๑๓ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหบุคคลจําพวกใด หรือของ

หรือยวดยานหรือเรือประเภทใด ไดรับยกเวนจากบทบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ตลอดท้ังบท
กฎหมายวาดวยการศุลกากรที่เกี่ยวของทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได และจะกําหนดเง่ือนไขไวใน
กฎกระทรวงนั้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

สุรินทร / แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 

                                                 
๑๓๔ มาตรา ๑๑ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๓๕ มาตรา ๑๒ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติ 
ศุลกากร (ฉบับที่ ๘) 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที ่๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
เปนปที่ ๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีใ้หเรียกวา “พระราชบัญญัตศิุลกากร (ฉบับที่ ๘) 

พุทธศักราช ๒๔๘๐” 
 
มาตรา ๒๑๓๖  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกเดือน นับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓ (๑)  เพียงที่เกี่ยวแกการเดินอากาศ คําตอไปนี้ซึ่งใชในพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติม ใหมีความหมายดังตอไปนี้ เวน
แตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

“เรือกําปน” หรอื “เรือ” ใหมีความหมายรวมถึงอากาศยาน 
“ทา” ใหมีความหมายรวมถึงสนามบินศุลกากร 
“นายเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงผูควบคุม 
“ดานตรวจเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงสถานีตรวจอากาศยาน 
“ทําเนียบทาเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงที่สําหรับบรรทุกของลงในหรือขนของ

ขึ้นจากอากาศยาน 

                                                 
๑๓๖ รก.๒๔๘๑/-/๖๓/๒๕ เมษายน ๒๔๘๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เขตนานน้ําสยาม” ใหหมายความรวมถึง เขตแหงราชอาณาจักร และอากาศ
เหนือราชอาณาจักร 

(๒) คําวา “อากาศยาน” “สนามบิน” “ผูควบคุม” และ “ผูประจําหนาท่ี” ใหมี
ความหมายตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็น
เปนอยางอื่น 

“สนามบินศุลกากร” ใหหมายความวา  สนามบินที่รัฐมนตรีไดกําหนดขึ้นไวตาม
พระราชบัญญัตินี ้ใหเปนสนามบินสําหรับการนําเขา หรือสงออก หรือนําเขาและสงออกซึ่งของ
ประเภทใด ๆ หรอืทุกประเภททางอากาศ 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัติศุลกากร

พุทธศักราช ๒๔๖๙ และใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔  เพื่อความประสงคแหงการนําของเขาหรือสงของออกหรือนําของเขา

และสงของออกและการศุลกากรใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดทาหรือท่ีใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนทาหรือที่สําหรับการนําเขา 

หรือสงออกหรือนําเขาและสงออกซ่ึงของประเภทใด ๆ หรอืทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรอื
ใหเปนทาหรือท่ีสําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเขาหรือของที่มีทัณฑบน ท้ังน้ีโดยมี
เงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร 

(๒) กําหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนสนามบินศุลกากรโดยมี
เงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร 

(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ทาใด หรือท่ีใด หรือสนามบินใดซ่ึงไดกําหนดไวดังกลาว
ขางตน” 

มาตรา ๕  ในการเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรหามมิใหอากาศยานลงใน
หรือขึ้นจากที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากร 

แตในกรณีท่ีอากาศยานจําตองลงกอนมาถึงหรือหลังแตไดไปจากสนามบิน
ศุลกากรเพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖ แลว ก็ใหถือเสมือนหน่ึง
วาไดลงในหรือขึ้นจากสนามบินศุลกากร เพื่อความประสงคแหงความในวรรคกอน 

  
มาตรา ๖  ถาอากาศยานซึ่งเดินทางเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรจําตองลง

ในที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากรเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ใหผูควบคุมรายงานตอพนักงานศุลกากร
หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยพลัน และเมื่อไดรับคําเรียกรองก็ใหแสดงสมุดปูมซึ่ง
เปนของอากาศยานนั้นตอพนักงานท่ีกลาวแลว และหามมิใหผูควบคุมอนุญาตใหขนของใด ๆ ข้ึน
จากอากาศยานนั้นโดยมิไดรับความยินยอมของพนักงานศุลกากร และหามมิใหผูโดยสารหรือผู
ประจําหนาที่ในอากาศยานนัน้ออกหางไปจากที่นั้น โดยมิไดรับความยินยอมของพนักงานศุลกากร
หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ถาที่ที่ลงนั้นเปนสนามบินก็ใหผูควบคุมรายงานตอเจาของ
หรือพนักงานประจําสนามบินโดยพลัน วาอากาศยานนั้นไดมาลงแลวและมาจากท่ีใด และให
เจาของหรือพนักงานประจําสนามบินรายงานตอพนักงานศุลกากรโดยพลันวา อากาศยานนั้นไดมา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลงและตองไมยอมใหขนของใด ๆ ขึ้นจากอากาศยานนั้น หรือใหผูโดยสารหรือผูประจําหนาที่ใน
อากาศยานนั้นไปจากสนามบนิโดยมิไดรับความเห็นชอบของพนักงานศุลกากร 

 
มาตรา ๗  หามมิใหผูใดในอากาศยานที่เดินทางเขาในราชอาณาจักรทําลายหรือ

เปลี่ยนแปลงตราเครื่องหมายใด ๆ ซึ่งพนักงานศุลกากร ณ สนามบินซึ่งตนไดจากมากอนเขาใน
ราชอาณาจักร ไดประทับไวกับสวนใดของอากาศยานหรือกับของใดในอากาศยานนั้น 

 
มาตรา ๘  เมื่อไดออกใบปลอยสําหรับอากาศยานแลวตามมาตรา ๑๖ แหง

พระราชบัญญัตินี ้หามมิใหผูใดซึ่งมิไดรับความยินยอมของพนักงานศุลกากรขนของใด ๆ ท่ี
บรรทุกไวในอากาศยานนั้น เพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรขึ้นจากอากาศยาน 

 
มาตรา ๙  ในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ความ

วา “อาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือเอกสาร ไมวาอยางใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา” 
ใหหมายความรวมถึงวาอาจตรวจและสลักหลังเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับอากาศยาน หรือกับ
ของท่ีบรรทุกไวหรือจะบรรทุกลงในอากาศยาน 

 
มาตรา ๑๐  ในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

บทบัญญัติใหวางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือนั้น มิใหใชบังคับแกอากาศยาน 
 
มาตรา ๑๑  บทบัญญัติในมาตรา ๒๒, ๒๘, ๓๘, ๔๔, ๔๙, ๕๐, ๕๓, ๕๔, ๕๗, 

และ ๖๔ ถึง ๘๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 
มาตราเหลานี้มิใหใชบังคับแกการเดินอากาศ 

 
มาตรา ๑๒  ในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

ความวา “ในทะเลหรือในแมน้ําลําคลอง” ใหหมายความรวมตลอดถึงท่ีใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่ง
อากาศยานไดลง 

 
มาตรา ๑๓  ในการใชบทบัญญัติมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ บังคับ หามมิใหรบิอากาศยานไมวาประเภทใด ๆ 
 
มาตรา ๑๔  ใหใชบทบัญญัติมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ บังคับแกอากาศยานทุกประเภท 
 
มาตรา ๑๕๑๓๗  ผูควบคุมอากาศยานทุกลําท่ีบรรทุกของมาแตภายนอก

ราชอาณาจักร ตองทํารายงานอันถูกตองย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดภายใน
ย่ีสิบส่ีช่ัวโมง นับแตเม่ืออากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากร เม่ือย่ืนรายงานน้ีใหผูควบคุมย่ืนสมุด

