พระราชบัญญัติศุลกากร๑
พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา วิธีจัด และ
กรมศุลกากรนั้น สมควรจะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบสืบไป

ปฏิบัติการของ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไว โดยบท
มาตราดังตอไปนี้
หมวด ๑

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติศุลกากร
พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และใหใชเปนกฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาไปแลว ๓ เดือน ๒
บทวิเคราะห
มาตรา ๒ เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย
อื่นอันเกี่ยวแกศุลกากร และในการแปลความแหงพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมาย
นั้น ๆ ถอยคําตอไปนี้ ถาไมแยงกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร ใหมีความหมาย
และกินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกําหนดไวตอไปนี้ คือ

๑

แกไขตามพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๘
(ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 วันที่ 13 มกราคม ๒๕๔๘)
๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๔๓ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
หนา ๒๗๒-๓๕๖

๒

คําวา “เสนาบดี” หมายความวา เสนาบดีผูมีหนาที่รักษาการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
คําวา “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร หรือผูซึ่งอธิบดี
กรมศุลกากรมอบหมาย
คําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน” หมายความและกิน
ความรวมไปถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแหงราช
นาวี หรือนายอําเภอ หรือผูชวยนายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพิเศษใหกระทําการ
แทนกรมศุลกากร๓
คําวา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความและกินความรวมไปถึง
พนักงานใด ๆ ซึ่งไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่
โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตนโดยปรกติ
คําวา “ทาตางประเทศ” “ภาคตางประเทศ” หรือ “เมือง
ตางประเทศ”หมายความวา ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม
คําวา “เรือกําปน” หรือ “เรือ” ใหรวมทั้งสิ่งใด ๆ ที่ไดทําขึ้นหรือ
ใชในการนําสงคนหรือทรัพยสินโดยทางน้ํา
คําวา “นายเรือ” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ
คําวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม
หรือ คาภาระติดพันในทางศุลกากร หรือ อากรชั้นใน
คําวา “ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว” หมายความและกิน
ความรวมวาไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทําใบขนสินคาถูกตองและไดเสีย
คาภาษีและคาภาระติดพันครบถวนแลว
คําวา “ผูนําของเขา” หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึงเจาของ
หรือบุคคลอื่นซึ่งเปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับ
แตเวลาที่นําของนั้นเขามาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความ
รักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา “ผูสงของออก” ใหมีความหมายเปนทํานอง
เดียวกัน โดยอนุโลม

๓

แกไขตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙

๓

คําวา “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” แหงของอยางใดนั้น ๔
(๑) ในกรณีสงของออก หมายความวา ราคาขายสงเงินสดซึ่งจะพึง
ขายของประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และที่ที่สงของออกโดย
ไมมีหักทอนหรือลดหยอนราคาอยางใด หรือ
(๒) ในกรณีนําของเขา หมายความวา ราคาของของเพื่อความมุง
หมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเขา
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
(ค) ราคาซื้อขายของที่คลายกัน
(ง) ราคาหักทอน
(จ) ราคาคํานวณ
(ฉ) ราคายอนกลับ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชราคาและการกําหนด
ราคาตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําวา “อากร” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียมหรือ
คาภาระติดพันในทางศุลกากร หรืออากรชั้นใน ๕
คําวา “คลังสินคา” หมายความวา โรงพักสินคา ที่มั่นคงและ
คลังสินคาทัณฑบน ๖
คําวา “เขตปลอดอากร” หมายความวา เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับ
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชนแกการ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นําเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทาง
อากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ๗

๔
๕
๖

แกไขลาสุดตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
“อากร” นี้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

“คลังสินคา” นี้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๑๕ ขอ ๑
“เขตปลอดอากร” นี้บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓

๗

๔

หมวด ๑ ทวิ ๘
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร

มาตรา ๒ ทวิ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร
อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ให คณะกรรมการแตงตั้ งขาราชการสั งกั ดกระทรวงการคลั งเป น
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒ ตรี ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๒ ทวิ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา ๒ จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม
มาตรา ๒ ตรี กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปน
บุคคลลมละลาย
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
ผูอื่นเปนกรรมการแทน

๘

หมวด ๑ ทวิ นี้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร
พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ.๒๕๒๘

๕

กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๒ เบญจ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปน
องคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ใหกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒ ฉ ใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒ สัตต คณะกรรมการตามมาตรา ๒ ทวิ มีอํานาจ
ดําเนินการ
(๑) กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบ
และประเมินภาษีอากร
(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
(๔) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษี
อากร
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม

๖

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ให
เปนที่สุด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัย
เปลี่ยนแปลงนั้นมิใหมีผลใชบังคับยอนหลัง เวนในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุด
มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการ
ตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังไดเฉพาะบุคคลซึ่งเปนคูความในคดีนั้น
มาตรา ๒ อัฏฐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซึ่งมีสวนไดเสียใน
เรื่องใดที่ตองวินิจฉัยตามมาตรา ๒ สัตต (๓) จะเขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่อง
นั้นมิได

หมวด ๒
วิธีจัดการและกําหนดทา ฯลฯ

มาตรา ๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงตั้งหรือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสนาบดีตั้งบุคคลผูสมควร
ขึ้นเปนหัวหนาจัดการงานในกรมศุลกากร และกํากับตรวจตรากิจการอันเปนหนาที่
ของกรมนั้น บุคคลผูนั้นซึ่งตอไปนี้เรียกวา “อธิบดี” ใหมีหนาที่บังคับบัญชา
ควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหลายในกรมศุลกากร มีอํานาจใหเงินเดือนและเงินรางวัล
เรียกประกันสําหรับความประพฤติดี และออกขอบังคับสําหรับกรมตามที่เห็นวา
จําเปน เพื่อดําเนินการใหเปนไปโดยเรียบรอย และบังคับการใหเปนไปตามนั้น

๗

มาตรา ๔ ๙ เพื่อความประสงคแหงการนําของเขาหรือสงของออก
หรื อ นํ า ของเข า และส ง ของออกและการศุ ล กากรให รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจออก
กฎกระทรวง
(๑) กําหนดทาหรือที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนทาหรือที่สําหรับ
การนําเขา หรือสงออกหรือนําเขาและสงออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภท
ทางทะเลหรือทางบก หรือใหเปนทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากร
ขาเขาหรือของที่มีทัณฑบน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร
(๒) กําหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนสนามบิน
ศุลกากรโดยมีเงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร
(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ทาใด หรือที่ใด หรือสนามบินใดซึ่งได
กําหนดไวดังกลาวขางตน
มาตรา ๕ อธิบดีจะตั้งดานตรวจเรือกําปนเขาและออก และจะวาง
พนักงานไวในเรือกําปนลําใด ๆ ในเวลาที่เรือนั้นอยูในเขตนานน้ําสยามก็ได
มาตรา ๖ (๑) อธิบดีจะกําหนดที่อันสมควรมากนอยแหงใหเปน
ทําเนียบทาเรือ ตามกฎหมายสําหรับบรรทุกของลง และขนของขึ้น และกําหนด
แสดงเขตแหงทําเนียบทาเรือนั้น ๆ ไวก็ได หามมิใหเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือ
ขนสินคาขึ้น ณ ที่อื่น นอกจาก ณ ที่ซึ่งไดใหอนุมัติดังวานั้น หรือภายในเขตที่
อธิบดีไดอนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจาของหรือผูปกครองที่นั้น โดยให
ทําทัณฑบนหรืออยางอื่นจนเปนที่พอใจก็ได

๙

ความในมาตรา ๔ นี้ ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช
๒๔๘๐ แลว

๘

(๒) อธิบดีอาจดําริสั่งไดวา การตรวจสินคาเขาและออกนั้นจะพึง
กระทํา ณ ที่ใดและโดยวิธีใด และจะบังคับใหสรางและอนุมัติการสรางโรงพัก
สินคา หรือที่มั่นคงสําหรับเปนที่ตรวจและเก็บสินคาที่ยังไมไดตรวจมอบก็ได
บรรดาโรงพักสินคาและที่มั่นคงเหลานั้น ตองจัดใหมีที่อันสมควรไวเปนที่ทําการ
ทั้งตองมีรั้วและประตูใหสมควรจนเปนที่พอใจของอธิบดี บรรดาประตูนอกและใน
ทั้งปวงตองลั่นดวยกุญแจของรัฐบาล สวนลูกกุญแจนั้นใหเก็บรักษาไวที่ศุลกสถาน
ผูใดเอากุญแจนั้นออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเขาไปในโรงพัก
สินคาหรือที่มั่นคงเชนวานั้น ทานวามีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๑๐
(๓) ถาผูคาหรือเจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพัก
สินคา หรือที่มั่นคงตองรับความเสียหาย เพราะเหตุมิไดไขกุญแจของรัฐบาล
ในเวลาอันควรเพื่อเริ่มทําการ (คือเวลาเริ่มทําราชการประจําวัน หรือเวลาเริ่มทํา
การลวงเวลาตาม ซึ่งมีใบอนุญาตทางราชการ) ทานวากรมศุลกากรตองรับผิดใชคา
ทดแทนใหแกผูคาเจาของหรือผูปกครองที่นั้นไมเกินที่ไดเสียหายไป
(๔) ของที่ยังไมไดตรวจมอบนั้น หามมิใหเคลื่อนยายที่หรือเอาเขา
รวม หรือเลือกคัด หรือแบงแยกกอง หรือบรรจุ หรือกลับบรรจุใหม ณ ทําเนียบ
ทาเรือหรือโรงพักสินคาใด ๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานกํากับตรวจ
ตราอยูดวย
(๕) พนักงานกํากับทําเนียบ ทาเรือ หรือโรงพักสินคาใด ๆ จะสั่ง
ใหเอาของที่ยังไมไดตรวจมอบเขาเก็บไวในโรงพักสินคาหรือที่ลอมอันมั่นคงก็ได
ในเมื่อเปน วิ สัยจะทํา ได และเมื่อเปน การจํ า เปน เพื่อรักษาประโยชนร ายได ของ
แผนดิน และของที่ยังไมไดตรวจมอบนี้หามมิใหปลอยทิ้งไวในที่สวนใดสวนหนึ่ง
แหงทําเนียบทาเรืออันเปนที่โลง ซึ่งอธิบดีเห็นวาศุลกากรจะไมสามารถระวังรักษา
ใหเพียงพอได

๑๐

ความในมาตรา ๖ (๒) นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.
๒๕๔๘

๙

(๖) เพื่ อ ให ก ารจั ด เก็ บ อากรสํ า หรั บ สิ น ค า อั น ตรายเป น ไปโดย
สอดคลองกับความปลอดภัยในการขนถายหรือการเก็บรักษาสินคาในเขตศุลกากร
แหงใดแหงหนึ่ง เมื่ออธิบดีไดหารือกับผูรับผิดชอบประจําทาหรือที่หรือสนามบินที่
เปนเขตศุลกากรแหงนั้นแลวใหมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิด
หรือประเภทของสินคาอันตรายและวิธีการเก็บอากรของสินคาดังกลาว ตลอดจน
กําหนดเงื่อนไขในการขนถาย การเก็บรักษาสินคาและการนําสินคานั้นออกไปจาก
เขตศุลกากรแหงนั้น ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ๑๑
มาตรา ๗ (๑) บรรดาทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคาและที่มั่นคง
ทั้งหลายในทากรุงเทพฯ ซึ่งใชอยูในเวลาที่ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ ใหถือเปน
ทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคาและที่ม่ันคงซึ่งไดอนุมัติแลวตามความในมาตรากอน
แตหากตองเปนที่ซึ่งไมมีทางจะเขาไปในโรงพักสินคาและที่มั่นคงนั้น ๆ ได เมื่อได
ลั่นกุญแจของรัฐบาลแลว
(๒) เมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัตินี้แลว ถาผูใดรองขออนุมัติ
ทําเนียบทาเรือโรงพักสินคาหรือที่มั่นคงแหงหนึ่งแหงใด และอธิบดีไมเต็มใจจะให
อนุมัติไซร ใหอธิบดีแจงขอขัดของเปนลายลักษณอักษรไปยังผูรองภายในสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคํารอง ในเมื่อที่นั้น ๆ ตั้งอยูภายในเขตทากรุงเทพฯ
หรือภายในสองเดือนถาตั้งอยูที่อื่น ถาและคําแจงขอขัดของนั้นมิไดสงไปภายใน
กําหนดเวลาดังระบุไวนี้ไซร ใหพึงถือวาที่นั้น ๆ เปนอันไดอนุมัติแลว ถาอธิบดีและ
ผูรองไมสามารถจะตกลงกันได ก็ใหตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละสองคนเปนผูต ดั สินขอ
โตเถียง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายตกลงกันมิได ใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้ง
ผูชี้ขาด และใหเปนอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผูชี้ขาดนั้น
(๓) การใหอนุมัติชั่วคราวสําหรับที่ตาง ๆ ซึ่งคิดจะตั้งขึ้นนั้น เมื่อผู
รองไดทําแผนผังสงแลว ก็ใหอนุมัติชั่วคราวได

๑๑

ความในมาตรา ๖ (๖) นี้บัญญัติเพิม่ เติมขึ้นโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๓๔

๑๐

(๔) เจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือที่
มั่นคงทุกแหง ซึ่งไดอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ จะไดรับคําแจงความแถลงการณ
ใหอนุมัตินั้นเปนลายลักษณอักษร ในคําแจงความนี้ใหแสดงเขตและระเบียบการ
แหงที่นั้นลงไวใหชัดเจน และถาเจาของหรือผูปกครองที่ไดยื่นแผนผังอันแทจริงแหง
ที่นั้นดวย ก็ใหอธิบดีเขียนคํารับรองแผนผังนั้น อนึ่ง การใหอนุมัติที่ใด ๆ ดังไดระบุ
และกําหนดเขตไวนั้น ใหเปนอันสมบูรณอยูตราบเทาเวลาซึ่งที่นั้น ๆ คงรูปอยูไม
เปลี่ยนแปลงในทางกอสรางและระเบียบการ และตราบเทาเวลาที่ประกัน ซึ่งไดให
ไวยังคงเปนที่พอใจของอธิบดี
มาตรา ๗ (ก) ๑๒ เจาของหรือผูปกครองโรงพักสินคา จะตองเสีย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับโรงพักสินคาประจําป ทุกโรงพักสินคา ซึ่งไดรับ
อนุมัติตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๗ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๑๓ อธิบดีจะอนุมัติและกําหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่ง
มีผูนําเขามาในราชอาณาจักรเปนคลังสินคาทัณฑบนก็ได โดยอาจกําหนดวิธีการและ
ขอจํากัดเกี่ยวกับการเก็บของตลอดจนขอบังคับเพื่อการดําเนินการและตรวจตรา
ควบคุมคลังสินคาทัณฑบนตามที่เห็นสมควร
เพื่อเปนประกันคาภาษีอากรหรือคาชดใชอยางอื่นซึ่งกรมศุลกากร
อาจเรียกรองไดตามกฎหมายหรือขอตกลง อธิบดีอาจเรียกประกันจากเจาของหรือ
ผูปกครองคลังสินคาทัณฑบนโดยใหทําทัณฑบน และหรืออยางอื่นจนเปนที่พอใจ
เจาของหรือผูปกครองคลังสินคาทัณฑบนจะตองเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตประจําปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยกฎกระทรวง

๑๒

ความในมาตรา ๗ (ก) นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐)
พุทธศักราช ๒๔๘๓ แลว
๑๓
ความในมาตรา ๘ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๒

๑๑

มาตรา ๘ ทวิ ๑๔ อธิบดีมีอาํ นาจ
(๑) อนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนสําหรับแสดงและขายของที่
เก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้น โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
(๒) อนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนสําหรับทําการผลิต ผสม
ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดกับของที่นําเขามาและเก็บในคลังสินคาทัณฑ
บนนั้น โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหคลังสินคาทัณฑบนตาม (๑)
และ (๒) อยูในบังคับแหงบทบัญญัติวาดวยคลังสินคาทัณฑบน
มาตรา ๙ บรรดาคลังสินคา โรงเก็บสินคา หรือที่มั่นคงอยางอื่น
จะเปนที่สําหรับตรวจหรือเก็บของก็ดี ใหพอคาหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของสรางขึ้น
และบํารุงรักษาโดยเสียคาใชจายของตนเอง

๑๔

ความในมาตรา ๘ ทวิ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓

๑๒

หมวด ๓
การเสียคาภาษี

มาตรา ๑๐ ๑๕ บรรดาคาภาษีนั้น ใหเก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้
และตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียคาภาษีใหเสียแกพนักงาน
เจาหนาที่ในเวลาที่ออกใบขนสินคาให
ถาคาภาษีที่ไดเสียไวไมครบถวนตามจํานวนที่จะตองเสียจริง กรม
ศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บสวนที่ขาดจนครบ แตในกรณีที่ปรากฏหลังจากที่ไดปลอย
ของไปจากอารักขาของศุลกากร หรือไดสงของออกไปนอกราชอาณาจักรแลววา คา
ภาษี ที่ ไ ด เ สี ย ไว ไ ม ค รบถ ว นตามจํ า นวนที่ จ ะต อ งเสี ย จริ ง
และค า ภาษี
ที่ขาดมีจํานวนไมเกินยี่สิบบาทตามใบขนสินคาฉบับหนึ่ง ๆ อธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมายจะสั่งใหงดการเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ได
เวนแตในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิ
ของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ
น้ําหนัก หรือราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น ใหมี
อายุความสิบป แตในเหตุที่ไดคํานวณจํานวนเงินอากรผิด ใหมีอายุความสองป ทั้งนี้นับ
จากวันที่นําของเขาหรือสงของออก
ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอํานาจคืนเงินอากรสวนที่เสียไวเกิน
เฉพาะในเหตุที่ไดคํานวณจํานวนเงินอากรผิดโดยไมจําตองมีคําเรียกรองขอคืน แต
มิใหสั่งคืนเมื่อพนกําหนดสองปนับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก

๑๕

ความในมาตรา ๑๐ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๔

๑๓

สิท ธิ ใ นการเรี ย กร อ งขอคื น เงิ น อากรเพราะเหตุ ที่ ไ ด เ สี ย ไว เ กิ น
จํานวนที่พึงตองเสียจริง เปนอันสิ้นไปเมื่อครบกําหนดสองปนับจากวันที่นําของ
เขาหรือสงของออก แลวแตกรณี แตคําเรียกรองขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับ
ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากร
สําหรับของใด ๆ นั้น มิใหรับพิจารณาหลังจากที่ไดเสียอากรและของนั้น ๆ ไดสง
มอบหรือสงออกไปแลว เวนแตในกรณีที่ไดแจงความไวตอพนักงานเจาหนาที่กอน
การสงมอบหรือสงออกวาจะยื่นคําเรียกรองดังกลาว หรือในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่พึงตองรูอยูกอนสงมอบหรือสงออกวาอากรที่ชําระไวนั้นเกินจํานวนที่พึง
ตองเสียสําหรับของที่สงมอบหรือสงออก
มาตรา ๑๐ ทวิ ๑๖ ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีสําหรับ
ของที่นําเขาเกิดขึ้นในเวลาที่นําของเขาสําเร็จ
ภายใตบังคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ การคํานวณคาภาษีให
ถือตามสภาพของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่ความรับผิด
ในอันจะตองเสียคาภาษีเกิดขึ้น แตในกรณีของที่เก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน ให
คํานวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชอยูในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไปจาก
คลังสินคาทัณฑบน ไมวาจะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น
ในกรณีของที่ปลอยออกไปจากเขตปลอดอากร ใหคํานวณคาภาษี
ตามสภาพของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลาซึ่งไดปลอยของ
เชนวานั้นออกไปจากเขตปลอดอากร แตในกรณีที่ไดนําของที่มีอยูในราชอาณาจักร
เขาไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นําเขาไปนั้นไมมีสิทธิไดรับการคืนหรือยกเวน
อากร ไมตองนําราคาของดังกลาวมาคํานวณคาภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่อธิบดี
เห็นชอบหรือที่อธิบดีประกาศกําหนด

๑๖

ความในมาตรา 10 ทวิ นี้ไดแกไขและเพิ่มเติมความในวรรคสามตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓

๑๔

มาตรา ๑๐ ตรี ๑๗ ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีสําหรับ
ของที่สงออกเกิดขึ้นในเวลาที่สงของออกสําเร็จ
การคํานวณคาภาษีใหถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่ออกใบขนสินคาให
การขอคืนคาภาษีในกรณีที่มิไดสงของออกนอกราชอาณาจักร ให
กระทําไดเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน แตไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ออกใบขน
สินคาให
มาตรา ๑๑๑๘ การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเขาจะตอง
รวมคาประกันภัย คาขนสงของที่นําเขามายังทาหรือที่ที่นําของเขา คาขนของลง คา
ขนของขึ้นและคาจัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงของที่นําเขามายังทาหรือ
ที่ที่นําของเขา
ในกรณีที่ไมมีมูลคาของรายการคาประกันภัย หรือคาขนสงของที่
นําเขามายังทาหรือที่ที่นําของเขาหรือไมมีคาขนของลง คาขนของขึ้น หรือคา
จัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงของที่นําเขามายังทาหรือที่ที่นําของเขา การ
กําหนดมูลคาของรายการดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด

๑๗

ความในมาตรา ๑๐ ตรี นี้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๕
๑๘
ความในมาตรา ๑๑ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๔๓

๑๕

มาตรา ๑๑ ทวิ ๑๙ ในกรณีที่พิจารณาเห็นวา ราคาสําแดงของของ
ที่นําเขามีราคาต่ําอยางปรากฏชัดหรือไมนาจะเปนมูลคาอันแทจริง และหากไดมี
การกําหนดราคาศุลกากรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชราคาและ
การกําหนดราคาศุลกากรตามความใน (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ของบทนิยาม
คําวา “ราคาศุลกากร” หรือ “ราคา” ในมาตรา ๒ แลวยังคงมีราคาต่ําอยาง
ปรากฏชัดหรือไมนาจะเปนมูลคาอันแทจริงของของนั้นอีก ใหอธิบดีมีอํานาจ
กําหนดราคาศุลกากรของของดังกลาวได
มาตรา ๑๒ ถาไมตกลงในเรื่องราคาศุลกากรสําหรับของอยางใด
ๆ ใหอธิบดีมีอํานาจที่จะรับของนั้นไวเปนคาภาษี หรือจะซื้อของนั้นไวทั้งหมดหรือ
แตสวนหนึ่งสวนใด หรือกองหนึ่งกองใดในของชนิดหนึ่ง หรือประเภทหนึ่ง เต็มทัง้
สวนหรือทั้งกองตามราคาที่สําแดงไวเพิ่มขึ้นอีกรอยละสองกึ่งหรือถาไมรับของไว
เปนคาภาษีหรือรับซื้อไวดังวานี้ อธิบดีและเจาของตางมีอํานาจตั้งอนุญาโตตุลาการ
มีจํานวนเทากัน แตไมเกินฝายละสองคน เพื่อชวยใหตกลงกันในขอโตเถียง๒๐
ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมตกลงกันไดใหอนุญาโตตุลาการ
นั้น ๆ ตั้งผูชี้ขาด และใหเปนอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผูชี้ขาดนั้น
มาตรา ๑๓ บรรดาการชั่งของ การสอบ การตีราคาของ ฯลฯ
เพื่อประเมินคาภาษี หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นในราชการนั้น ใหพนักงาน
เจาหนาที่ในกรมศุลกากรเปนผูทํา

๑๙

ความในมาตรา ๑๑ ทวิ นี้ ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ.๒๕๔๓
๒๐
ความในมาตรา 12 วรรคแรก ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ.๒๕๔๓

๑๖

หมวด ๔
การตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร

มาตรา ๑๔ เมื่อของผานศุลกากร หรืออยูในความกํากับตรวจ
ตราของศุลกากรดวยประการใด ๆ ก็ดี พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรคนหนึ่งคนใด
จะใหเปดหีบหอและตรวจของนั้นในเวลาใด ๆ ก็ได พนักงานนั้นจะเอาตัวอยาง
ของใด ๆ ไปเพื่อตรวจหรือสอบ หรือตีราคา หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นก็ได
แลวแตจะเห็นวาจําเปน ตัวอยางของนี้ตองสงใหโดยไมคิดราคา และพนักงานนั้นจะ
เลือกเอาออกจากหีบหอหรือสวนใดแหงของนั้นก็ได แตวาตัวอยางของเชนนี้จะตอง
เอาไปแตเพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควร และจะตองเอาออกโดยวิธีอันจะทําให
เจาของเสียหายหรือลําบากอยางนอยที่สุดที่จะเปนได และเมื่อไรสามารถจะคืนได
ก็ใหคืนแกเจาของไปโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ ๒๑ พนักงานศุลกากรอาจขึ้นไปบนเรือลําใด ๆ ก็ได
ภายในพระราชอาณาเขต และอาจอยูในเรือนั้นไดตลอดเวลาที่ทําการบรรทุกสินคา
ลงหรือขนสินคาขึ้นหรือจนกวาเรือนั้นออกไป ไมวาในที่สวนใด ๆ ของเรือ และไม
วาในเวลาใด ๆ ใหพนักงานศุลกากรเขาถึงและตรวจคนได และอาจตรวจดูสมุด
หนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือเอกสารไมวาอยางใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินคาในเรือได
อาจสั่งใหเปดหองสวนใด ๆ ของเรือ หรือใหเปดหีบหอ หรือที่บรรจุของอยางใด
ๆ ได หรือถาจําเปนจะใหหักเปดสิ่งนั้น ๆ ก็ได อาจประจําเครื่องหมาย หรือ
ประทับตรา หรือลั่นกุญแจ หรือผูกมัดของใด ๆ ที่อยูในเรือ หรือที่ใด หรือหีบหอ
ใด ๆ ก็ได และถาเครื่องหมาย ดวงตรา กุญแจ หรือเครื่องผูกมัดนั้นไดมีผูถอนไป
หรือเปดออก หรือหักตอย หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยจงใจไซร ทานวานายเรือมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

๒๑

ความในมาตรา ๑๕ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๑๗

มาตรา ๑๕ ทวิ ๒๒ ผูใดขึ้นไปบนเรือเดินตางประเทศขณะที่อยูใน
ราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกนายเรือ ลูกเรือ ผูโดยสารและ
ผูมีหนาที่ตองปฏิบัติบนเรือนั้น
มาตรา ๑๖ ของใดที่ศุลกากรยังมิไดตรวจมอบไปโดยชอบ
พนักงานศุลกากรอาจถอนไป ขนขึ้นและเก็บไวในที่มั่นคงก็ได
มาตรา ๑๗ พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสาร
แลวปลอยผานภาษีได และถาในหีบหอนั้นมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีก็ดี ของตอง
จํากัดก็ดี ของตองหามก็ดี พนักงานจะกักหีบหอนั้นไวก็ได
มาตรา ๑๘ พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใด ๆ ในเรือ
กําปนลําใด ๆ ในเขตทา หรือบุคคลที่ขึ้นจากเรือกําปนลําใด ๆ ก็ได แตตองมีเหตุ
อันควรสงสัยวาบุคคลนั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งของอันยังมิไดเสียคาภาษี หรือ
ของตองจํากัด หรือของตองหามจึงใหตรวจคนได อนึ่ง กอนที่จะตรวจคนบุคคล
ผูใด บุคคลผูนั้นอาจรองขอใหนําตนอยางเร็วตามควรแกเหตุไปยังพนักงาน
ศุลกากรผูใหญ มีตําแหนงไมต่ํากวาสารวัตร หรือนายดาน นายอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสถานีตํารวจที่ใกลที่สุด สวน
พนักงานที่มีผูนําบุคคลเชนนี้มาสงนั้นจะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอ
หรื อ ไม และจะควรให ต รวจค น หรื อ ไม ถ า บุ ค คลนั้ น เปน หญิง ก็ ใ หใ ช ห ญิง เป น
ผูตรวจคน

๒๒

ความในมาตรา ๑๕ ทวิ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๑๘

ถาพนักงานผูใดตรวจคนบุคคลใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ทานวา
พนักงานผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท ๒๓
มาตรา ๑๙ ๒๔ พนักงานศุลกากรอาจสั่งใหหยุดรถ เกวียน หรือ
ยานพาหนะอยางอื่นๆ และตรวจคนเพื่อใหทราบวามีของที่ลักลอบหนีศุลกากร
หรือไม แตตองมีเหตุอันควรสงสัยวารถเกวียน หรือยานพาหนะนั้นไดใช หรือกําลังใช
เนื่องกับเรือกําปน หรือคลังสินคา หรือโรงเก็บสินคา หรือที่ขนของขึ้น หรือ
ทําเนียบทาเรือ หรือทางน้ํา หรือทางผานพรมแดน หรือทางรถไฟ ผูใดไมยอมหรือ
ขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางตอการตรวจเชนนี้ ทานวามีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๒๐ ๒๕ ถาพบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทํา
ผิด หรือใช หรือชวย หรือยุยงใหผูอื่นกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจาหนาที่อาจจับผูนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวย
ของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําผิด หรือพยายามกระทําผิด เพื่อจัดการตาม
กฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ก็ดี
หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันจะเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว หรืออาจได
กระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน

๒๓

ความในมาตรา ๑๘ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติศลุ กากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๒๔
ความในมาตรา ๑๙ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๒๕
ความในมาตรา ๒๐ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๑๙

มาตรา ๒๐ ทวิ ๒๖ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น
ในทะเลอาณาเขต เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจับผูตองหาและสงตัวผูตองหาให
พนักงานสอบสวนแหงทองที่ใด ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่นั้นเปนพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ ในกรณีนี้ มิใหนับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัว
ผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนเปนเวลาควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๑ ๒๗ เรือทุกลําเมื่อมาถึงเขตทาตองหยุดลอยลํา ณ ดาน
ตรวจที่กําหนดไว และตองใหความสะดวกทุกอยางแกพนักงานศุลกากร ในการที่
จะเขาไปและขึ้นบนเรือ ถาพนักงานศุลกากรสั่งใหเรือนั้นทอดสมอก็ตองกระทํา
ตาม
นายเรือตองตอบคําถามใด
ๆ
ของพนักงานอันเกี่ยวแกเรือ
คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทางและลักษณะของสินคาในเรือ ใหนายเรือ
รายงานถึงอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยูในเรือ และเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่สั่ง นายเรือตองสงมอบ อาวุธปน และกระสุนปนทั้งหมดใหอยู
ในความรักษาของพนักงานกํากับดานตรวจ และใหสงวัตถุระเบิดทั้งหมดไปใน
ความควบคุมของเจาหนาที่ ซึ่งไดตั้งแตงขึ้นเพื่อการนี้ นายเรือตองปฏิบัติตาม
คําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ใหวางพนักงานศุลกากรลงประจํา
เรือ เพื่อกํากับไปจนถึงที่จอดในทาอันจะไดกําหนดใหสําหรับลําเรือนั้น ให
ประพฤติตอพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และใหพนักงานนั้น ๆ มีที่พักบนเรือโดย
สมควร หามมิใหเรือลําใดลวงดานตรวจไปโดยไมมีพนักงานศุลกากรลงประจําบน
เรือ เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษจากพนักงานกํากับดาน ถาและนายเรือหรือ
บุคคลผูใดซึ่งเปนผูควบคุมเรือ ไมยอมหรือละเลยไมกระทําตามดังวานี้ ทานวาผู
นั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

๒๖

ความในมาตรา ๒๐ ทวิ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ.๒๕๔๐
๒๗
ความในมาตรา ๒๑ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๐

มาตรา ๒๒ ๒๘ เรือลําใดออกไปจากทาจะใหมีพนักงานศุลกากร
กํากับไปจนถึงดานตรวจก็ได เมื่อไปถึงที่นั้นใหเรือหยุดลอยลํา เพื่อสงพนักงานขึ้น
และเพื่อใหเจาพนักงานเจาหนาที่ตรวจ สวนอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุ
ระเบิดใด ๆ ที่ไดสงมอบไวในความรักษาของศุลกากรเมื่อเรือมาถึงนั้น ใหคืนแก
เรือไป ถาเรือลําใดมีพนักงานศุลกากร หรือพนักงานอื่นของรัฐบาลอยูบนเรือ และ
ออกจากทาไป โดยพนักงานนั้น ๆ ไมยินยอมก็ดี หรือไมใหความสะดวกอันควร
แกพนักงานเพื่อทําการตามหนาที่ ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๓ ถาเรือลําใดที่จะพึงตองถูกยึดหรือตรวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไมหยุดลอยลําเมื่อไดสั่งใหหยุด และมีเรือในราชการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือของกรมศุลกากร ชักธงหมายตําแหนง ธงหมาย
ราชการไลติดตามไป เมื่อไดใหยิงปนเปนอาณัติสัญญานัดหนึ่งกอนแลว ทานวา
พนักงานควบคุมเรือที่ไลติดตามนั้น มีอํานาจตามกฎหมายที่จะยิงเรือซึ่งกําลังหนี
นั้นได
มาตรา ๒๔ ๒๙ สิ่งใด ๆ อันจะพึงตองริบตามพระราชบัญญัตินี้
พนักงานศุลกากร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ มีอํานาจยึดในเวลาใด ๆ
และ ณ ที่ใด ๆ ก็ได
สิ่งที่ยึดไวนั้น ถาเจาของหรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอา
ภายในกําหนดหกสิบวันสําหรับยานพาหนะที่ใชในการกระทําผิด หรือสามสิบวัน
สําหรับสิ่งอื่น นับแตวันที่ยึด ใหถือวาเปนสิ่งที่ไมมีเจาของ และใหตกเปนของ
แผนดิน โดยมิพักตองคํานึงวาจะมีการฟองคดีอาญานั้นหรือไม

๒๘

ความในมาตรา ๒๒ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๙

ความในมาตรา ๒๔ วรรค ๒ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๑

มาตรา ๒๕ บรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไวตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
สงมอบใหอยูในความรักษาของพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร หรือถาไมมีพนักงาน
เชนวานี้ภายในระยะใกลพอควร ก็ใหสงมอบใหอยูในความรักษาของอําเภอที่ใกล
ที่สุด ซึ่งจะไดรักษาไวแทนศุลกากร สิ่งของที่ยึดและริบไวตามพระราชบัญญัตินี้
หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรนั้น ใหจําหนายตามแตอธิบดีจะสั่ง
ถาของที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการ
เสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีหรือผู
ที่อธิบดีมอบหมายจะสั่งพนักงานเจาหนาที่ใหขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควรกอนที่ของนั้นจะตกเปนของแผนดินก็ได เงินคาขายของนั้นเมื่อ
ไดหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงออกแลว ใหถือไวแทนของ ๓๐
มาตรา ๒๖ สิ่งใด ๆ อันจะพึงตองยึดตามพระราชบัญญัตินี้ จะ
นําไปแสดงที่สถานีตํารวจหรือศาลก็ไดในเมื่อเปนของตองการในคดีทตี่ าํ รวจฟอง ใน
การนี้ใหพนักงานตํารวจแจงความเปนลายลักษณอักษรไปยังพนักงานศุลกากรวา
ของนั้นไดยึดไว แลวใหจัดการนําของนั้นไปยังศุลกสถานโดยเร็วตามแตจะทําได
และสงมอบใหอยูในความรักษาของศุลกากร

๓๐

ความในมาตรา ๒๕ วรรค ๒ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๗

๒๒

มาตรา ๒๗ ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตอง
จํากัด หรือของตองหาม หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระ
ราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือสง หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็
ดี หรือชวยเหลือดวยประการใด ๆ ในการนําของเชนวานี้เขามา หรือสงออกไปก็ดี
หรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้นจากเรือกําปน ทา
เทียบเรือ โรงเก็บสินคา คลังสินคา ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาตก็
ดี หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทํา
การเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน หรือ
กระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ใน
การหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมาย และขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา
สงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอ
คาภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะตองเสียสําหรับของนั้น
ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหาม หรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี สําหรับความผิด
ครั้งหนึ่งๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุก
ไมเกินสิบป หรือทั้งปรับทั้งจํา๓๑

๓๑

ความในมาตรา ๒๗ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ.๒๔๙๐

๒๓

มาตรา ๒๗ ทวิ ๓๒ ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไป
เสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่ยังมิไดเสีย
ค า ภาษี หรื อของตองจํ า กั ด หรือ ของต องหา ม หรือที่ เ ข า มาในราชอาณาจัก ร
โดยยังไมไดผานศุลกากรโดยถูกตองก็ดี หรือเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร
โดยหลีกเลี่ยงอากร ขอจํากัด หรือขอหามอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี มีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขา
ดวยแลว หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๒๗ ตรี ๓๓ หามมิใหเรือขนถายสิ่งของใด ๆ ในทะเลนอก
เขตทาโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ถานาย
เรือหรือบุคคลใดฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปน
เงินสามเทาของราคาของหรือปรับเปนเงินหนึ่งแสนบาท แลวแตจํานวนใดจะ
มากกวา หรือทั้งจําทั้งปรับ
ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรานี้ ใหริบเสียสิ้นโดยไม
พักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม
มาตรา ๒๘ ๓๔ ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ
และภายหลังมาปรากฏวาเรือลํานั้นเบาลอยตัวขึ้น หรือมีแตอับเฉาและนายเรือไม
สามารถจะพิสูจนไดวา ไดขนสินคาขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวานายเรือนั้น
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท และจะใหริบตัวเรือนั้นก็ได