                                                 
๑๓๗มาตรา ๑๕ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปูมและบัญชีของทั้งปวงที่บรรทุกมา บัญชีนั้นตองไดลงลายมือชื่อพนักงานศุลกากรประจํา
สนามบินท่ีบรรทุกของกอนเขามาในราชอาณาจักรและรายงานนี้ตองทําย่ืนกอนเปดระวางอากาศ
ยาน เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษ และถาอากาศยานลําใดมาถึงสนามบินศุลกากรมีของ
ตางประเทศที่ประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อื่นภายในราชอาณาจักรก็ด ีผูควบคุม
จะตองแถลงขอความวาดวยของนั้น ๆ ลงไวในรายงานดวย ถามีการทําผิดตอบทมาตรานี้ดวย
ประการใด ๆ ผูควบคุมมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และบรรดาของท่ีมิได
ทํารายงานยื่นไวโดยถูกตองนั้นใหกักไวจนกวาจะไดรายงานใหถูกตอง หรือจนกวาจะไดอธิบาย
เหตุที่ทําการขาดตกบกพรองนั้นใหเปนที่พอใจของอธิบดี 

เมื่ออากาศยานใดมิไดบรรทุกของ ก็ไมตองทํารายงานตามมาตรานี ้แตตองยื่น
สมุดปูมเพื่อพนักงานศุลกากรตรวจและสลักหลัง 

 
มาตรา ๑๖๑๓๘  กอนจะปลอยอากาศยานลําใดที่บรรทุกของหรือมิไดบรรทุกของ

ออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูควบคุมหรือถาผูควบคุมไมอยูโดยเหตุจําเปนอันจะหลีกเล่ียงมิไดก็
ใหผูใดผูหนึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมไปรายงานตอพนักงานเจาหนาท่ี
ที่ศุลกสถานและตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจาหนาท่ีในขอใด ๆ อันเกี่ยวแกอากาศยาน
ของที่บรรทุกและการเดินทาง ตองยื่นสมุดปูมเพื่อพนักงานตรวจและตองยื่นใบแจงความวาจะ
ออกไปตางประเทศ ตอพนักงานนั้นตามแบบที่อธิบดีกําหนดเมื่อพนักงานไดลงลายมือชื่อในใบ
แจงความแลวก็ใหถือวาใบแจงความนั้นเปนใบปลอยใหอากาศยานออกเดินทางไปตางประเทศได 

ถาอากาศยานนั้นบรรทุกของใด ๆ ก็ใหผูควบคุมยื่นบัญชีของและทําคําสําแดง
รายการของทั้งปวงที่บรรทุกตามแบบที่อธิบดีกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยาน
ตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๑๓๙ 

ถาอากาศยานลําใดออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักรไปภาค
ตางประเทศโดยมิไดมีใบปลอยอากาศยานหรือมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัตินี ้ผูควบคุมหรือตัวแทนในเมื่อผูควบคุมไมอยู มีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

อธิบดีมีอํานาจงดเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานท่ีตั้งเก็บตามมาตรานี้ 
 
มาตรา ๑๗  ถาอากาศยานลําใดไดรับใบปลอยอากาศยาน แลวออกจากสนามบิน

ศุลกากรหนึ่งไปยังสนามบินศุลกากรอื่นใดในราชอาณาจกัร ใหผูควบคุมย่ืนสมุดปูมตอพนักงาน
ประจําสนามบินนั้นเพื่อตรวจ และใหย่ืนใบแจงความวาจะออกไปตางประเทศตอพนักงานนั้นดวย
อีกฉบับหนึ่ง และถาบรรทุกของไวในอากาศยานก็ใหยื่นบัญชีของและสําแดงรายการของที่บรรทุก
ดวยอีกฉบับหนึ่งเชนกัน กับท้ังใหแสดงใบปลอยอากาศยานที่พนักงานไดออกให ณ สนามบิน

                                                 
๑๓๘ มาตรา ๑๖ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๓๙ มาตรา ๑๖ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ

ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศุลกากรแรกท่ีอากาศยานไดจากมานั้นดวย และจะตองทําเชนนี้ตอไปทุก ๆ สนามบินศุลกากร 
จนกวาจะไดรับใบปลอยอากาศยานชั้นที่สุดออกนอกราชอาณาจักรและทุกคราว ๆ ที่ทําเชนนี ้ให
เอาใบปลอยอากาศยานเพิ่มเติมติดแนบเขากับใบปลอยอากาศยานที่ไดออกให ณ สนามบิ
ศุลกากรแรกท่ีอากาศยานไดจากมานั้นดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบปลอยอากาศยาน
เพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง๑๔๐ 

อธิบดีมีอํานาจงดเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานท่ีตั้งเก็บตามมาตรานี้ 
 
มาตรา ๑๘  อธิบดีมีอํานาจส่ังลดหยอนหรืองดเก็บคาธรรมเนียมและคาภาระติด

พันที่ตั้งเก็บตามมาตรา ๑๑๐ และ ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ แก
อากาศยานได 

 
มาตรา ๑๙  เพื่อสะดวกและใหทันทวงทีในการคาอธิบดีมีอํานาจแกไข

เปล่ียนแปลงรายการแหงใบแนบ ๑, ๓, ๕ ถึง ๑๓ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ และใบแนบ ๒ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ และกําหนดแบบขึ้นใชใหม เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การศุลกากร 

 
มาตรา ๒๐  ใหยกเลิกใบแนบ ๔ เพ่ิมเติม (ช) ตอทายพระราชบัญญัติศุลกากร

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔ และใหใชความในใบแนบ ๔ (ช) แนบทาย
พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๒๑  เพื่อสะดวกแกการคมนาคมระหวางประเทศในพฤติการณพิเศษ 

รัฐมนตรีจะมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรเฉพาะกรณีใหอากาศยานใด หรือบุคคลใดไดรับยกเวน
จากบทบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ตลอดทั้งบทกฎหมายวาดวยการศุลกากรที่เกี่ยวของ ท้ังหมด
หรือแตบางสวนก็ได และจะกําหนดเงื่อนไขไวในคําสั่งนั้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๒๑๔๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๕, ๖, ๗, หรอื ๘ 

และความผิดนั้นมิไดบัญญัติโทษไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผู
นั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
                                                 

๑๔๐ มาตรา ๑๗ คําวา “ตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง” แกไขโดยพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓ 

๑๔๑ มาตรา ๒๒ อัตราโทษ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ใบแนบ ๔ (ช))๑๔๒ 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

 
สุรินทร/แกไข 
๑๑/๐๒/ ๒๕๔๕ 

A+B(C) 

                                                 
๑๔๒ใบแนบ ๔ (ช) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พุทธศกัราช ๒๔๘๓ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติ 
ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิพอาภา 
พล.อ. เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ณ วันที ่๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนปที่ ๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัตศิลุกากร (ฉบับที่ ๙) 

พุทธศักราช ๒๔๘๒” 
 
มาตรา ๒๑๔๓  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 

และใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญตัิศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
ดังตอไปนี้ 

“คําวา “ราคาอันแทจริงในทองตลาด” หรอื “ราคา” แหงของอยางใดน้ัน
หมายความวา  ราคาขายสงเงินสด (ในสวนของขาเขา ไมรวมคาอากร) ซ่ึงจะพึงขายของประเภท
และชนิดเดียวกันได โดยไมขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นําของเขาหรือสงของออกแลวแตกรณ ีโดยไม
มีหักทอนหรือลดหยอนราคาอยางใด 

คําวา “อากร” หมายความวา  คาภาษ ีคาอากร คาธรรมเนียมหรือคาภาระติดพัน
ในทางศุลกากร หรืออากรชัน้ใน” 
                                                 

๑๔๓ รก.๒๔๘๒/-/๑๑๖๘/๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔  ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปน้ี 
“ของที่ยึดไวนั้น ถาเจาของหรือผูมีสิทธิไมมาย่ืนคํารองเรียกเอาภายในกําหนดหก

เดือนนับแตวันที่ยึด ก็ใหตกเปนของแผนดิน” 
 