๓๒

ความในมาตรา ๒๗ ทวิ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๓๓
ความในมาตรา ๒๗ ตรี นี้ไดบัญญัติเพิ่มขึ้นโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ.๒๕๔๒
๓๔
ความในมาตรา ๒๘ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๔

มาตรา ๒๙ ๓๕ ถาปรากฏวาเรือลําใดมีที่ปดบังหรือที่พราง หรือ
เครื่องกลอุบายอยางใด ๆ ทําขึ้นไวเพื่อลักลอบหนีศุลกากร ทานวา นายเรือ นั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท แตนายเรือไมพึงตองรับโทษ
นอกจากจะมีเหตุอันควรเชื่อวาไดละเลยไมระวังใหเขมงวดตามควรที่จะปองกัน
หรือวาไดเกี่ยวของ หรือรูเห็นดวยในการสราง หรือทํา หรือวาง หรือใชที่ หรือ
เครื่องกลอุบายนั้นๆ อนึ่ง ที่หรือเครื่องกลอุบายนี้ใหทําลายเสีย หรือทําเสียใหเปน
ของไรโทษทุจริตจนเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๐ ๓๖ ถาปรากฏวาเรือลําใดมีของเปนหีบหอซึ่งมีขนาด
หรือลักษณะขัดตอบทพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย หรือประกาศอื่น ทานวา
นายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และของนั้นใหริบเสีย
มาตรา ๓๑ ของที่ตองเสียคาภาษี หรือที่ตองจํากัด หรือตองหาม
นั้น ผูใดนํา หรือยอมใหผูอื่นนํา หรือเกี่ยวของในการนําลงใน หรือออกจากเรือลํา
ใดในทะเล หรือในแมน้ําลําคลอง ซึ่งอาจเปนทางแกการฉอประโยชนรายไดของ
แผนดินก็ดี การหลีกเลี่ยงขอจํากัด หรือขอหามก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๗

๓๕

ความในมาตรา ๒๙ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๓๖
ความในมาตรา ๓๐ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๒๕

มาตรา ๓๒๓๗ เรือชนิดใด ๆ อันมีระวางบรรทุกไมเกินสองรอยหา
สิบตัน รถ เกวียน ยานพาหนะ หีบหอ หรือภาชนะใด ๆ หากไดใชหรือมีไวเพื่อใช
ในการยาย ซอนเรน หรือขนของที่มิไดเสียคาภาษีหรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม
ใหริบเสียสิ้น โดยไมพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม และถามีของ
อื่นรวมอยูในหีบหอหรือภาชนะอื่น หรือในเรือ รถ เกวียน หรือยานพาหนะอัน
ปรากฏวามีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม ก็ใหริบของนั้น
ๆ เสียดุจกัน
ถาเรือที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําตามวรรคหนึ่งมีระวาง
บรรทุกเกินสองรอยหาสิบตันใหศาลมีอํานาจสั่งริบเรือนั้นไดตามควรแกการกระทํา
ความผิด
มาตรา ๓๒ ทวิ ๓๘ ในกรณีของที่ริบไดเนื่องจากการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มิไดเปนของผูกระทําความผิด ใหศาลมีอํานาจสั่งริบได
ถาเจาของนั้นรูหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีหรือจะมีการกระทําความผิด แตมิได
กระทํ า การใดเพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด การกระทํ า ความผิ ด หรื อ แก ไ ขมิ ใ ห ก ารกระทํ า นั้ น
บรรลุผล หรือมิไดระมัดระวังมิใหของนั้นไปเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
มาตรา ๓๓ ๓๙ ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวางบรรทุกเกินสองรอยหาสิบตัน และนายเรือนั้นไมสามารถจะ
พิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มตามวิสัยที่จะจัดได เพื่อที่จะสืบคนใหพบและปองกัน
เสียซึ่งการกระทําผิดนั้นแลวไซร ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหาแสนบาท
มาตรา ๓๔ ๔๐

๓๗

ความในมาตรา ๓๒ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ.๒๕๔๒
๓๘
ความในมาตรา ๓๒ ทวิ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๙
ความในมาตรา ๓๓ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๔๐
มาตรา ๓๔ นี้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

๒๖

มาตรา ๓๕ บรรดาของที่นําเขามา หรือสงออกโดยทางไปรษณีย
นั้น ตองสําแดงและลงบัญชีโดยถูกตอง และมีระวางโทษเปนทํานองเดียวกันกับ
ของที่นําเขามา หรือสงออกโดยทางเรือ เวนไวแตความรับผิด และโทษนั้นจะตกแก
ผูมีชื่อที่จะรับของอันนําเขามา และผูสงของอันจะสงออกไป หรือตกแกผูรับ หรือ
ผูนําของสง ณ ที่ทําการไปรษณียแลวแตกรณี
มาตรา ๓๖ บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๗ ใหใชบังคับแกของที่
นําเขามา หรือสงออกไปโดยทางไปรษณียดวย
มาตรา ๓๗ พนักงานเจาหนาที่อาจตรวจหอพัสดุไปรษณียที่เขา
มาหรือออกไปจากพระราชอาณาจักรได และถามีความสงสัย อาจกักหอจดหมาย
ใด ๆ ไว ณ ศุลกสถานได จนกวาผูสง หรือผูมีชื่อที่จะรับจะไดกระทําใหเปนที่
พอใจวา ไมมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือที่ตองจํากัด หรือตองหามในหอนั้น
การที่ศุลกากรจะตรวจหอไปรษณียนี้ จะกระทํา ณ ที่ทําการไปรษณีย หรือที่ศุลก
สถานก็ได

หมวด ๔ ทวิ ๔๑
อํานาจทางศุลกากรในเขตตอเนื่อง

มาตรา ๓๗ ทวิ เรือทุกลําที่เขามาหรือหยุดลอยลําหรือจอดเรือใน
เขตตอเนื่องตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวแกเรือ คนประจํา
เรือ คนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะของสินคาในเรือ และสิ่งที่นํามาในเรือตามที่
พนักงานศุลกากรถาม และตองปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากร ถา
นายเรือไมตอบคําถามหรือไมปฏิบัติตาม มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท

๔๑

หมวด ๔ ทวิ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นใหมโดย มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ.๒๕๔๐

๒๗

มาตรา ๓๗ ตรี หามมิใหเรือที่อยูในเขตตอเนื่องขนถายสิ่งของใด
ๆ โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ถานายเรือ
หรือบุคคลใดฝาฝนมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับเปนเงิน
สองเทาของราคาของหรือปรับเปนเงินหาหมื่นบาทแลวแตจํานวนใดจะมากกวา
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรานี้ใหริบเสียสิ้นโดยไม
พักตองคํานึงถึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม
มาตรา ๓๗ จัตวา ๔๒ 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 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๔๙๗ และบทกําหนดโทษอันเกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว มาใชบังคับใน
เขตตอเนื่องโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ เบญจ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการลักลอบ
หรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขต
ตอเนื่อง ใหพนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งหรือบังคับใหนายเรือหยุดหรือนําเรือไป
ยังที่แหงหนึ่งแหงใด เพื่อการตรวจคนจับกุมหรือดําเนินคดีได

๔๒

ความในมาตรา ๓๗ จัตวา นี้ไดแกไขเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ.๒๕๔๒

๒๘

เมื่อพนักงานศุลกากรไดจับผูตองหาและสงใหพนักงานสอบสวน
แหงทองที่ใดแลว ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่นั้นมีอํานาจสอบสวนในระหวางรอ
คําสั่งแตงตั้งพนักงานสอบสวน ผูรับผิดชอบจากอัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ มิใหนับเวลาเดินทางตามปกติที่
นําตัวผูตองหาสงใหพนักงานสอบสวนดังกลาว เปนเวลาควบคุมผูตองหาของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวด ๔ ตรี ๔๓
อํานาจทางศุลกากรในพืน้ ที่พัฒนารวม

มาตรา ๓๗ ฉ ในหมวดนี้
“พื้นที่พัฒนารวม” หมายความวา พืน้ ที่พัฒนารวมตามกฎหมาย
วาดวยองคกรรวมไทย-มาเลเซีย
“ของที่ไดรับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความวา ของที่
ไดรับยกเวนอากรศุลกากรทัง้ ตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียที่
เกี่ยวกับศุลกากร
มาตรา ๓๗ สัตต การจัดระเบียบการเคลื่อนยายของที่นําเขามาใน
หรือสงออกไปจากพื้นที่พฒ
ั นารวมใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๓

หมวด ๔ ตรี นี้ ไดบัญญัติเพิม่ เติมขึ้นโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๙

มาตรา ๓๗ อัฎฐ ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ นว มาตรา ๓๗ ทศ
และมาตรา ๓๗ เตรส (๔) กรมศุลกากรยังคงใชอํานาจทางศุ ลกากรทั้ งปวงที่
เกี่ยวกับของที่นําเขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่พัฒนารวม
มาตรา ๓๗ นว การเคลื่อนยายของใด ๆ เขามาในหรือสงออกไป
จากพื้นที่พัฒนารวมใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) ของใด ๆ ที่เขามาในพื้นที่พัฒนารวมจาก
(ก) ประเทศอื่ น ใดนอกจากราชอาณาจั ก รไทยหรื อ
มาเลเซี ย คลั ง สิ น ค า ใด ๆ ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ บริ เ วณทั ณ ฑ บ นของ
ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ใหถือวาเปนของนําเขา
(ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ใหถือวา เปน การ
เคลื่อนยายภายในประเทศ ทั้งนี้ ของนั้นจะตองเปนของที่ไดรับความเห็นชอบทาง
ศุลกากร เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุสิ่งของสําหรับใชในพื้นที่พัฒนารวม
(๒) ของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวมที่เขามาในราชอาณาจักรไทย
หรือไปยังมาเลเซีย หรือประเทศที่สาม ใหถือวาเปนของสงออก
(๓) ของที่เคลื่อนยายเขาไปในพื้นที่พัฒนารวมตาม (๑)(ข) และ
ตอมาของนั้นเขามาในราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ใหอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซียแลวแตกรณี

๓๐

มาตรา ๓๗ ทศ ของใด ๆ ที่ จั ด อยู ใ นบั ญ ชี ข องต อ งห า มตาม
กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย จะไมไดรับอนุญาตใหนําเขาไปใพื้นที่
พัฒนารวม เวนแตในกรณีที่จําเปนจะตองมีการยกเวนในสวนที่เกี่ยวกับการนําเขา
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ การยกเวนนั้นจะกระทําไดก็ดวยความตกลงระหวาง
หนวยงานที่มีอํานาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
มาตรา ๓๗ เอกาทศ การนําเขา การสงออก และการเคลื่อนยาย
ภายในสํ า หรับของในพื้ น ที่ พัฒ นารวมใหใ ชแ บบศุ ล กากรตามที่ อธิบ ดีป ระกาศ
กําหนด
มาตรา ๓๗ ทวาทศ พนักงานและพนักงานเจาหนาที่ยอมมีอํานาจ
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การผ า นพิธี ก ารศุล กากร รวมทั้ ง การเก็บ ภาษี อ ากรในเรื่อ งที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใชอํานาจนั้นไดภายในบริเวณที่ทําการศุลกากร
รวม
คํ า ว า “ที่ ทํ า การศุ ล กากรร ว ม” หมายความว า ที่ ทํ า การของ
คณะกรรมการศุ ล กากรร ว มที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในสํ า นั ก งานใหญ ข ององค ก รร ว ม เพื่ อ
วัตถุประสงคของการประสานงานดานการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและ
สรรพสามิตในพื้นที่พัฒนารวม
คํ า ว า “ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศุ ล ก า ก ร ร ว ม ” ห ม า ย ค ว า ม ว า
คณะกรรมการที่ ป ระกอบด ว ยเจ า หน า ที่ ข องกรมศุ ล กากร และเจ า หน า ที่ ข อง
หนวยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคของ
การประสานงานดานการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่
พัฒนารวม

๓๑

มาตรา ๓๗ เตรส การกระทําที่ไดทําลงในพื้นที่พัฒนารวม
(๑) หากการกระทํ า นั้ น เป น ความผิ ด ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
ศุลกากรของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศที่มี
การอางวากฎหมายของตนถูกละเมิดมีสิทธิเขาใชเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
(๒) หากการกระทํ า นั้ น เป น ความผิ ด ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
ศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย ประเทศที่เจาพนักงานของตนเปน
ผูทําการจับกุมหรือยึดเปนคนแรกในสวนที่เกี่ยวกับความผิดดังกลาวมีสิทธิเขาใช
เขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
(๓) หากการกระทํ า นั้ น เป น ความผิ ด ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
ศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย และเปนกรณีที่มีการจับกุมหรือยึด
พรอม ๆ กันโดยกรมศุลกากรและหนวยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย
ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดดังกลาว ประเทศที่มีสิทธิเขาใชเขตอํานาจเหนือความผิด
นั้น ให กํ า หนดโดยการหารื อ ระหว า งกรมศุ ล กากร และหน ว ยงานศุ ล กากรและ
สรรพสามิตของมาเลเซีย
(๔) เงินที่ไดจากการขายของซึ่งเปนผลิตผลของพื้นที่พัฒนารวมที่
ถูกริบ ใหแบงเทา ๆ กันระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
มาตรา ๓๗ จตุ ท ศ เพื่ อ ประโยชน แ ห ง หมวดนี้ คํ า ว า “พระ
ราชอาณาจั ก รสยาม” “พระราชอาณาเขต” และ “ราชอาณาจั ก ร” ใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหหมายความถึง “พื้นที่พัฒนารวม”
มาตรา ๓๗ ปญจทศ ใหศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา
หรื อศาลอาญา มีเขตอํ า นาจที่จ ะพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรที่เกี่ ยวกับพื้ น ที่
พัฒนารวม

๓๒

หมวด ๕
การนําของเขา

มาตรา ๓๘ ๔๔ นายเรือทุกลําที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉา ซึ่ง
มาแตภายนอกพระราชอาณาเขต
ตองทํารายงานอันถูกตองยื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๑) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเมื่อ
เรือมาถึงทา เมื่อยื่นรายงานนี้ใหนายเรือแสดงใบทะเบียนเรือเพื่อตรวจดวย และ
รายงานนี้ตองทํายื่นกอนเปดระวางเรือ เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษและถาเรือลํา
ใดมาถึงทา มีสินคาตางประเทศที่ประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อื่น
ภายในพระราชอาณาจักรก็ดี นายเรือจะตองแถลงขอความวาดวยสินคานั้นๆ ลงไว
ในรายงานดวย ถาและเรือลํานั้นจะเดินตอไปยังทาอื่นภายในพระราชอาณาจักร
นายเรือจะตองมีสําเนาเดินทาง ซึ่งพนักงานเจาหนาที่รับรองแลวไปดวย และ
จะตองแสดงสําเนานี้ในเมื่อทํารายงานขาเขายื่น ณ ทาอื่น และจะตองทําดังนี้ตอไป
ทุก ๆ ทาจนกวาเรือนั้นจะไดออกพนไป หรือจนกวาจะไดถายสินคาตางประเทศ
ออกจากเรือหมด แลวแตกรณี ถามีการทําผิดตอบทมาตรานี้ดวยประการใด ๆ
ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และบรรดาของ
ที่มิไดทํารายงานยื่นไวโดยถูกตองนั้น ใหกักไวจนกวาจะไดรายงานใหถูกตอง หรือ
จนกวาจะไดอธิบายเหตุที่ทําการขาดตกบกพรองนั้นใหเปนที่พอใจของอธิบดี
มาตรา ๓๙ ถานายเรือรายงานวา ไมรูวาในหีบหอที่ประสงคจะ
สงออกไปกับเรือนั้นมีสิ่งใดบาง พนักงานศุลกากรจะสั่งใหเปดหีบหอนั้นออกเพื่อ
ตรวจดูก็ได และถาปรากฏวาในหีบหอนั้นมีของซึ่งตองหามมิใหนําเขามา ทานให
ริบของนั้นไว เวนแตอธิบดีจะอนุญาตใหสงออกไปได

๔๔

ความในมาตรา ๓๘ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๓

มาตรา ๔๐ ๔๕ กอนที่จะนําของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากร
ผูนําของเขาตองปฏิบัติใหครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตองยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากรจน
ครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงินประกันใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ มีการรองขอและอธิบ ดีเห็น วา ของใดมี ค วามจํา เป น ที่
จะตองนําออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรีบดวน อธิบดีมีอํานาจใหนําของนั้น
ไปจากอารักขาของศุลกากรได โดยยั งไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งกอนแตตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่อาจตองเสียภาษีอากร ใหวางเงิน
หรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดีเพื่อเปนประกันคาภาษีอากรดวย
มาตรา ๔๑ ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการ
ศุลกากรที่จะกําหนดเวลาเปนแนนอนวา การนําของใดๆ เขามา จะพึงถือวาเปนอัน
สําเร็จเมื่อไรไซร ทานใหถือวาการนําของเขามาเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งนํา
ของเชนนั้นไดเขามาในเขตทาที่จะถายของจากเรือ หรือทาที่มีชื่อสงของถึง
มาตรา ๔๒ ๔๖

๔๕

ความในมาตรา ๔๐ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๘
๔๖
มาตรา ๔๒ นี้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

๓๔

มาตรา ๔๓ ๔๗ ถาพนเวลาสิบวันนับแตวันที่เรือมาถึง ยังมีของ
เหลืออยูในเรือก็ดี หรือยังมีของที่ขนขึ้นบกแลวแตยังมิไดยื่นใบขน หรือยังมิได
ตรวจ หรือยังมิไดสงมอบไปโดยถูกตองก็ดี ศุลกากรอาจนําของนั้นมารักษาไวได
โดยพลัน และจะเก็บไวในที่มั่นคงโดยใหเจาของตองออกคาใชจายก็ได บรรดา
คาใชจายซึ่งอาจรวมทั้งคาเชาตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ตองชําระให
เสร็จกอนสงมอบของนั้นไปจากที่รักษา
มาตรา ๔๔ ๔๘ ถายังมีของเหลืออยูในเรือที่นําของเขา เมื่อพน
เวลาเกินกวายี่สิบเอ็ดวันนับแตวันที่เรือมาถึงไซร พนักงานเจาหนาที่อาจกักเรือนั้น
ไวไดจนกวาจะไดใชคาใชจายในการเฝารักษาตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
และคาใชจายอื่นซึ่งจะพึงมีขึ้นดวย แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียกคาใชจายนี้ได เมื่อ
ไดยื่นหลักฐานอันสมควรแสดงใหเห็นวาการเนิ่นชานั้นมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงเสียได

หมวด ๖
การสงของออก

มาตรา ๔๕ ๔๙ กอนที่จะสงของใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผูสง
ของออกตองปฏิบัติใหครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตองยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากรจน
ครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงินประกันใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด

๔๗

ความในมาตรา ๔๓ นี้ไดแกไขถอยคําเกี่ยวกับเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามใบแนบตาง ๆ ตามมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓
๔๘
ความในมาตรา ๔๔ นี้ไดแกไขถอยคําเกี่ยวกับเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามใบแนบตางๆ ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓
๔๙

ความในมาตรา ๔๕ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๙

๓๕

ในกรณีที่มีการรองขอและอธิบดีเห็นวาของใดมีความจําเปนที่จะตอง
สงออกนอกราชอาณาจักรโดยรีบดวน อธิบดีมีอํานาจใหสงของนั้นออกไปไดโดยยัง
ไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งกอนแตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใน
กรณีที่อาจตองเสียภาษีอากร ใหวางเงินหรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดี
เพื่อเปนประกันคาภาษีอากรดวย
มาตรา ๔๖ ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการ
ศุลกากรที่จะกําหนดเวลาเปนแนนอนวาการสงของใด ๆ ออก จะพึงถือวาเปนอัน
สําเร็จเมื่อไรไซรทานใหถือวาการสงของออกเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งสงของ
ออก ไดออกจากเขตทาซึ่งไดออกเรือเปนชั้นที่สุดเพื่อไปจากพระราชอาณาจักรนั้น
มาตรา ๔๗ กอนจะขนของใด ๆ ลงเรือ หรือยายขนไปเพื่อ
บรรทุกลงเรือสงออกไปนอกพระราชอาณาจักร ใหทําใบขนสินคาเปนสองฉบับ มี
ขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๕) ยื่นตอพนักงานเจาหนาทีใ่ หรบั
ไว
มาตรา ๔๘ หามมิใหขนสินคาขาออกลงบรรทุกในเรือลําใดจนกวา
พนักงานเจาหนาที่จะไดออกใบปลอยเรือขาเขาใหแกเรือนั้น เวนแตจะไดอนุญาต
พิเศษ

๓๖

มาตรา ๔๙ ๕๐ กอนจะปลอยเรือลําใดที่บรรทุกสินคา หรือมีแต
อับเฉาออกไปนอกพระราชอาณาจักร ใหนายเรือ หรือถานายเรือไมอยู โดยเหตุ
จําเปนอันจะหลีกเลี่ยงมิได
ก็ใหบคุ คลผูใ ดผูห นึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรจากนายเรือไปรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ทศี่ ุลกสถาน
และตองตอบ
คําถามใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่อันเกี่ยวแกเรือ สินคา และการเดินทาง และ
ตองยื่นหนังสือรายการสินคาในเรือตอพนักงานนัน้ ๆ ตามแบบที่กาํ หนดไวในใบ
แนบ ๖ หรือแบบอยางอืน่ แลวแตอธิบดีจะไดกาํ หนดใหนายเรือแสดงใบทะเบียน
เรือ ใบปลอยเรือขาเขาตอพนักงานเพื่อตรวจสอบ กับทั้งหลักฐานอื่นตามแตจะ
ตองการ เพื่อแสดงวาไดใชคาภาระติดพันสําหรับเรือ หรือสินคานัน้ เสร็จแลว
เมื่อเปนที่พอใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวพนักงานเจาหนาที่
จะไดออกใบปลอยเรือ ตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๗ ใหไป ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมปลอยเรือตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ๕๑
ถาเรือลําใดออกจากทาในพระราชอาณาจักรไปภาคตางประเทศ
โดยมิไดมีใบปลอยเรือ หรือมิไดปฏิบัติตามบทมาตราตอไปนี้ ทานวานายเรือหรือ
ตัวแทนในเมื่อนายเรือไมอยู มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
แตสวนตัวแทนนั้นตองพิสูจนไดวาไดทําการสมคบกันกับนายเรือดวย
จึงมี
๕๒
ความผิด

๕๐

ความในมาตรา ๔๙ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๔๘

๕๑

แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓

๕๒

แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๙๗

(ฉบับที่ ๑๙)

๓๗

มาตรา ๕๐ ๕๓ ถาเรือลําใดไดรับใบปลอยเรือแลวออกจากทาหนึ่ง
ไปยังทาอื่นใดในพระราชอาณาจักรเพื่อรับของสงออกไป เมื่อไดขนของลงบรรทุก
เรือ ณ ทาอื่นนั้นแลว ใหนายเรือสงมอบหนังสือรายการสินคาที่ไดบรรทุกเพิ่มลง
แกพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่นั้น กับทั้งใหแสดงใบปลอยเรือที่เจาพนักงานไดออกให
ณ ทาแรกที่ออกเรือมานั้นดวย และจะตองทําเชนนี้ตอไปทุก ๆ ทา จนกวาจะไดรบั
ใบปลอยเรือชั้นที่สุดออกนอกพระราชอาณาจักร และทุกคราว ๆ ที่ทําเชนนี้ ใหเอา
ใบปลอยเรือเพิ่มเติมติดแนบเขากับใบปลอยเรือที่ไดออกให ณ ทาแรกที่ออกเรือ
นั้นดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบปลอยเรือเพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตรา
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ใหนายเรือทุกลําซึ่งบรรทุกสินคาขาออก ยื่นหรือจัดให
ตัวแทนยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือ ซึ่งตองมีรายละเอียดแหงสินคาตามที่ระบุไวในบัญชี
รายชื่อสินคาขาออกของศุลกากรนั้น ตอศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแตวันที่ไดออก
ใบปลอยเรือขาออกให บัญชีสินคาสําหรับเรือนี้ใหทําเปนสองฉบับมีขอความตองกัน
และตองมีใบรับรองสินคาตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้
ติดไปดวย
มาตรา ๕๒ ใหนายเรือทุกลําที่ไดรับใบปลอยเรือขาออกยื่นบัญชี
คนโดยสารในเรือตอพนักงานเจาหนาที่กอนเวลาที่จะออกนอกเขตทา บัญชีนี้ตอง
แสดงจํานวน เพศและสัญชาติของคนโดยสาร และตองทําตามแบบซึ่งอธิบดีจะได
กําหนด

๕๓

ความในมาตรา ๕๐ นี้แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๔๗๔ และ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๘๓

๓๘

มาตรา ๕๓๕๔ นายเรือทุกลําชนิดที่มีระวางจดทะเบียนต่ํากวาสอง
รอยตันซึ่งออกจากทากรุงเทพฯ ตองไดรับใบเบิกรองผานปากน้ํากอนจึงออกเรือได
และตองสงมอบใบเบิกรองนี้แกพนักงานเจาหนาที่ที่ปากน้ํา นายเรือชนิดอื่นที่ออก
จากทากรุงเทพฯ เมื่อผานดานศุลกากรที่ปากน้ําตองเดินเบาลง และเมื่อพนักงาน
ศุลกากรเรียกถาม ก็ตองตอบโดยบอกชื่อเรือและที่ที่จะไป นายเรือคนใดกระทําผิด
ตอบทมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๕๔ ๕๕ ถาการบรรทุกสินคาลงในเรือขาออกไดทําอยูเนิ่น
ชากวายี่สิบเอ็ดวัน นับแตวันเริ่มบรรทุกก็ดี หรือเรือขาออกเมื่อไดบรรทุกสินคาลง
แลว ยังอยูในทาเกินกําหนดนี้ก็ดี อาจเรียกคาธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรี
กําหนดในกฎกระทรวง และพนักงานเจาหนาที่อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาจะไดใช
คาธรรมเนียมนั้น และคาใชจายอยางอื่นซึ่งหากจะพึงมีขึ้นในการเฝาเรือนั้นดวย
แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียกคาธรรมเนียมนี้ได เมื่อไดยื่นหลักฐานอันสมควร
แสดงใหเห็นวาการเนิ่นชานั้น มิอาจที่จะหลีกเลี่ยงเสียได

ความในมาตรา ๕๓ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๕๕
ความในมาตรา ๕๔ นี้ไดแกไขถอยคําเกี่ยวกับเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามใบแนบตางๆ ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓
๕๔

๓๙

มาตรา ๕๕ ๕๖ ถาของใดซึ่งไดทําทัณฑบนหรือใหประกันไววา จะ
สงออกโดยเรือลําใด มิไดนําลงบรรทุกใหเสร็จกอนเรือลํานั้นออก ทานใหริบของ
นั้นไว เวนแตจะไดแจงเหตุที่มิไดนําลงบรรทุกนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ในทันที
ภายหลังที่เรือนั้นออก เพื่อพนักงานจะไดรับรองการบรรทุกขาด ถาและของนั้น
มิไดนําไปเก็บในคลังสินคาหรือทําใบขนใหม เพื่อสงออกไปกับเรือลําอื่น โดยทํา
ทัณฑบนหรือใหประกันไวภายในสิบสี่วัน นับแตวันไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดไซร
ทานวาบุคคลผูยื่นใบขนสินคาเพื่อสงออกนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๖๕๗
มาตรา ๕๗๕๘ เรือทุกลําที่เตรียมจะออกจากทาตองชักธงลาขึ้นที่
เสาหนา ธงนี้ตองชักไวจนกวาเรือจะออกเดิน ถาเรือจะออกเวลาบาย ใหชักธงขึ้นไว
แตเชา ถาเรือจะออกเวลาเชาใหชักธงขึ้นไวแตบายวันกอน นายเรือคนใดละเลยไม
ปฏิบัติตามบทมาตรานี้ ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๕๘ การลําเลียงถายของจากเรือลําหนึ่งลงเรืออีกลําหนึ่ง
นั้น จะพึงอนุญาตใหทําไดตอเมื่อบุคคลผูไดรับอํานาจทําการถายของเชนวานี้ ได
ยื่นใบขนสินคาทําเปนสองฉบับมีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๙)
แตหามมิใหทําการลําเลียงถายของเชนนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตและมีพนักงาน
เจาหนาที่ศุลกากรกํากับอยูดวย

ความในมาตรา ๕๕ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๕๗
มาตรา ๕๖ นี้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๕๘
ความในมาตรา ๕๗ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๕๖

๔๐

มาตรา ๕๙ ๕๙
มาตรา ๖๐ ๖๐ ถาของใดที่ขอคืนหรือไดอนุญาตคืนคาภาษีแลวได
บรรทุกลงเรือ หรือนําไปยังทําเนียบทาเรือ ทาเทียบเรือ หรือที่อื่นเพื่อสงออกไป
และพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาของนั้นไมตรงตามใบขนสินคา บัญชีบรรทุก
สินคา คํารองขอหรือเอกสารอื่นก็ดี หรือถาคํารองขออันเกี่ยวแกของนั้นปรากฏวา
เปนการทุจริตดวยประการใดก็ดี ทานใหริบของนั้นเสียสิ้น กับทั้งหีบหอและของสิ่ง
อื่นที่อยูในหีบหอนั้นดวย และบุคคลผูขออนุญาตสงและขอคืนคาภาษีสําหรับของนั้น
มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือสาม
เทาของจํานวนคาภาษีที่ขอคืน หรือทั้งจําทั้งปรับ

หมวด ๗
ของตกคาง

มาตรา ๖๑ ๖๑ ของที่อยูในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเปนของตกคาง
(๑) ของนําเขาที่เปนสินคาอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๖) ที่ผูนําของเขามิไดเสียอากร และนําของออกไป
จากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕๙

มาตรา ๕๙ นี้ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒

ความในมาตรา ๖๐ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๑
ความในมาตรา ๖๑ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศลุ กากร (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๓๔
๖๐

๔๑

(๒) ของนําเขาอื่นใดนอกจาก (๑) เมื่ออยูในอารักขาของศุลกากร
ถึงสองเดือน โดยไมมีใบขนสินคาอันไดรับรองและไมไดเสียอากรหรือวางประกัน
คาอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น ใหอธิบดีมีคําบอกกลาวไปยังตัวแทนของเรือที่นํา
ของเขามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นไดรับคําบอกกลาวครบสิบหาวัน
แลว
การดําเนินการกับของตกคางตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ใหทําลายหรือนําของนั้นออกขายทอดตลาด หรือสั่งใหผูนําของ
เขาหรือตัวแทนของเรือที่นําของเขาสงของออกไปนอกราชอาณาจักรและถาไมมี
การปฏิบัติตามใหมีอํานาจสั่งพนักงานเจาหนาที่ใหทําลายได โดยผูนําของเขาหรือ
ตัวแทนของเรือ แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
ในการสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ทําลายของตกคางตามวรรคสอง
ใหดําเนินการตามวิธีการที่ปลอดภัยตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
ถาอธิบดีเห็นวาการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไมไดเงิน
เทาที่ควรหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น อธิบดีจะสั่งใหขายโดยวิธีอื่นก็ได และใน
กรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นดังกลาวจะไมไดเงินคุมคาภาษีหรือ
อาจจะทําใหเกิดความเสียหายอันไมสมควรอยางหนึ่งอยางใด ใหจําหนายของนั้น
ตามแตอธิบดีจะสั่ง
สําหรับของตกคางตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและระยะเวลาเพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในมาตรานี้แลวเสร็จ
โดยเร็วโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นประกอบดวย

๔๒

มาตรา ๖๒ ๖๒ ของสดของเสียซึ่งยังมิไดรับมอบไปโดยยื่นใบขน
บริบูรณ และมีอาการแสดงชัดวาของนั้นบูดเนาแลว อธิบดีจะสั่งจําหนายหรือ
ทําลายเมื่อใดก็ได โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายจากผูนําของเขาหรือตัวแทนของเรือก็
ได
มาตรา ๖๓๖๓ เงินที่ไดจากการขายตามมาตรา ๖๑ นั้น ใหหักใชคา
ภาษี คาเก็บรักษา คายายขนหรือคาภาระติดพันอยางอื่นอันคางชําระแกกรม
ศุลกากรเสียกอนเหลือเทาใดใหใชคาภาระติดพันตางๆ อันสมควรจะไดและคาง
ชําระแกตัวแทนของเรือที่นําของเขามา เมื่อไดหักใชเชนนี้แลว ยังมีเงินเหลืออยูอีก
เทาใด ใหตกเปนของแผนดิน เวนแตเจาของจะไดเรียกรองเอาภายในหกเดือนนับ
แตวันขาย
มาตรา ๖๓ ทวิ ๖๔ ในกรณีที่ของตกคางเปนของเสียที่อาจกอใหเกิด
อันตรายหรือความเสียหายตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม ถา
ขอเท็จจริงปรากฏตออธิบดีวานายเรือรูเห็นเปนใจใหนําของเสียนั้นเขามาก็ดี หรือ
นายเรือไมอาจพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มวิสัยที่จะจัดไดเพื่อที่จะสืบคนใหพบ
หรือปองกันการนําของเสียนั้นเขามาทิ้งเปนของตกคางก็ดี นอกจากโทษที่มีตาม
กฎหมายแลว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูรับผิดชอบทาเรือหรือสนามบินแหงหนึ่ง
แหงใดหรือทุกแหงในประเทศดําเนินการโดยพลันใหตัวแทนของเรือที่นําของเสีย
เขามานําของเสียนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
หรืองดการใหใชทาเรือหรือ
สนามบินและบริการตาง ๆ แกเรือลํานั้นหรือเรืออื่น ๆ ทั้งหมดของเจาของเรือลํา
นั้นไดตามระยะเวลาที่จะกําหนดตามความรายแรงแหงการกระทํา

๖๒

ความในมาตรา ๖๒ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖๓
ความในมาตรา ๖๓ นี้ไดแกไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๑
๖๔
ความในมาตรา ๖๓ ทวิ นี้ไดบัญญัตเิ พิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๓๔

๔๓

หมวดที่ ๘ ๖๕
การคาชายฝง

มาตรา ๖๔ การคาทางทะเลจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งแหง
พระราชอาณาจักรนั้น ทานใหถือวาเปนการคาชายฝงและบรรดาเรือทั้งหลายที่ใช
ในการคาเชนนี้ ไดชื่อวาเปนเรือคาขายชายฝง
มาตรา ๖๕ เรือลําใดมาจากภาคตางประเทศ และแวะ ณ ทาหรือที่
แหงใดในพระราชอาณาจักรในระหวางทางไปยังทาหรือ ที่อื่นในพระราชอาณาจักรก็
ดี และเรือลําใดออกจากทาหรือที่แหงหนึ่งในพระราชอาณาจักรไปยังทาหรือที่แหง
อื่นในระหวางทางขาออกไปยังภาคตางประเทศก็ดี
ในสวนที่เกี่ยวกับการไปมา
คาขายในเขตชายฝง ทานใหบังคับดวยบทกฎหมายและขอบังคับวาดวยการคา
ชายฝง แตในสวนการไปมาคาขายหรือรับสงสินคาอันเกีย่ วกับภาคตางประเทศ ให
บังคับดวยบทกฎหมายและขอบังคับวาดวยการคาตางประเทศ
มาตรา ๖๖ ๖๖ อันเรือคาชายฝงนั้น ถาทําการบรรทุกของใด ๆ ลง
หรือขนของใดๆ ขึ้นจากเรือในทองทะเลหรือนอกเขตทา หรือนอกพระราชอาณา
เขตก็ดี หรือถาเรือคาชายฝงลําใดแวะ ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขต หรือเปลี่ยน
ทางเดิน โดยมิไดมีพฤติการณอันมิอาจกาวลวงเสียได มาบังคับใหตองกระทํา
เชนนั้นก็ดี หรือถานายเรือคาชายฝงลําใดซึ่งไดแวะ ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขต
มิไดแจงเหตุการณนั้น ๆ เปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาแรกที่
มาถึงในพระราชอาณาจักรในทันใดที่เรือนั้นมาถึงก็ดี ทานวานายเรือนั้นมีความผิด
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

๖๕

บทบัญญัติในหมวดที่ ๘ นี้ไมใชบังคับแกการเดินอากาศตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๘๐