มาตรา ๕  ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปน้ี 
“ถาของที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความ

เสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาแหงของนั้น อธิบดีจะสั่งใหขายทอดตลาดกอนริบก็ได และ
เงินคาขายของนั้นเมื่อไดหักคาใชจายและคาภาระติดพันท้ังปวงออกแลวใหถือไวแทนของ” 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในตอนทายมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ เกี่ยวกับอัตราโทษและใหใชความตอไปนี้แทน 
“สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงินสามเทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากร

เขาดวยแลว แตไมใหต่ํากวาหนึ่งรอยบาท และไมใหสูงกวาแปดพันบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือทั้งปรับทั้งจํา” 

 
มาตรา ๗  ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปน้ี 
“ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรที่จะฟองบุคคลใดฐานกระทําหรือยื่นคําสําแดงหรือ

บันทึกเรื่องราวซึ่งเปนความเท็จหรือเปนความไมบริบูรณหรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการ
ใด ๆ หรอืฐานหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงดวยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวน
ท่ีควรตองเสีย หรือการกํากัดหรือการหาม ใหอธิบดีบันทึกความเห็นวา เปนเพราะเหตุใด จึงควร
ฟองผูกระทําผิด” 

 
มาตรา ๘  ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปน้ี 
“คําเรียกรองของบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับชนิดของ คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรอื

ราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรที่พึงเก็บแกของใด ๆ นั้น มิใหรับพิจารณาหลังจากที่
ไดเสียอากรและของนั้น ๆ ไดสงมอบหรือสงออกไปแลว เวนไวแตจะไดแจงความไวตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนการสงมอบหรือสงออก วาจะย่ืนคําเรียกรองดังกลาวนั้น และคําเรียกรองนั้นไดยื่น
ภายในสองป นับแตวันนําของเขาหรือสงของออกแลวแตกรณี 

สิทธิเรียกรองคืนเงินอากรที่เสียเกินไปเฉพาะในเหตุที่ไดคํานวณจํานวนเงินอากร
ผิด และสิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกเงินอากรที่ขาดเพราะเหตุดังกลาวนั้นเปนอันขาดอายุความ
เมื่อครบกําหนดสองป นับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก แตบทบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการ
เก็บอากรซึ่งมีผูไดหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๑ แหง

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
 
มาตรา ๑๐๑๔๔  เม่ือนําของใด ๆ เขามาหรือสงของใด ๆ ออกไปและของนั้นตอง

เสียอากรหรือไมก็ตาม ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกแสดงรายการตอไปนี้ในใบขนสินคา คือ 
ชนิดของคุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคาศุลกากร และรายการอยางอื่น ๆ ตามแตอธิบดีจะตองการ 
และใหลงนามรับรองในใบขนสินคาหรือใชวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกําหนดเพื่อรับรองใบขนสินคา
วาขอความที่ไดแสดงไวนั้นเปนความสัตยจริง 

ถาไมพึงสอบทราบราคาศุลกากรได ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกแสดงคา
แหงของประเภทและชนิดเดียวกันซ่ึงจะพึงสงมอบได ณ ท่ีท่ีนําของเขาหรือสงของออกแลวแตกรณี 
แตในสวนของขาเขาไมรวมคาอากร 

 
มาตรา ๑๑  กอนจะขนของใด ๆ ออกจากเรือลําใด ใหผูนําของเขายื่นใบขนสินคา

ตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามแบบและมีฉบับคูเปนจํานวนเทาที่อธิบดีตองการ และถาตองเสียอากรก็
ใหเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น หรือถาพนักงานเจาหนาท่ีส่ัง ก็ใหวางเงินเปนประกันเงิน
อากรนั้น 

อธิบดีจะอนุญาตใหขนของใด ๆ ออกจากเรือ เมื่อมีใบขอเปดตรวจดังบัญญัติไว
ตอไปก็ได หรือเมื่อมีคําขอของนายเรือหรือตัวแทนของเรือที่นําของเขาก็ได โดยใหปฏิบัติภายใน
บังคับแหงเงื่อนไขตามที่เห็นควรกําหนด 