๖๖

“มาตรา ๖๖ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘

๔๔

มาตรา ๖๗ กอนที่จะบรรทุกของใดซึ่งตั้งใจจะสงไปตามชายฝงลง
ในเรือลําใดที่จะไปหรืออาจจะไปตามชายฝงกอน แลวจึงเลยไปยังภาคตางประเทศ
นั้น ใหยื่นบัญชีสินคาตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๑๐) และถามีคาภาษีจะพึง
ตองเสียในการสงของนั้น ๆ ออกเทาไร ก็ตองวางเงินคาภาษีไวจงเต็มจํานวน ณ
ทาที่ไดรับใบปลอยเรือ เงินที่วางไวนี้อาจคืนใหเมื่อไดยื่นใบรับรองอันถูกตองของ
เจาพนักงานเจาหนาที่ (ใบแนบ ๑๐(ก)) ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับใบ
ปลอยเรือ อันแสดงวาของนั้นไดขนขึ้นภายในพระราชอาณาเขต
มาตรา ๖๘๖๗ กอนเรือคาชายฝงลําใดจะออกจากทา หรือที่ขน
สินคาลง หรือถายสินคาออก ใหทําบัญชีเปนสองฉบับ มีขอความตองกันตามแบบ
ที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๑ ลงชื่อนายเรือแสดงรายละเอียดของเรือ และสินคาใน
เรือตามที่กําหนดไว และสงมอบแกพนักงานเจาหนาทีผ่ ซู ึ่งจะไดยึดใบคูฉบับไวและ
ลงวันเดือนป และลงชื่อในตนฉบับคืนใหไป บัญชีนี้ใหถือวาเปนใบอนุญาตปลอย
สินคา และปลอยเรือใหเดินทางไดดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือตาม
อัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวงทุกๆ ทาที่ระบุชื่อไวในใบแนบนั้น ถา
เรือคาชายฝงลําใดออกจากที่แหงใดโดยมิไดมใี บอนุญาตเชนนี้กด็ ี หรือถาไมแสดง
ใบอนุญาตนีภ้ ายในยี่สบิ สี่ชั่วโมงนับแตเมื่อเรือถึงทา และกอนเริ่มขนสินคาขึ้นก็ดี
ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

ความในมาตรา ๖๘ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
๓) พุทธศักราช ๒๔๗๓ มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ และแกไข
อัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘

๖๗

๔๕

มาตรา ๖๙ ๖๘ เมื่ออธิบดีเห็นสมควรจะออกใบอนุญาตปลอย
สินคาอยางคุมไดทั่วไปใหแกเรือลําใด ๆ ที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปกติระหวางทา
ตาง ๆ ในพระราชอาณาเขตก็ได โดยมีเงื่อนไขวา จะตองยื่นบัญชีอันถูกตองแหง
สินคาที่บรรทุกไปนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ใหตรงตอระเบียบการทุกๆ เที่ยว และ
ตองสงใบแจงความตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๒ ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ
ทาที่เรือออกกอนเวลาที่จะออกเรือ และใหยื่นคําแจงความตามทีก่ าํ หนดไวในใบแนบ
อันเดียวกันนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาที่เรือไปถึงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต
เมื่อเรือไปถึงและกอนเริ่มขนสินคาขึ้น ใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไปนี้อาจ
ถอนเสียในเวลาใด ๆ ก็ได โดยแจงความใหทราบเปนลายลักษณอักษร ถาผูทรง
ใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไป ละเลยไมยื่นบัญชีสินคาและคําแจงความ
ดังกลาวไวในมาตรานี้ ทานวานายเรือมีความผิด ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๖๘
ให เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มปล อ ยเรื อ ตามอั ต ราตามที่ รั ฐ มนตรี
กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับเรือที่เดินไปมาโดยมีใบอนุญาตอยางคุมไดทั่วไป
กํากับทุก ๆ ทาที่ระบุชื่อไวในใบแนบนั้น และซึ่งจะตองยื่นรายการแจงกําหนดวัน
เรือมาถึงและออกไปตามความในมาตรานี้ และในอัตราเดียวกับที่จะไดเรียกเก็บ
จากเรือที่ไมไดออกใบอนุญาตอยางคุมไดทั่วไป แตอธิบดีจะยอมรับเงินฝากประจํา
ซึ่งจะไดหักออกเปนคาธรรมเนียมอันตองเสียเปนยอดรวมทุกระยะกึ่งป
มาตรา ๗๐ ๖๙ ของอันพึงตองเสียคาอากรชั้นใน หรือของตอง
จํากัดบรรทุกไปในเรือคาชายฝงลําใด ถาขนออกจากเรือโดยมิไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมืน่ บาท

๖๘

มาตรา ๖๙ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พุทธศักราช ๒๔๗๔ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓
๖๙
ความในมาตรา ๗๐ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๘

๔๖

มาตรา ๗๑ นายเรือคาชายฝงทุกลําจะตองมี หรือจัดใหมีสมุด
บัญชีสินคาไวประจําเรือ เพื่อบันทึกขอความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยว
คือประเภทและปริมาณสินคา วัน เดือน ป และทาที่ออกเรือ วัน เดือน ป และทา
ที่ไปถึง และที่ถายสินคาออก ชื่อนายเรือ และขอความพิสดารอยางอื่นที่จําเปน
เฉพาะกรณี และเมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกรอง นายเรือตองแสดงสมุดบัญชี
สินคาใหตรวจ และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะจดบันทึกหรือหมายเหตุอยาง
ใด ๆ ลงในสมุดบัญชีนั้นได

หมวด ๙ ๗๐
ที่ทอดเรือภายนอก

มาตรา ๗๒ ๗๑ อธิบดีอาจกําหนดที่ทอดเรือภายนอกสําหรับทา
กรุงเทพฯ หรือทาอื่น เพื่อใหเรือถายสินคาออก หรือบรรทุกสินคาลงทั้งหมด หรือ
แตสวนใดสวนหนึ่ง และอาจกําหนดเวลาที่จะใหใชที่ทอดเรือภายนอกนั้น และ
ออกขอบังคับสําหรับกรมเพื่อเจาหนาที่ศุลกากรกํากับตรวจตรา และควบคุมที่
ทอดเรือภายนอกนั้นไดดวย ถาผูใดทําผิด หรือเกี่ยวของในการกระทําผิดตอ
ขอบังคับนี้ก็ดี หรือพยายาม หรือเกี่ยวของในการพยายามกระทําผิดตอขอบังคับ
นี้ก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท แตการที่ตอง
รับผิดตามมาตรานี้ หากระทําใหผูนั้นหลุดพนไปจากความรับผิดตามบทอื่นแหง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นไดไม

๗๐

บทบัญญัติในหมวดที่ ๙ นี้ไมใชบังคับแกการเดินอากาศตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๘๐
๗๑
ความในมาตรา ๗๒ นี้แกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๔๗

มาตรา ๗๓ บรรดาเรือที่จอดอยู หรือกําลังบรรทุกสินคาลง หรือ
กําลังถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก และบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการ
นั้นจะตองรับผิด และตองโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่น เหมือน
หนึ่งวาอยูในเขตธรรมดาของทา
มาตรา ๗๔ ๗๒ ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือถายสินคาออก
ณ ที่ทอดเรือภายนอกใด ๆ ก็ดี หรือ ณ ที่แหงใด ๆ อันมิไดอนุมัติก็ดี โดยมิได
รับความยินยอมของอธิบดี ทานวานายเรือและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของดวย
ประการใด ๆ ในการบรรทุกสินคาลง หรือถายสินคาออกนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาแสนบาท และสินคาที่ไดบรรทุกลงหรือขนขึ้นหรือวาง หรือ
เหลืออยูในเรือนั้นใหริบเสีย
มาตรา ๗๕ บรรดาอาวุธปน กระสุนดินปน วัตถุระเบิด ฝน สุรา
หรือของอยางใด ๆ ที่ตองจํากัด หรือหีบหอซึ่งยังมิไดตรวจ ทานหามมิใหถาย
เปลี่ยนลําเรือ หรือรับมอบจากเรือที่นําของเขา ณ ที่ทอดเรือภายนอก เวนแตจะได
อนุญาตพิเศษจากอธิบดีหรือพนักงานซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบ
มาตรา ๗๖ อธิบดีอาจออกใบอนุญาตโดยใหอํานาจทั่วไปแกเรือ
ลําใด ๆ เพื่อถายสินคาออก หรือบรรทุกสินคาลง ณ ที่ทอดเรือภายนอกได และ
หามมิใหเรือซึ่งไมไดรับอํานาจทั่วไปเชนนั้นบรรทุกสินคาลงหรือถายสินคาออก ณ
ที่นั้น เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษจากอธิบดี หรือพนักงานซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบ
มาตรา ๗๗ บรรดาเรือที่อยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะตองจอด
ภายในเขตแหงที่ทอดเรือนั้นตามที่ไดกําหนดไว และหามมิใหเรือยายไปจากที่จอด
เวนแตจะไดอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

๗๒

ความในมาตรา ๗๔ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมและแกอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘

๔๘

มาตรา ๗๘ นายเรือที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปรกติในทางคา
ตางประเทศ และไดรับอํานาจทั่วไปใหถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกซึ่งได
อนุมัติแลวนั้น ตองขออนุญาตจากพนักงานผูกํากับที่ทอดเรือนั้นกอนเริ่มถาย
สินคาออก
มาตรา ๗๙ นายเรือซึ่งไดรับอํานาจพิเศษเพื่อถายสินคาออก ณ
ที่ทอดเรือภายนอกนั้น ตองแสดงใบอนุญาตตอพนักงานผูกํากับกอนเริ่มถาย
สินคาออก
มาตรา ๘๐ บัญชีรายละเอียดอันถูกตองแสดงบรรดาของที่ไดถาย
ออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น พึงทํายื่นใหพนักงานเจาหนาที่รับรองรายการถาย
ของออกนี้ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๓ เรือลําใดจะบรรทุกสินคาอัน
ถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก เขาไปยังทาหนึ่งทาใด เมื่อมีบัญชีที่พนักงาน
เจาหนาที่รับรองถูกตองแลวก็ใหไปได บัญชีนี้ใหถือวาเปนใบอนุญาตใหอํานาจนํา
สินคาไป ภายในบังคับแหงบรรทัดฐานสําหรับเรือ มีสินคาขาเขาในเวลาเมื่อเขา
มาถึงในพระราชอาณาจักรนั้น เมื่อมาถึงทาผูควบคุมเรือตองสงมอบบัญชีนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาที่ ณ ศุลกสถาน แลวจึงจัดการถายของออก และตรวจมอบ
ตามขอบังคับธรรมดา ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก โดย
ไมมีบัญชีที่รับรองเชนนี้ หามมิใหเรือลํานั้นเปดระวางจนกวาจะไดยื่นบัญชีสินคา
บริบูรณของเรือที่ไดถายลําสินคาใหมานั้นตอศุลกสถานแหงทานั้น

๔๙

มาตรา ๘๑ นายเรือที่ไดรับมอบอํานาจทั่วไป หรืออํานาจพิเศษให
ทําการบรรทุกสินคาใหเสร็จ ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น ตองไปรับเอาใบปลอยเรือ
จากศุลกสถานแหงทานั้นตามระเบียบและใชคาภาระติดพันที่ตองเสียจนครบ ใบ
ปลอยเรือนี้ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังวา
“เพื่อทําการบรรทุกใหเสร็จที่
.........” และเมื่อถึงที่ทอดเรือภายนอก นายเรือตองสงมอบใบปลอยเรือใหแก
พนักงานกํากับดาน ใหพนักงานยึดใบปลอยเรือนั้นไว จนกวาจะเปนที่พอใจวาคา
ภาษีทั้งหมดและคาธรรมเนียม หรือเงินรายอื่นซึ่งเรือจะพึงตองเสียภายหลังที่ได
ออกจากทานั้นไดใชเสร็จ หรือไดวางเงินประจําไว แลวใหพนักงานสลักหลังลง
วัน เดือน ป และลงนามในใบปลอยเรือคืนใหแกนายเรือ แลวจึงใหออกเรือ
เดินทางตอไปได
มาตรา ๘๒ สินคาขาออกจะยายจากทาแหงหนึ่งไปยังที่ทอดเรือ
ภายนอก เพื่อบรรทุกลงในเรือลําใดที่ไดอนุญาตใหบรรทุกสินคา ณ ที่ทอดเรือ
ภายนอกนั้นก็ได แตกอนที่จะยายสินคาเชนวานี้ไป จะตองยื่นใบขนสินคาอยาง
เดียวกับสินคาที่บรรทุกในทา และตองเสียคาภาษีและคาภาระติดพันใหครบถวน
เชนเดียวกัน ใหผูสงของออกทําบัญชีสินคาเรือลําเลียงสําหรับของเหลานี้ทั้งสิ้น
และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาไดสอบกับใบขนสินคา และลงชื่อใหไวเปนสําคัญ
แลว ใหสงบัญชีสินคาเรือลําเลียงนี้ไปกับสินคาไปยังที่ทอดเรือภายนอกแลวสงมอบ
ใหแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น ถารายการละเอียดในบัญชีสินคาเรือลําเลียงไมตรง
กับสินคาพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้นอาจกักสินคาไวได

มาตรา ๘๓ ถาสินคาขาออกรายใดไมไดบรรทุกลงเรือ หรือ
บรรทุกลงไมหมด ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะบรรทุกสินคารายนั้นลงในเรือลําอื่นซึ่ง
อยูในที่ทอดเรือนั้น และซึ่งจะไปยังทาเดียวกันก็ได ใหนายเรือลําที่กลาวหลังนี้
หรือผูสงของออกทําเรื่องราวเปนลายลักษณอักษรยื่นตอพนักงานกํากับดานเพื่อขอ
อนุญาตบรรทุกสินคานั้น

๕๐

มาตรา ๘๔ ถาจะสงสินคาที่ไมไดบรรทุกลงเรือกลับมายังทาที่
สงออกไป บุคคลซึ่งจะตองรับผิดตองไปรับใบรับรองจากพนักงานกํากับดาน มี
ขอความแสดงปริมาณและบอกลักษณะแหงสินคานั้น ๆ และใบรับรองนี้จะตองสง
กํากับมากับสินคายังทา และสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ ณ ศุลกสถาน
มาตรา ๘๕ ภายในหกวันนับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุด
จากที่ทอดเรือภายนอก
ใหนายเรือหรือตัวแทนยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือแก
พนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น แสดงสินคาทั้งหมดที่ไดบรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือ
ภายนอก
มาตรา ๘๖ เรือทุกลําที่อยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก ตองชักธงลา
ตามบทบัญญัติและตองระวางโทษตามมาตรา ๕๗

หมวด ๑๐
เก็บของในคลังสินคา

มาตรา ๘๗ ๗๓ เมื่อไดยื่นใบขนสินคา และไดขนของขึ้นเพื่อเก็บ
ในคลังสินคาทัณฑบนใหพนักงานเจาหนาที่จดรายการละเอียดแหงของนั้นไว และ
เมื่อพอใจวาไดมีการปฏิบัติครบถวนตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับแลว ให
เขียนคํารับรองวาของนั้นไดเก็บในคลังสินคาทัณฑบนถูกตองแลว

๗๓

ความในมาตรา ๘๗ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๒

๕๑

มาตรา ๘๘ ๗๔ รายการละเอียดแหงของที่ไดจดไวตามมาตรา ๘๗
ใหใชสําหรับประเมินอากรแกของนั้น แตในกรณีที่ไดใชของดังกลาวในการผลิต
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดในคลังสินคาทัณฑบน ใหคํานวณ
ปริมาณที่ใชตามหลักเกณฑที่อธิบดีเห็นชอบ หรือที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไป
จากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไมวาจะปลอยออกไป
ในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น
การปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน หากเปนการโอนเขา
ไปในคลังสินคาทัณฑบนอื่น หรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา ๑๙ ทวิ
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผูมีสิทธิไดรับ
ยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาเปน
การสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคา
ทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคสาม ใหถือวาเปนการ
นําเขามาในราชอาณาจักรหรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจาก
คลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

๗๔

ความในมาตรา ๘๘ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ.๒๕๔๓

๕๒

มาตรา ๘๙ บรรดาของที่เก็บในคลังสินคานั้น ตองเก็บไวในหีบ
หอเดิมตามที่ไดนําเขามา เวนแตของซึ่งเมื่อไดขนขึ้นแลว ไดรับอนุญาตใหยายหีบ
หอได ณ ทําเนียบทาเรือ หรืออนุญาตใหเอาเขารวมใหเลือกคัด ใหแบงแยกกอง
ใหบรรจุหรือกลับบรรจุใหมในคลังสินคา ในกรณีเชนนี้ใหเก็บของนั้นไวในหีบหอ
ตามที่เปนอยู เมื่อพนักงานเจาหนาที่จดรายการนั้น และถาของนั้นมิไดเก็บไว
ดังกลาวนี้ก็ดี หรือถาในภายหลังไดมีการเปลี่ยนแปลงทําลงแกของหรือหีบหอที่
เก็บไวนั้นก็ดี เปลี่ยนแปลงในการบรรจุเขาหีบหอในคลังสินคา หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องหมายและเลขหมายหีบหอก็ดี หรือถาไดขนยายของไปจากหองในคลังสินคา
ซึ่งไดเก็บไวนั้นก็ดี หากมิไดทําตอหนาและไดอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ไซร
ทานวาของและหีบหอนั้นใหริบเสีย เวนแตจะเปนไปเพื่อสงมอบตามใบอนุญาต
หรือคําสั่ง หรืออํานาจอันถูกตองสําหรับการนั้น
มาตรา ๙๐ ๗๕ ถาผูปกครองคลังสินคาเลินเลอไมเก็บของใน
คลังสินคาใหมีทางเขาถึงหีบหอของทุกหอไดโดยสะดวกไซร เมื่อไดทําการเลินเลอ
เชนนี้เปนครั้งแรก จะไดรับคําตักเตือนตามทางการ และตอนั้นไปเมื่อไดกระทําการ
เลินเลออีก ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๙๑ ๗๖ ของใดปรากฏวาไดเก็บไวในคลังสินคา และเปน
ของยังมิไดตรวจและสงมอบถูกตอง ถาผูปกครองคลังสินคาไมแสดงของนั้นในเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรรองขอไซร ทานวาผูปกครองคลังสินคานั้นมีความผิด
ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท สําหรับหีบหอหนึ่ง ๆ ที่
ไมไดแสดง นอกจากคาภาษีที่ตองเสียสําหรับของนั้น

ความในมาตรา ๙๐ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๗๖
ความในมาตรา ๙๑ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๗๕