แตหีบหอของสวนตัวผูโดยสารนั้น ไมตองมีใบขนสินคาและอาจตรวจขนขึ้นบก 
และสงมอบไปได ตามขอบังคับที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  ถาผูนําของใด ๆ เขามาไมสามารถทําใบขนสินคาสําหรับของนั้น ๆ 

ได เพราะยังไมทราบรายการบริบูรณจะยื่นใบขอเปดตรวจตามแบบที่อธิบดีตองการก็ได 
ใบขอเปดตรวจนั้น เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรองแลวก็ใหเปนใบอนุญาตให

ผูนําของเขาตรวจของนั้นได และใหผูนําของเขาตรวจของนั้นตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีภายในสาม
วัน นับแตวันที่ไดรับรองใบขอเปดตรวจ แลวใหทําใบขนสินคาย่ืนโดยพลัน 

ถาผูนําของเขาไมยื่นใบขนสินคาสําหรับของนั้น และไมเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแก
ของน้ัน ถาตองเสีย หรือไมวางเงินเปนประกันเงินอากรเมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับรองใบขอเปดตรวจ ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหนําของนั้นออกขายทอดตลาด เพื่อ
ใชคาอากร คาใชจาย และคาภาระติดพันอยางอื่น ๆ ท้ังส้ิน ถามีเงินเหลืออยูอีกเทาใด ก็ใหส่ังจาย
ใหผูนําของเขา 

 

                                                 
๑๔๔ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๑๔๕ 
 
มาตรา ๑๔  ของใด ๆ ที่นําเขาในราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง

กําหนดไดวา กอนสงมอบไปจากความอารักขาของศุลกากร ใหผูนําของเขาปดแสตมปหรือตอก
ตราของศุลกากรที่ของหรือหีบหอของนั้น ๆ ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ตัวแทนถูกศาลพิพากษาใหปรับเพราะไดกระทําการใด ๆ ท่ี

เปนความผิดฐานทําหรือยื่นคําสําแดงหรือบันทึกเรื่องราวหรือเอกสาร ซึ่งเปนความเท็จหรือเปน
ความไมบริบูรณหรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเล่ียงดวยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรตองเสีย หรือการกํากัดหรือการ
หามนั้น ตัวการจะตองรับผิดในทางแพงใชคาปรับนั้นโดยมิพักตองคํานึงวา ตัวแทนจะสามารถ
ชําระคาปรับนัน้ไดหรือไม หรือมิพักตองคํานึงวาตัวแทนไดถูกจําแทนคาปรับนั้นแลวหรือไม 

 
มาตรา ๑๖  การกระทําที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๙ แหง

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นั้น ใหถือวาเปนความผิดโดยมิพักตองคํานึงวา
ผูกระทํามีเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือหาไม 

 
มาตรา ๑๗  ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา ๒๗ แหง

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ทานใหริบเสียสิ้นโดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตอง
รับโทษหรอืหาไม 

 
มาตรา ๑๘ ๑๔๖ 
 
มาตรา ๑๙๑๔๗  ของใดที่พิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาเปน

ของรายเดียวกันกับที่นําเขามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแลว ถาสงกลับออกไปยังเมือง
ตางประเทศหรือสงกลับไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ ใหคืนเงิน
อากรขาเขาใหแกผูนําของเขาเกาในสิบสวนหรือสวนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ไดเรียกเก็บไว 
โดยคํานวณตามใบขนสินคาขาออกแตละฉบับ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ภายใตเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

                                                 
๑๔๕ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๔๖ มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๔๗ มาตรา ๑๙ แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ระหวางที่อยูในราชอาณาจักร ของนั้นมิไดใชประโยชนดวยประการใด ๆ เวน
แตเพื่อวัตถุประสงคในการสงของนั้นกลับออกไป และมิไดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใด ๆ 

(ข) ของน้ันไดสงกลับออกไปทางทาหรือท่ีสําหรับการสงออกซ่ึงของท่ีขอคืนอากร
ขาเขา 

(ค) ของนั้นไดสงกลับออกไปภายในหนึ่งปนับแตวันนําเขา และ 
(ง) ตองขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้นกลับออกไป 
อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการพิสูจนของ การสงของกลับออกไป การ

จัดทํา และยื่นเอกสารตาง ๆ การคํานวณเงินอากรท่ีพึงคืนให และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืน
เงินอากรนี ้

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๔๘  ของท่ีสงออกไปยังเมืองตางประเทศหรอืสงไปเปนของใช

สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ ถาพิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
วาไดผลิตหรือผสมหรือประกอบหรือบรรจุดวยของที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหคืนเงินอากรขา
เขาสําหรับของดังกลาวที่ไดเรียกเก็บไวแลวใหแกผูนําของเขา ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

(ก) ของที่นําเขามานั้นมิใชของที่กฎกระทรวงระบุหามคืนเงินอากร 
(ข) ปริมาณของที่นําเขาซึ่งใชในการผลิต หรือผสมหรือประกอบ หรือบรรจ ุเปน

ของท่ีสงออก ใหถือตามหลักเกณฑที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศกําหนด 
(ค) ของนั้นไดสงออกไปทางทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขา

เขา 
(ง)๑๔๙ ของนั้นไดสงออกไปภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําของซึ่งใชในการผลิต ผสม 

หรือประกอบเปนของที่สงออก หรือใชบรรจุของที่สงออก เขามาในราชอาณาจักร เวนแตในกรณีมี
เหตุสุดวิสัยทําใหไมอาจสงออกภายในกําหนดเวลาดังกลาวได อธิบดีอาจขยายเวลาออกไปไดอีก
ไมเกินหกเดือน และ 

(จ) ตองขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้นออกไป แตอธิบดีจะ
ขยายเวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการพิสูจนของ การสงออกไป การจัดทํา และ
ยื่นเอกสารตาง ๆ การคํานวณเงินอากรท่ีพึงคืนให และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี ้

 
มาตรา ๑๙ ตร๑ี๕๐  เมื่อผูนําของเขาแสดงความจํานงวาของที่นําเขาจะใชเฉพาะใน

การผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจ ุเพ่ือการสงออกไปยังเมืองตางประเทศ หรือสงไปเปนของใช
สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหรับการ
                                                 

๑๔๘ มาตรา ๑๙ ทว ิแกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวนัที ่๑๓ ธันวาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
๑๔๙มาตรา๑๙ ทว ิ(ง) แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๕๐ มาตรา๑๙ ตรี แกไขโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ค้ําประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคาร หรือหลักประกันอื่น แทนการชําระอากรขาเขาที่ตอง
เสีย โดยอาจกําหนดเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควรก็ได เมื่อมีการสงออกซึ่งของที่จะไดคืนเงินอากรตาม
มาตรา ๑๙ ทวิ ก็ใหคืนหลักประกันโดยถือเสมือนวาเปนการคืนเงินอากร 

 
มาตรา ๑๙ จัตวา๑๕๑  ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการผลิต ผสม 

ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา ๑๙ ทวิ หากโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน หรือจําหนายใหแกผู
มีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาของน้ัน
ไดสงออกตามมาตรา ๑๙ ทวิ ในเวลาที่โอนหรือจําหนายของเชนวานั้น ท้ังน้ี โดยใหปฏิบัติตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรหรือนาํเขาสําเร็จในเวลาที่โอนหรือจําหนายของเชนวานั้น โดยใหปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 

สุรินทร / แกไข 
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

ศุภสรณ/อภิสิทธ์ิ 
ผูจัดทํา 

๑๐/๐๓/๔๖ 
สุมลรัตน/แกไข 
๘/๐๓/๔๗ 

 

                                                 
๑๕๑ มาตรา๑๙ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 