๕๓

มาตรา ๙๒ ถาของใดที่ไดยื่นใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคามิไดเก็บ
ใหถูกตองตามใบขนก็ดี หรือเมื่อไดเก็บไวในคลังสินคาแลว ไดซอนเรนหรือยาย
ขนไปจากคลังสินคาดวยประการใด ๆ หรือไดรื้อออกจากหีบหอ หรือยายจากหีบ
หออันหนึ่งไปบรรจุในหีบหออีกอันหนึ่ง หรือทําดวยประการอื่นใดก็ดี เพื่อที่จะปน
ยาย หรือซอนเรนโดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานใหริบของนั้นเสีย
มาตรา ๙๓ ๗๗ ผูใดบังอาจลอบเปดคลังสินคา หรือลวงเขาไปถึง
ของที่อยูในคลังสินคานั้น เวนแตจะไดเขาไปตอหนาพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรใน
เวลากระทําการตามหนาที่ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับครั้งหนึ่งๆไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ อธิบดีไมตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูนําของเขา
หรือเจาของ หรือผูรับตราสั่ง ในเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นแกของระวางที่เก็บอยู
ในคลังสินคา เพราะเกิดเพลิงไหม หรือเพราะอุบัติเหตุอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยง
เสียได หรือเพราะเหตุเสียหายไมวาอยางใด ๆ เวนแตการเสียหายนั้นจะเกิดจาก
ความจงใจละเลย หรือการกระทํา หรือละเวนกระทํา ของพนักงานในเวลากระทํา
การตามหนาที่
มาตรา ๙๕ ถาของใดที่เก็บในคลังสินคา หรือที่ยื่นใบขนเพื่อเก็บ
ในคลังสินคา หรือที่ยื่นใบขนเพื่อรับมอบไปจากคลังสินคานั้น สูญหาย หรือถูก
ทําลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงเสียได ในขณะที่อยูบนเรือก็ดี หรือใน
เวลายายถอนขนขึ้นก็ดี ในเวลารับเขาเก็บในคลังสินคา หรือเวลาที่อยูในคลังสินคา
ก็ดี ทานวาอธิบดีอาจยกเวนคาภาษีที่จะตองเสีย หรือคืนคาภาษีที่ไดเสียแลว
สําหรับของนั้นได

ความในมาตรา ๙๓ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๗๗

๕๔

มาตรา ๙๖ ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ปรากฏวาของในคลังสินคามี
ปริมาณนอยลงกวาที่จดไวในใบขนสินคาเดิมเมื่อนําของนั้นเขาเก็บ และปริมาณที่
ตางกันนี้ไมมีเหตุผลปรากฏในบันทึกของพนักงานก็ดี หรือไมปรากฏในเหตุที่
อธิบดีหากไดเห็นสมควรอนุญาตมิใหตองคิดคาภาระติดพันนั้นก็ดี ทานใหถือวา
ของตามปริมาณที่ตางกันอันแสดงเหตุมิไดนั้น เปนของที่ไดยายขนไปโดยมิไดรับ
อนุญาตจากพนักงาน และใหใชบทบัญญัติมาตรา ๒๗ บังคับแกกรณีเชนกลาวนี้
มาตรา ๙๗ ของใดที่เก็บในคลังสินคาแหงหนึ่งนั้น จะยายไปเก็บ
ในคลังสินคาแหงอื่นใดในพระราชอาณาจักรก็ได โดยปฏิบัติตามขอบังคับสําหรับ
กรมอันอธิบดีจะไดตั้งขึ้นไว
มาตรา ๙๗ ทวิ ๗๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีของที่ยังมิได
เสียคาภาษีหรือของที่หลีกเลี่ยงคาภาษี หรือของตองจํากัดหรือของตองหาม หรือ
ของที่มิไดรับอนุญาตใหนําเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือเพื่อตรวจสอบ
เอกสารหรือของใด ๆ รวมทั้งตรวจคนโรงงาน อาคาร ยานพาหนะ และบุคคล ซึ่ง
อยูในคลังสินคาทัณฑบนนั้นไดโดยไมตองมีหมายคน

ความในมาตรา ๙๗ ทวิ นี้ไดบัญญัตเิ พิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ.๒๕๔๓

๗๘

๕๕

หมวด ๑๐ ทวิ ๗๙
เขตปลอดอากร

มาตรา ๙๗ ตรี ใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติจัดตั้งเขตปลอดอากร
สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแก
การเศรษฐกิจของประเทศ และใหมีอํานาจกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยื่นคําขอและการอนุมัติใหจดั ตั้งเขตปลอดอากร
ผูซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเขตปลอดอากรตองเสียคาธรรมเนียม
ประจําปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๙๗ จัตวา ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดประเภท
หรือชนิดของ ของที่จะนําเขาไปในหรือปลอยออกจากเขตปลอดอากร และกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการนําของเขาไปในหรือปลอยออกจากเขตปลอด
อากร
มาตรา ๙๗ เบญจ ใหยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ไดนําเขามา
ในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขตปลอดอากร ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ของที่เปนเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช รวมทั้ง
สวนประกอบของของดังกลาวที่จําเปนตองใชในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไดนําเขา
มาในราชอาณาจักรเพื่อนําเขาไปในเขตปลอดอากรตามที่อธิบดีอนุมัติ

๗๙

หมวด ๑๐ ทวิ นีไ้ ดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ.๒๕๔๓

๕๖

(๒) ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรและนําเขาไปในเขตปลอด
อากร สําหรับใชในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่
เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
(๓) ของที่ปลอยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
ใหยกเวนอากรขาออกสําหรับของที่ปลอยออกไปจากเขตปลอด
อากรเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๙๗ ฉ การนําเขาและการผลิตของที่กระทําในเขตปลอด
อากร ใหไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิตตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิต
การนําเขาและการผลิตของที่กระทําในเขตปลอดอากรใหไดรับ
ยกเวนภาษีสุรา การปดแสตมปและคาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยสุรา
กฎหมายวาดวยยาสูบ และกฎหมายวาดวยไพ โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ยกเวนและการจัดเก็บตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิตมาใชบังคับ
โดยอนุโลมกับการยกเวนภาษีสุรา การปดแสตมป และคาธรรมเนียมดังกลาว
มาตรา ๙๗ สัตต ในกรณีการนําของเขามาในราชอาณาจักรหรื
อนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ
บรรจุ หรือดําเนินการอื่นใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหของนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายในบังคับของกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ
แกของนั้น ทั้งนี้ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

๕๗

มาตรา ๙๗ อัฏฐ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหของใดไดรับ
ยกเวนหรือคืนเงินอากรเมื่อสงออกนอกราชอาณาจักร หากนําของนั้นเขาไปในเขต
ปลอดอากร ใหไดรับยกเวนอากรหรือคืนเงินอากรโดยใหถือวาของนั้นไดสงออก
นอกราชอาณาจั ก รในเวลาที่ ไ ด นํ า ของเช น ว า นั้ น เข า ไปในเขตปลอดอากร
ทั้งนี้ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๙๗ นว การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใชหรือ
จําหนายภายในราชอาณาจักรหรือเพื่อโอนเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน หรือ
จําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาเปนการนําเขามาในราชอาณาจักรหรือ
นําเขาสําเร็จในเวลาที่นําของเชนวานั้นออกจากเขตปลอดอากร ทั้งนี้ โดยใหปฏิบัติ
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
การนํ า ของในเขตปลอดอากรไปใชเพื่อ การบริโ ภคหรื อ ใชเพื่ อ
ประโยชนอยางอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งเขตปลอดอากร ใหถือวา
เปนการนําของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะเปนการกําจัดหรือ
ทําลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใชไมได หรือของที่ไมไดใช ซึ่งอยูภายในเขต
ปลอดอากรโดยไดรับอนุญาตจากอธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๙๗ ทศ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๑๐ เก็บของใน
คลังสินคา และบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับการ
นําของเขา การเก็บรักษา การสงของออก การควบคุมการขนยายของในเขตปลอด
อากร และอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ โดยอนุโลม

๕๘

หมวด ๑๑
ประกันและทัณฑบน

มาตรา ๙๘ อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนซึ่งเกี่ยวเปนผูไดประโยชนในกิจการใด ๆ อันอยูในหนาที่อํานวยการหรือบังคับ
บัญชาของกรมศุลกากร โดยใหทําทัณฑบนหรือใหประกันอยางอื่นจนเปนที่พอใจ
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
คําสั่ง
หรือกิจการอันเกี่ยวแก
กรมศุลกากร หรือเนื่องจากกิจการที่กลาวมานั้นได บรรดาทัณฑบนหรือประกัน
อยางอื่นเชนวามานี้ใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย และถากระทําผิดเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งแหงทัณฑบนหรือประกัน ก็อาจยกขึ้นฟองรองและวากลาวตอไปไดเหมือน
เชนประกันทัณฑบนอยางใดๆ อันระบุหรืออนุญาตไวใหทําได เรียกไดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ ฉะนั้น บรรดาทัณฑบนเชนวามานี้ใหทํา
ใหแกและเพื่อไดแกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และอธิบดีพึงเพิก
ถอนเสียไดเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันในทัณฑบน หรือถามีกําหนดเวลาไวให
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในทัณฑบนเปนประการใด ก็นับแตกําหนดเวลานั้น

๕๙

หมวด ๑๒
สําแดงเท็จ

มาตรา ๙๙๘๐ ผูใดกระทําหรือจัดหรือยอมใหผูอื่นกระทํา หรือ
ยื่นหรือจัดใหผูอื่นยื่นซึ่ง ใบขนสินคา คําสําแดง ใบรับรอง บันทึก เรื่องราว หรือ
ตราสารอยางอื่นตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตนิ ี้
หรืออันพระราชบัญญัตินบี้ ังคับใหกระทํานั้นเปนความเท็จก็ดี เปนความไมบริบูรณ
ก็ดี หรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ ก็ดี หรือถาผูใดซึ่ง
พระราชบัญญัตินบี้ ังคับใหตอบคําถามอันใดของพนักงานเจาหนาที่มไิ ดตอบคําถาม
อันนัน้ โดยสัตยจริงก็ดี หรือถาผูใ ดไมยอม หรือละเลยไมทําไมรักษาไวซึ่งบันทึก
เรื่องราว หรือทะเบียนหรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอยางอื่นๆ ซึ่ง
พระราชบัญญัตินบี้ ังคับไวกด็ ี หรือถาผูใดปลอมแปลงหรือใชเมื่อปลอมแปลงแลวซึง่
เอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นที่พระราชบัญญัตินบี้ ังคับไวใหทาํ หรือ
ที่ใชในกิจการใด ๆ เกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้กด็ ี หรือแกไขเอกสารบันทึก
เรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ไดออกไปแลวในทางราชการก็ดี หรือ
ปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่อยอ หรือเครื่องหมายอยางอื่นของพนักงาน
กรมศุลกากร หรือซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใชเพื่อการอยางใด ๆ อันเกี่ยวดวย
พระราชบัญญัตินี้กด็ ี ทานวาผูน ั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ความในมาตรา ๙๙ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๘๐

๖๐

หมวด ๑๓
การฟองรอง

มาตรา ๑๐๐ ในการฟองรองคดีอันเกี่ยวดวยของซึ่งตองยึด
เพราะไมเสียภาษี หรือเพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่นก็ดี หรือยึดเพื่อเอาคาปรับ
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ถามีขอโตเถียงเกิดขึ้นวาคาภาษีสําหรับของนั้น ๆ ไดสง
ชําระถูกตองแลวหรือหาไม หรือวาของนั้น ๆ ไดนําเขามา ไดขนขึ้นจากเรือ ได
สงออก ไดบรรทุกลงเรือ ไดยายขนไป ไดเก็บ ไดขาย หรือไดจัดการอยางอื่นโดย
ชอบดวยกฎหมายหรือหาไมไซร ทานวาหนาที่พิสูจนตกอยูแกจําเลยทุกคดีไป
มาตรา ๑๐๑ ในคดีใดๆ อันเกี่ยวดวยการศุลกากรนั้น พนักงาน
เจาหนาที่คนใดๆ ซึ่งกระทําการโดยอาศัยอํานาจของอธิบดี อาจยื่นฟองและทําการ
ฟองหรือแกคดี หรือดําเนินคดีได ไมวาในศาลหนึ่งศาลใด
มาตรา ๑๐๒ ๘๑ ภายในบังคับแหงมาตรา ๑๐๒ ทวิ ถาบุคคลใด
จะตองถูกฟองตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมและใชคาปรับ หรือได
ทําความตกลง หรือทําทัณฑบน หรือใหประกันตามที่อธิบดีจะเห็นสมควรแลว
อธิบดีจะงดการฟองรองเสียก็ได และการที่อธิบดีงดการฟองรองเชนนี้ใหถือวาเปน
อันคุมผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดอันนั้น
ในกรณีความผิดเกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ นอย ๆ จะออก
กฎกระทรวงมอบอํานาจใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบปรับ และงดการ
ฟองรองก็ได

ความในมาตรา ๑๐๒ นี้แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๔๙๗
๘๑

๖๑

ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรที่จะฟองบุคคลใดฐานกระทําหรือยื่นคํา
สําแดงหรือบันทึกเรื่องราวซึ่งเปนความเท็จหรือเปนความไมบริบูรณ หรือเปนความ
ชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงดวย
ประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรตองเสีย หรือการกํากัดหรือ
การหาม ใหอธิบดีบันทึกความเห็นวา เปนเพราะเหตุใดจึงควรฟองผูกระทําผิด
มาตรา ๑๐๒ ทวิ ๘๒ สําหรับความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๙๖ และความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๕ ทวิ และมาตรา
๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ถาราคาของ
กลางรวมคาอากรเขาดวยแลวเกินกวาสี่แสนบาท ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยผูแทนกรมศุลกากร ผูแทนกระทรวงการคลัง และผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่จะเปรียบเทียบ และงดการฟองรอง และการที่คณะกรรมการงด
การฟองรองเชนนี้ ใหถือวาเปนอันคุมกันผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรอง
ตอไปในกรณีแหงความผิดอันนั้น

๘๒

มาตรา ๑๐๒ ทวิ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘

๖๒

มาตรา ๑๐๒ ตรี ๘๓ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและรางวัล
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีตอไปนี้
๑. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หรือของตองหามตองกํากัด
ในการนําเขามาใน หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหหักจายเปนเงินสินบนและ
รางวัลรอยละ ๕๕ จากเงินคาขายของกลาง แตกรณีที่มิไดริบของกลาง หรือของ
กลางไมอาจจําหนายได ใหหักจายจากเงินคาปรับ สวนรายที่ไมมีผูแจงความนําจับ
ใหหักจายเปนเงินรางวัลรอยละ ๓๐
๒. ความผิดฐานสําแดงเท็จ ใหหักจายเปนเงินสินบนและรางวัล
รอยละ ๕๕ จากเงินคาปรับ แตในรายที่ไมมีผูแจงความนําจับ ใหหักจายเปนเงิน
รางวัลรอยละ ๓๐
๓. กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจาหนาที่ผูสํารวจเงิน
อากรตรวจพบ เปนผลใหเรียกอากรเพิ่มเติมได ใหจายเงินรางวัลรอยละ ๑๐ ของ
เงินอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพิ่มเติมได
มาตรา ๑๐๓ ถามีความจําเปนที่จะประเมินราคาของใด ๆ เพื่อ
ประโยชนในการกําหนดเบี้ยปรับ ทานวาราคานั้นใหพึงถือเอาตามราคาของชนิด
เดียวกัน ซึ่งไดเสียคาภาษีศุลกากร หรืออากรชั้นในครบถวนแลวตามที่ซื้อขายใน
เวลา หรือใกลเวลาที่กระทําผิดนั้น แตผูกระทําผิดจะเลือกถือเอาตามราคาที่อธิบดี
กําหนดใหก็ได

๘๓

มาตรา ๑๐๒ ตรี นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๔๙๗

๖๓

มาตรา ๑๐๔ ถึงแมวาพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวประการใดก็
ตาม ศาลอาจใชดุลพินิจลงโทษผูกระทําผิดใหใชเบี้ยปรับนอกจากโทษจําอีกก็ได
แตวาเบี้ยปรับและกําหนดโทษจํานั้น ทั้งสองอยางตองไมเกินอัตราโทษอยางสูงที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๑๐๕ เจาของเรือจะตองรับผิดในทางแพงในการใชเบี้ยปรับ
ซึ่งไดลงโทษปรับนายเรือสําหรับความผิดใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ และ
โดยทํานองเดียวกันเจาของหรือเจาสํานักใด ๆ จะตองรับผิดใชคาปรับซึ่งไดลงโทษ
ปรับตัวแทน หรือผูปกครองที่นั้น ๆ ซึ่งกระทําการแทนตน หรือควบคุมดูแล
ผลประโยชนของตนนั้น

หมวด ๑๔
ตัวแทน

มาตรา ๑๐๖
บุคคลใดไดรับอํานาจจากเจาของสินคาโดย
แสดงออกชัด หรือโดยปริยาย ใหเปนตัวแทนในเรื่องสินคานั้น ๆ เพื่อกิจการ
อยางใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และการใหอํานาจนั้นพนักงานเจาหนาที่ได
อนุมัติแลวไซร ทานใหถือวาบุคคลนั้นเปนเจาของสินคาในกิจการนั้น ๆ
มาตรา ๑๐๗ ถานายเรือลําใดใหอํานาจแกบุคคลใดใหกระทํา
กิจการเปนตัวแทนของตน โดยไดรับอนุมัติของพนักงานเจาหนาที่ และบุคคลนั้น
ยอมรับเปนตัวแทนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย เพื่อกระทําหนาที่ใด ๆ ตาม
บังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไซร ในเมื่อไมปฏิบัติตามหนาที่ ทานวาตัวแทนนั้นตอง
ระวางโทษเปนอยางเดียวกันกับนายเรือ

๖๔

มาตรา ๑๐๘ ถาบุคคลใดรองขออนุญาตตอพนักงาน เพื่อกระทํา
กิจการเฉพาะสิ่งเฉพาะอยางแทนบุคคลอื่น พนักงานอาจเรียกใหผูที่รองขอเชนนั้น
แสดงใบมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบุคคลซึ่งตนรองขอจะกระทําการ
แทนนั้นได ถาและไมมีใบมอบอํานาจเชนนี้มาแสดง พนักงานจะไมยอมกระทํา
กิจการกับผูนั้นก็ได
มาตรา ๑๐๙ เสมียนหรือคนใชของบุคคลใด หรือหางใดอาจจะมา
ทํากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนตัวบุคคล หรือหางนั้นที่ศุลกสถานได แตวาพนักงาน
เจาหนาที่จะไมยอมรับรองเสมียนหรือคนใชนั้นเสียก็ได เวนแตบุคคลหรือหางนั้น
จะไดยื่นใบมอบอํานาจทั่วไปไวที่ ศุลกสถาน ใหอํานาจเสมียนหรือคนใชนั้นทําการ
แทนตน และไดวางประกันโดยทําทัณฑบนหรือประการอื่นใหไวตามแตที่พนักงาน
เจาหนาที่จะเห็นสมควรและพอใจ เพื่อใหเสมียนหรือคนใชนั้นปฏิบัติการโดย
ถูกตองสมควร

๖๕

หมวด ๑๕
บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป

มาตรา ๑๑๐ ๘๔ ถาเรือลําใดบรรทุกลงหรือถายออกซึ่งของหรือ
สินคาอยางใด ๆ ก็ดี หรือกระทําการงานอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ในวันอาทิตย หรือ
วันหยุด หรือกอน หรือภายหลังเวลาราชการดังกลาวตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง นอกจากจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่กอน และ
ไดเสียคาธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ทานวานายเรือ
หรือตัวแทนหรือทั้งสองคนรวมกันมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินกวาหาหมื่น
บาท แตการที่ตองรับผิดตามมาตรานี้ ไมกระทําใหผูนั้นหลุดพนจากโทษที่จะพึง
ตองรับตามมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๑ ๘๕ เมื่อมีความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของ
แผนดิน จะตองวางพนักงานประจําเรือ ณ ที่ใด และจะไปยังที่นั้นจากดานศุลกากร
อันใกลที่สุดไมไดโดยงายก็ดี หรือเมื่อนายเรือหรือบุคคลอื่นซึ่งมีประโยชนไดเสีย
ประสงคจะใหมีพนักงานไปทําการ ณ ที่เชนวานั้นก็ดี ทานวาบรรดาคาเดินทางและ
คาธรรมเนียมประจําวันอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ใหคิดเอาแกเรือ
หรือบุคคลที่รองขอ

ความในมาตรา ๑๑๐ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐)
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และแกอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘
๘๕
ความในมาตรา ๑๑๑ นี้แกไขถอยคําเกี่ยวกับเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามใบแนบตาง ๆ ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓
๘๔

๖๖

มาตรา ๑๑๒ ๘๖ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีปญหา
เกี่ยวกับจํานวนคาอากรสําหรับของที่กําลังผานศุลกากร ใหนําของนั้นไปยังศุลก
สถาน หรือนําไปเก็บไวในที่มั่นคงแหงใดแหงหนึ่ง เวนแตพนักงานเจาหนาที่และ
เจาของหรือตัวแทนจะตกลงกันยอมใหเอาแตตัวอยางของไววินิจฉัยปญหาและเพื่อ
รักษาประโยชนรายไดของแผนดิน ใหชําระอากรตามจํานวนที่ผูนําของเขาหรือผูสง
ของออก แลวแตกรณี สําแดงไวในใบขนสินคาและใหวางเงินเพิ่มเติมเปนประกัน
จนครบจํานวนเงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงตองเสียสําหรับของนั้น แตอธิบดีจะ
ประกาศกําหนดใหรับการค้ําประกันของกระทรวงการคลังหรือธนาคารแทนการ
วางเงินเพิ่มเติมเปนประกันดังกลาว โดยอาจกําหนดใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๑๑๒ ทวิ ๘๗ ในกรณีที่มีการวางประกันคาอากรตามมาตรา
๑๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประเมินเงินอากรอันพึงตองเสียและแจงใหผูนําของ
เขาหรือผูสงของออก แลวแตกรณีทราบแลว ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตอง
ชําระเงินอากรตามจํานวนที่ไดรับแจงใหครบถวนภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่
ไดรับแจง
ในกรณีที่มีการวางเงินประกันและเงินประกันที่วางไวคุมคาอากรที่
พนักงานเจาหนาที่ประเมินแลว ใหเก็บเงินประกันดังกลาวเปนคาอากรตามจํานวน
ที่ประเมินไดทันที และใหถือเสมือนวาผูนําของเขาหรือผูสงของออกไดชําระเงิน
อากรที่ไดรับแจงภายในเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแลว๘๘

๘๖

ความในมาตรา ๑๑๒ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๔
๘๗
ความในมาตรา ๑๑๒ ทวิ นี้บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๕
๘๘
ความในมาตรา ๑๑๒ ทวิ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกความในวรรคสามตามมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พระพุทธศักราช ๒๕๔๓

๖๗

มาตรา ๑๑๒ ตรี ๘๙ ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมิได
ชําระเงินอากรใหครบถวนภายในเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่งแหงมาตรา ๑๑๒ ทวิ
หรือมิไดปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๐ หรือ
มาตรา ๔๕ อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะเรียกเงินเพิ่มอีกไมเกินรอยละยี่สิบ
ของจํานวนคาอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่มก็ได เงินเพิ่มนี้ใหถือเปนเงินอากร
มาตรา ๑๑๒ จัตวา ๙๐ เมื่อผูนําของเขาหรือผูสงของออกนําเงิน
มาชําระคาอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่ม ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอ
เดือนของคาอากรที่นํามาชําระโดยไมคิดทบตนนับแตวันที่ไดสงมอบหรือสงของ
ออก จนถึงวันที่นําเงินมาชําระ แตมิใหเรียกเก็บเงินเพิ่มดังกลาวในกรณีที่มีการ
ชําระอากรเพิ่มตามมาตรา ๑๐๒ ตรี อนุมาตรา ๓
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ําประกันเปนการวางเงินประกันหลังการ
สงมอบหรือสงของออก ใหเรียกเก็บและคํานวณเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอ
เดือนของคาอากรโดยไมคิดทบตนนับแตวันที่ไดสงมอบหรือสงของออก จนถึง
วันที่นําเงินมาวางแทนการค้ําประกัน แตในกรณีที่เงินประกันที่นํามาวางแทนนั้นไม
คุมคาอากร ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มสําหรับจํานวนคาอากรที่ตองเสียเพิ่มตามเกณฑใน
วรรคหนึ่งอีกดวย
ในการคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือน
ใหนับเปนหนึ่งเดือน และเงินเพิ่มนั้นใหถือเปนเงินอากร

๘๙

ความในมาตรา ๑๑๒ ตรี นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๕
๙๐
ความในมาตรา ๑๑๒ จัตวา นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๕

๖๘

ในกรณีที่ตองคืนเงินอากรหรือเงินประกันคาอากรเพราะเหตุที่ได
เรียกไวเกินจํานวนอันพึงตองเสียหรือเสียเพิ่ม ใหคืนพรอมดวยดอกเบี้ยอีกรอยละ
๐.๖๒๕ ตอเดือนของจํานวนที่ตองคืนโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ไดชําระคาอากร
หรือวางเงินประกันคาอากรครั้งสุดทายจนถึงวันที่มีการอนุมัติใหจายคืน ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนการค้ําประกันเปนการวางเงินประกันหลังการสงมอบหรือสงของออก
การคํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกันที่ตองคืน ใหนับตั้งแตวันวางเงิน
ประกันครั้งสุดทายแทนการค้ําประกัน จนถึงวันที่อนุมัติใหจายคืน การคํานวณ
ดอกเบี้ยตามวรรคนี้ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ดอกเบี้ยที่ตองจายนี้ใหถือ
เปนเงินอากรที่ตองจายคืน
มาตรา ๑๑๒ เบญจ ๙๑ ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออก
คางชําระคาอากร อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจกักของใด ๆ ของผูนั้นที่
กําลังผานศุลกากรหรืออยูในความกํากับตรวจตราของศุลกากรดวยประการใด ๆ
จนกวาจะไดชําระเงินอากรที่คางใหครบถวน และถามิไดชําระภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่กักของเชนวานั้น ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหนําของนั้นออกขายทอดตลาด
และเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนี้ ใหหักคาอากรคางชําระ คาอากรสําหรับของ
ที่ขายทอดตลาด คาเก็บรักษา คายายขน และคาภาระติดพันอยางอื่นอันคางชําระ
แกศุลกากรเสียกอน เหลือเทาใดใหใชคาภาระติดพันตาง ๆ อันสมควรจะไดแกผู
เก็บรักษา ถายังมีเหลืออยูอีกก็ใหจายแกตัวแทนของเรือที่นําของที่ขายทอดตลาด
เขามา เมื่อไดหักใชเชนนี้แลวยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใดใหตกเปนของแผนดิน เวน
แตเจาของจะไดเรียกรองเอาภายในหกเดือนนับแตวันขายทอดตลาด

๙๑

ความในมาตรา ๑๑๒ เบญจ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๕

๖๙

มาตรา ๑๑๒ ฉ ๙๒ ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมีสิทธิอุทธรณ
การประเมินอากรของพนักงานเจาหนาที่ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน โดยใน
กรณีที่เปนการนําของเขาหรือสงของออกในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
อาจอุทธรณโดยยื่นผานดานศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรภาคก็ได โดยตอง
ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๑๒ สัตต๙๓
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแตงตั้งอีกจํานวนไมนอยกวา
หาคนแตไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตงตั้ง
ขาราชการสังกัดกรมศุลกากรเปนเลขานุการและเปนผูชวยเลขานุการ โดยให
เลขานุการเปนกรรมการดวย
มาตรา ๑๑๒ อัฏฐ ๙๔ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแตง
ตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินการตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
การแตงตั้งกรรมการใหมใหแตงตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แต
ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

๙๒

ความในมาตรา ๑๑๒ ฉ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ.๒๕๔๓
๙๓
ความในมาตรา ๑๑๒ สัตต นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๙๔
ความในมาตรา ๑๑๒ อัฏฐ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที๑่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๓

๗๐

มาตรา ๑๑๒ นว ๙๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งอธิบดีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) อธิบดีมีคําสั่งใหออกเนื่องจากมีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอ
หนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหอธิบดีแตงตั้ง
ผูอื่นเปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑๒ ทศ ๙๖ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคน
หนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

๙๕

ความในมาตรา ๑๑๒ นว นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๙๖
ความในมาตรา ๑๑๒ ทศ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓

๗๑

มาตรา ๑๑๒ เอกาทศ ๙๗ ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่
วินิจฉัยจะเขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได
มาตรา ๑๑๒ ทวาทศ ๙๘ เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกหนังสือเรียกผู
อุทธรณหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสาร หลักฐาน
หรือขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอยางอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
อุทธรณมาแสดงได โดยใหเวลาบุคคลดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ได
สงหนังสือเรียก
ผูอุทธรณผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไมยอม
ใหถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกอุทธรณ
นั้นเสีย
มาตรา ๑๑๒ เตรส ๙๙ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่จะมอบหมายและ
รายงานตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ใหนําความในมาตรา ๑๑๒ ทศ และมาตรา ๑๑๒ เอกาทศ มาใช
บังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตงตั้ง
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๒ จตุทศ ๑๐๐ ใหกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
แตงตั้ง เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๙๗

ความในมาตรา ๑๑๒ เอกาทศ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๙๘
ความในมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ นี้ไดบญ
ั ญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๙๙
ความในมาตรา ๑๑๒ เตรส นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐๐
ความในมาตรา ๑๑๒ จตุทศ นี้ไดบญ
ั ญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓

๗๒

มาตรา ๑๑๒ ปณรส ๑๐๑ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใหเปนที่สุด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยในภายหลัง คํา
วินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นมิใหมีผลใชบังคับยอนหลัง
เวนแตในกรณีที่มีคํา
พิพากษาถึงที่สุดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังไดเฉพาะบุคคลซึ่ง
เปนคูความในคดีนั้น
มาตรา ๑๑๒ โสฬส ๑๐๒ ในกรณีที่จะตองชําระอากรเพิ่มหรือเงิน
ประกันไมคุมคาอากร การอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒ ฉ ไมเปนเหตุทุเลาการชําระเงิน
อากรตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินไว เวนแตกรณีที่ผูอุทธรณไดรับอนุมัติ
จ า ก อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อ ธิ บ ดี ม อ บ ห ม า ย ใ ห ร อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ ห รื อ
คําพิพากษาได ก็ใหมีหนาที่ชําระภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสียอากรเพิ่มขึ้น ผูอุทธรณจะตอง
ชําระภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๒ สัตตรส ๑๐๓ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณใหทําเปนหนังสือและใหสงไปยังผูอุทธรณ
มาตรา ๑๑๒ อัฏฐารส ๑๐๔ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ยกอุทธรณตามมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ

๑๐๑

ความในมาตรา ๑๑๒ ปณรส นี้ไดบญ
ั ญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐๒
ความในมาตรา ๑๑๒ โสฬส นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐๓
ความในมาตรา ๑๑๒ สัตตรส นี้ไดบญ
ั ญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐๔
ความในมาตรา ๑๑๒ อัฎฐารส นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓

๗๓

มาตรา ๑๑๒ เอกูนวีสติ ๑๐๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑๒ ทวาทศ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา ๑๑๓ บรรดาใบขนสินคา บัญชี สมุดบัญชี บันทึกเรื่องราว
หรือเอกสารไมวาประเภทใด ๆ ใหทําและถือไวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใบ
ขนสินคา บัญชี หรือบันทึกเรื่องราวอยางอื่นที่ตองทําขึ้นตามบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทานมิใหถือวาสมบูรณ นอกจากจะไดทําใหถูกตองเครงครัดตรง
ตามที่บัญญัติไว เมื่อจะตองจัดและแยกประเภทปริมาณสินคา ก็ตองกระทําการ
นั้นใหถูกตองเครงครัดตรงตามบัญชี รายชื่อสินคาขาเขาและขาออกแบบราชการ
ราคาแยกประเภทหนึ่ง ๆ และราคารวมยอดในใบขนสินคานั้นใหลงไวเปนเงิน
สยามจํานวนหีบหอในตนใบขนสินคาทุกฉบับใหลงเปนตัวอักษร สวนสําเนาจะลง
เปนตัวเลขก็ได หามมิใหรับใบขนสินคาฉบับใด นอกจากจะมีรายการละเอียด
บริบูรณดังที่กําหนดไวในแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ พรอมทั้งคําแสดงของผูนํา
ของเขาหรือตัวแทนดังที่กําหนดไวดวย
มาตรา ๑๑๓ ทวิ ๑๐๖ ใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนของเรือ
ตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของตามที่อธิบดีกําหนด มีหนาที่เก็บ
และรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ ที่บุคคล
ดังกลาวใชอยูซึ่งเกี่ยวของกับของใด ๆ ที่กําลังผานหรือไดผานศุลกากรไว ณ
สถานที่ประกอบการหรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกําหนด เปนเวลาไมนอยกวาหาปนับ
แตวันที่นําของเขาหรือสงของออก

๑๐๕

ความในมาตรา ๑๑๒ เอกูนวีสติ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึน้ โดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศลุ กากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐๖
ความในมาตรา ๑๑๓ ทวิ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓

๗๔

ในกรณีที่บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งเลิกประกอบกิจการ
ใหบุคคลหรือนิติบุคคลหรือผูชําระบัญชีของนิติบุคคลนั้น เก็บและรักษาบัญชี
เอกสาร หลักฐานและขอมูลดังกลาว ณ สถานที่ที่อธิบดีกําหนด ตอไปอีกสองปนับ
แตวันเลิกประกอบกิจการ
ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดของเอกสารที่บุคคลตาม
วรรคหนึ่งมีหนาที่เก็บและรักษารวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ
และรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐานและขอมูลดังกลาวได
ผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ๑๐๗ พนักงานเจาหนาที่ใด ๆ อาจเรียกใหยื่นบัญชี
ราคาสินคา บัญชีสินคาสําหรับเรือ ใบตราสงสินคา ใบรับสมุดบัญชี บันทึกเรือ่ งราว
หรือเอกสารอยางอื่นอันเกี่ยวดวยของใด ๆ ที่กําลังผาน หรือไดผานศุลกากรนั้นได
เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ เที ย บดู ใ ห ถู ก ต อ งกั บ ใบขนสิ น ค า
ใบรั บ รอง
ใบแสดงการหรือรายละเอียดที่ไดยื่นไวตอกรมศุลกากร และถาไมยอมยื่นไซร ทาน
วาบุคคลผูจงใจไมยอมปฏิบัติตามคําเรียกของพนักงานนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท

ความในมาตรา ๑๑๔ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๑๐๗

๗๕

มาตรา ๑๑๕ ๑๐๘ ถาผูใดไมยอมยื่นแบบใบรับรอง ใบแสดงการ
คําสําแดงบันทึกเรื่องราว หรือไมยอมใหคําแสดงขอความอื่นแกพนักงานคนใดซึ่ง
บังคับใหยื่นหรือแสดง หรือที่เรียกใหยื่นหรือแสดงโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้
หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรก็ดี หรือละเลยไมยื่นแบบใบรับรอง ใบ
แสดงการ คําสําแดง บันทึกเรื่องราว หรือไมใหคําแสดงขอความอื่นเชนวานั้น
ภายในเวลาอันควร หรือเวลาอันระบุไวและตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไวก็ดี ทาน
วาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๑๕ ทวิ ๑๐๙ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดมีการฝา
ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อบทกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของกับการศุลกากร ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งเปนหนังสือใหเปนผูมีหนาที่ตรวจสอบมี
อํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการของผูนําของเขา ผูสงของออก
ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ หรือสถานที่อื่น
ที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการ ในการนี้ใหมีอํานาจสั่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อยูในสถานที่นั้น
ใหปฏิบัติเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
(๒) สอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือ
ขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
จากผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของบุคคลดังกลาว หรือ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการนําเขาหรือการสงออก

ความในมาตรา ๑๑๕ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘
๑๐๙
ความในมาตรา ๑๑๕ ทวิ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๐๘

๗๖

(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือขอมูล ไมวาในสื่อ
รูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่อาจใชพิสูจนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบท
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร
ผู ใดขั ดขวางหรื อไม ปฏิ บั ติ ตามคํ าสั่ งของอธิ บดี หรื อผู ซึ่ งอธิ บดี
มอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ตามความในวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๕ ตรี ๑๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือตรวจพบวา
มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ศุลกากร เพื่อประโยชนในการไตสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้น ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนําของเขา ผูสงของออก ตัวแทนของเรือ ตัวแทนของ
บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการนําเขาหรือการสงออก ใหถอยคํา
หรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงบัญชี
เอกสาร หลักฐาน หรือขอมูล ไมวาในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือสิ่งของอื่นที่เกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดมาตรวจสอบ โดยใหเวลาแกบุคคลดังกลาวไมนอยกวาเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรับคําสั่ง
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๕ จัตวา ๑๑๑ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผู
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต อ งรั บ โทษตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมหรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิด
นั้นแลว

๑๑๐

ความในมาตรา ๑๑๕ ตรี นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๑๑
ความในมาตรา ๑๑๕ จัตวา นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓

๗๗

มาตรา ๑๑๕ เบญจ ๑๑๒ ในการปฏิบัติหนาที่ของอธิบดี ผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๕ ฉ ๑๑๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดี ผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๖ ๑๑๔ สําเนาใบรับรอง ใบขนสินคา หรือเอกสาร และ
บัญชี หรือขอความแถลงสิ่งซึ่งไมใชเปนความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกให
ไดโดยใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๗ การบรรทุกของลงเรือ หรือขนขึ้นจากเรือ การพา
เอาของไป และการขนของขึ้นบกก็ดี การนําของไปยังที่สําหรับตรวจก็ดี การชั่งของ
การนําของขึ้นชั่ง เปดกลับบรรจุ เอาเขารวม คัดเลือก แบงแยกกอง ทํา
เครื่องหมาย และลงเลขหมาย ซึ่งเปนการจําเปน หรืออนุญาตใหกระทํานั้นก็ดี การ
ขนยายของไปเก็บในที่สําหรับเก็บจนกวาจะไดรับมอบไปก็ดี ทานวาใหเปนหนาที่
ของผูนําของเขา หรือผูสงของออกจะพึงกระทําโดยเสียคาใชจายของตนเอง และถา
มีการเสียหายเกิดขึ้นแกของในระวางที่อยูในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของ
กรมศุลกากรอันมิไดเกิดแตการจงใจกระทําหรือเกิดแตความบกพรองไมปฏิบัติ
ตามหนาที่ไซร ทานวากรมศุลกากรหาตองรับผิดในการเสียหายนั้นไม

๑๑๒

ความในมาตรา ๑๑๕ เบญจ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๑๓
ความในมาตรา ๑๑๕ ฉ นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓
๑๑๔
ความในมาตรา ๑๑๖ นี้ไดแกไขถอยคําเกี่ยวกับเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามใบแนบตาง ๆ โดยมาตรา ๔
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓

๗๘

มาตรา ๑๑๘ บรรดาหีบหอซึ่งมีของอยูขางใน ตองมีเครื่องหมาย
และเลขหมาย และตองแสดงเครื่องหมาย และเลขหมายเชนวานั้นลงไวในเอกสาร
ทุกฉบับ ที่เกี่ยวดวยของนั้น
ถาผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ และ
มาตรา ๑๑๙ ๑๑๕
ความผิดนั้นมิไดมีบัญญัติโทษไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย
อื่นไซร ทานวาผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๐
เมื่อใดบทพระราชบัญญัตินี้แตกตางกับบท
กฎหมายพระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่นที่ใชอยู ณ บัดนี้ ทานวาในเรื่องอันเกี่ยว
แกศุลกากรนั้น
ใหยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ
และกฎหมาย
พระราชบัญญัติหรือประกาศใดซึ่งจะไดใหใชในภายหนานั้น มิใหถือวาเพิกถอนจํากัด
เปลี่ยนแปลงหรือถอนไปเสียซึ่งอํานาจและบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนไวแตใน
กฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใหมนั้น จะแสดงไวโดยชัดแจงวา มีประสงค
จะใหเปนเชนนั้น
มาตรา ๑๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการนําของเขา และ
สงของออก หรือการคาอยางใด ๆ ขามแดนแหงพระราชอาณาจักร ทางบกเสมอ
กันกับการคาทางทะเล และบทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับแกการคาขามแดนทางบกตามที่จะพึงใชไดโดยมิพัก
ตองคํานึงถึงถอยคําสํานวนซึ่งใชตามปรกติในทางการเรือและเมื่อใดมีความจําเปน
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ถอยคําสํานวนที่ใชนั้นใหหมายความและกินความรวม
ไปถึงรถไฟ ลอเลื่อน คนหาบหาม สัตวบรรทุก อากาศยาน ดานศุลกากร
พรมแดน สนามบินที่กําหนดเปนดานภาษี การบรรทุกของลง การถายของออก
แลวแตกรณี หรือถอยคําสํานวนอื่นทํานองนี้ อันใชอยูในการคาทางบกหรือทาง
อากาศนั้น

๑๑๕

ความในมาตรา ๑๑๙ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘

๗๙

มาตรา ๑๒๒ ๑๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่
รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
วันหยุดและเวลาราชการศุลกากร กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน คา
ใบอนุญาต คาแบบพิมพ คาเดินทาง และกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
บทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
ประกาศมา ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ เปนป
ที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบันนี้

ความในมาตรา ๑๒๒ นี้ไดแกไขเพิม่ เติมโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐)
พุทธศักราช ๒๔๘๓

๑๑๖

๘๐

พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๗)
พุทธศักราช ๒๔๘๐

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หเรียกวา “พระราชบัญญัตศิ ุลกากร
(ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐”
มาตรา ๒ ๑๑๗ ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็น
เปนอยางอื่น
“ทางอนุมัติ” ใหหมายความวา ทางที่กําหนดโดยกฎกระทรวงให
เปนทางที่จะใชขนสงของเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรได หรือจากเขตแดน
ทางบกมายังดานศุลกากร หรือจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได
“ดานพรมแดน” ใหหมายความวาดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง
ณ ทางอนุมัติเพื่อตรวจของที่ขนสงโดยทางนั้น
“ดานศุลกากร” ใหหมายความวา
ดานที่ตั้งขึ้นไวโดย
กฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ เพื่อเก็บศุลกากรแกของที่ขนสงโดยทางนั้นและเพื่อ
ตรวจของดวย
“การนําของเขาหรือสงของออกทางบก” ใหหมายความรวมตลอด
ถึงการนําของเขาหรือสงของออกทางลําน้ํา ซึ่งเปนเขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่ง
แหงเขตแดนนั้น แตไมรวมถึงการนําของเขาหรือสงของออกทางไปรษณียหรือทาง
อากาศ
“เขตแดนทางบก” ใหหมายความวา เขตแดนทางบกระหวาง
ราชอาณาจักรกับดินแดนตางประเทศ และรวมตลอดถึงลําน้ําใดๆ ซึ่งเปนเขตแดน
แหงราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแหงเขตแดนนั้น
“ผูควบคุมยวดยาน” หรือ “ผูขนสง” เมื่อใชเกี่ยวแกรถไฟ ให
หมายความวาพนักงานรักษารถ

๑๑๗

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๕ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๑)

๘๑

“พนักงานหรือพนักงานศุลกากร” นอกจากพนักงานตางๆ ที่ระบุ
ไวในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙
แลว ใหหมายความรวมตลอดถึงพนักงานใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหกระทําการ
เปนพนักงานศุลกากรดวย ๑๑๘
มาตรา ๔ ของใด ๆ ที่นําเขาในหรือสงออกนอกราชอาณาจักรโดย
ผานเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้น อาจมีพระราชกฤษฎีกาให
ยกเงินอากรซึ่งเรียกเก็บตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชอยูในเวลาที่
นําเขาหรือสงออกนั้น ใหทั้งหมดหรือแตสวนใดสวนหนึ่งก็ได
มาตรา ๕ ๑๑๙ หามมิใหผูใดขนสงของหรือพยายามขนสงของผาน
เขตแดนทางบกเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือตั้งแตเขตแดนทางบกมายัง
ดานศุลกากรหรือจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทาง
อนุมัติ หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
การขนสงของตามทางอนุมัติในเวลาอื่น นอกจากที่กําหนดตาม
วรรคกอนนั้น จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอธิบดีหรือ
ผูแทน และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งอธิบดีกําหนดขึ้นไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ
หามมิใหผูใดชวยเหลือการขนสงอันตองหามดังกลาวแลว หรือ
เก็บหรือซอนหรือยินยอมใหเก็บหรือซอนหรือจัดใหเก็บหรือซอนของใด ๆ โดย
รูอยูแลววาของนั้น ๆ ไดขนสงโดยฝาฝนขอหามดังกลาวแลว
มาตรา ๕ ทวิ ๑๒๐ ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกหรือผู
ขนสงมีเหตุจําเปนและแสดงความจํานงลวงหนาตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
วาจะขนสงของผานเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้นตามทางอื่น
นอกจากทางอนุมัติ อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเปนหนังสือให
ขนสงตามทางที่ขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติประการใดก็ได ใหถือวา
ทางที่ไดอนุญาตเชนวานี้เปนทางอนุมัติเฉพาะคราว

๑๑๘

(ดูตามมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 2469)
(กําหนดเวลาสําหรับขนของมีมีประกาศกําหนดไวระหวาง ๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. หรือถาเปนการขนสง
โดยรถไฟก็กําหนดตามเวลาของรถไฟ)
๑๒๐
(ความในมาตรา ๕ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๖)
๑๑๙

๘๒

มาตรา ๖ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามมิใหผู
ควบคุมเรือลําใดหรือเรือประเภทใด ที่ใชขนของสงตามลําน้ําซึ่งเปนเขตแดนทาง
บก จอดเทียบทาเพื่อขนของขึ้นลงตามลําน้าํ นั้น ณ ที่ใด ๆ เวนแตทซี่ ึ่งประกาศไว
มาตรา ๗ ผูขนสงของอันมิใชเปนหีบหอของสวนตัวผูที่โดยสาร
ในยวดยานทีบ่ รรทุกนั้น เมื่อผานเขตแดนทางบกเขาในราชอาณาจักร ใหปฏิบตั ิ
ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีบัญชีสินคาแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนสงตามแบบที่
อธิบดีตองการเปนสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นตอพนักงานดานพรมแดนและดาน
ศุลกากรและเมื่อพนักงานดานพรมแดนไดลงลายมือชื่อในบัญชีสินคาฉบับหนึ่งแลว
ใหถือวาบัญชีฉบับนั้นเปนใบอนุญาตใหนําของผานดานพรมแดนมายังดานศุลกากร
ได
(๒) เมื่อไดรบั ใบอนุญาตผานดานจากพนักงานดานพรมแดนแลว
ใหขนของมายังดานศุลกากรโดยพลันตามทางอนุมัติ ของนั้นตองขนดวยยวดยาน
เดียวกันกับที่ใชนําเขามา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรใหขนดวยวิธี
อื่นไดและมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบหอซึ่งบรรจุของนั้นดวยประการใด ๆ
มาตรา ๘ ผูขนสงของอันมิใชเปนหีบหอของสวนตัวผูที่โดยสาร
ในยวดยานที่บรรทุกนั้น เมื่อจะผานเขตแดนทางบกออกนอกราชอาณาจักร ให
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใหนําของใหพนักงานศุลกากรตรวจที่ดานศุลกากร ณ ทาง
อนุมัติซึ่งใชขนสงของนั้น
(๒) เมื่อพนักงานศุลกากรไดสั่งปลอยของ และไดออกใบอนุญาต
หรือรับรองใบขนสินคาฉบับใดเทาที่จําเปนแกการยายถอนของนั้นไปแลว ก็ใหขน
ของไปจากดานศุลกากรผานดานพรมแดนและขามเขตแดนไปโดยพลัน แตตอ งยืน่
ใบอนุญาตหรือใบขนสินคาที่เกี่ยวแกของนั้นตอพนักงานประจําดานพรมแดน

๘๓

(๓) อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งใหผูขนสงทํา
บัญชีสินคาแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนสง และเมื่ออธิบดีไดประกาศสั่งแลว ก็ให
ผูขนสงทําบัญชีเชนวานั้นตามแบบที่อธิบดีตองการเปนสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้น
ตอพนักงาน ณ ดานศุลกากรและดานพรมแดน
มาตรา ๙ ผูควบคุมยวดยานหรือเรือใด ๆ ทั้งที่บรรทุกและมิได
บรรทุกของหรือผูควบคุมสัตวพาหนะที่บรรทุกของและบุคคลใด ๆ ที่ขนสงของ
โดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเขาในหรือจะออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติ ให
หยุดที่ดานพรมแดนอันตั้งอยูที่ทางนั้น และตองยอมใหพนักงานตรวจยวดยาน
หรือเรือและของที่ขนสง กับทั้งยอมใหพนักงานทําบัญชีของนั้น ๆ ดวยตามแต
พนักงานจะเห็นสมควร
บุคคลที่กลาวมาแลวนั้น เมื่อพนักงานเรียกรองในเวลาหรือที่ใด
ๆ ภายในระยะ ๕๐ กิโลเมตรจากเขตแดนทางบกตองหยุดและยอมใหพนักงานนั้น
ตรวจยวดยานหรือเรือและของที่ขนสง ทําบัญชีของนั้น ๆ และตรวจเอกสารใด ๆ
ซึ่งตองมีกํากับของนั้นๆ ตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติอื่น
บุคคลที่กลาวมาแลวนั้นตองตอบคําถามซึ่งพนักงานถามวาดวยการ
เดินทางหรือของที่ขนสง และตองตอบตามความสัตยจริงทุกประการ
มาตรา ๑๐ ๑๒๑ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๕ หรือมาตรา ๕ ทวิ
ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และของทั้งปวงอันเนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหริบ
เสียสิ้น โดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม
มาตรา ๑๑ ๑๒๒ ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๗ หรือ ๘ ผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งแสนบาทและของทั้งปวงอัน
เนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหยึดไวจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติที่
กลาวนั้น หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุใหเปนที่พอใจของอธิบดีหรือผูแทน

๑๒๑

ความในมาตรา ๑๐ นี้ไดแกไขเพิม่ เติมโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พุทธศักราช ๒๕๔๘ แลว
๑๒๒
ความในมาตรา ๑๑ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พุทธศักราช ๒๕๔๘ แลว

๘๔

มาตรา ๑๒ ๑๒๓ ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตาม
มาตรา ๖ หรือฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๙ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไว
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หมื่นบาท
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหบุคคล
จําพวกใด หรือของหรือยวดยานหรือเรือประเภทใด ไดรับยกเวนจากบทบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ตลอดทั้งบทกฎหมายวาดวยการศุลกากรที่เกี่ยวของทั้งหมด
หรือแตบางสวนก็ได และจะกําหนดเงื่อนไขไวในกฎกระทรวงนั้นดวยก็ได
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
หมายเหตุ : หลักการและเหตุผล ปรากฏในคําวาปรารภวา:- “โดยที่สภา
ผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการศุลกากรที่เกี่ยวกับเรื่อง
นําของเขาหรือสงของออกทางบก จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว…..”

๑๒๓

ความในมาตรา ๑๒ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.
๒๕๔๘ แลว

๘๕

พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๘)
พุทธศักราช ๒๔๘๐

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐”
มาตรา ๒ ๑๒๔ ใหใชพระราชบัญญัตินี้เมื่อพนกําหนดหกเดือน นับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ (๑) เพียงที่เกี่ยวแกการเดินอากาศ คําตอไปนี้ซึ่งใช
ในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ใหมีความหมายดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“เรือกําปน” หรือ “เรือ” ใหมีความหมายรวมถึงอากาศยาน
“ทา” ใหมีความหมายรวมถึงสนามบินศุลกากร
“นายเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงผูควบคุม
“ดานตรวจเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงสถานีตรวจอากาศยาน
“ทําเนียบทาเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงที่สําหรับบรรทุกของลง
ในหรือขนของขึ้นจากอากาศยาน
“เขตนานน้ําสยาม” ใหหมายความรวมถึง เขตแหงราชอาณาจักร
และอากาศเหนือราชอาณาจักร
(๒) ๑๒๕ คําวา “อากาศยาน” “สนามบิน” “ผูควบคุม” และ
“ผูประจําหนาที่” ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น

๑๒๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๔ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๑
มาตรา ๓(๒) ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๙๗ ไดนิยามความหมายของคําตาง ๆ ที่กลาวขางตนไวดังนี้
“อากาศยาน” หมายความรวมตลอดถึงเครื่องทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดย
ปฏิกิริยาแหงอากาศ เวนแตวัตถุซึ่งระบุยกเวนในกฎกระทรวง
“สนามบิน” หมายความวาพื้นที่ที่กําหนดไวบนพื้นดินหรือน้ํา สําหรับใชทั้งหมดหรือแต
บางสวนเพื่อการขึน้ ลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึง อาคาร สิ่งติดตั้ง และบริภัณฑ ซึ่งอยู
ภายในสนามบินนั้น
“ผูประจําหนาที่” หมายความวา นักบิน ตันหน นายชาง พนักงานวิทยุ พนักงาน
ควบคุม การจราจรทางอากาศ พนักงานอํานวยการบิน และผูทําหนาที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๒๕

๘๖

“สนามบินศุลกากร” ใหหมายความวา สนามบินที่รัฐมนตรีได
กําหนดขึ้นไวตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนสนามบินสําหรับการนําเขา หรือสงออก
หรือนําเขาและสงออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางอากาศ
(สนามบินศุลกากร : ดอนเมือง ปากเกร็ด เชียงใหม อุดรธานี
หาดใหญ ภู เ ก็ ต ขอนแก น เชี ย งราย พิ ษ ณุ โ ลก อู ต ะเภา สุ ร าษฎ ธ านี และ
อุบลราชธานี)
มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากรพุทธศักราช ๒๔๖๙ และใชความตอไปนี้แทน
[ความที่ บั ญ ญั ติ แ ทนนี้ ไ ด นํ า ไปลงพิ ม พ ไ ว ใ นมาตรา ๔ แห ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ แลว]
มาตรา ๕ ๑๒๖ ในการเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรหามมิให
อากาศยานลงในหรือขึ้นจากที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากร
แตในกรณีที่อากาศยานจําตองลงกอนมาถึงหรือหลังแตไดไปจาก
สนามบินศุลกากรเพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีที่กําหนดไวในมาตรา ๖
แลว ก็ใหถือเสมือนหนึ่งวาไดลงในหรือขึ้นจากสนามบินศุลกากร เพื่อความ
ประสงคแหงความในวรรคกอน

๑๒๖

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมีคําสั่งกระทรวงการคลังที่ ๒๖๐๔๖/๒๔๘๑
ออกโดยอาศัยอํานาจในมาตรานี้และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยกเวนใหอากาศยานบางประเภท
ไมตองปฏิบัติตามมาตรานี้ คือ
๑. อากาศยานของบริษัทเดินอากาศระหวางประเทศเปนประจํา ถาจะลงเฉพาะเพื่อเติม
น้ํามันและเพื่อบรรทุกหรือถายของสําหรับใชในอากาศยานหรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสองอยางที่กลาวนั้น
จะลงในสนามบินอื่น ๆ ที่มิไดเปนสนามบินศุลกากรก็ได แตเมื่อจะใชสนามบินเพื่อการขางตนตองแจงให
อธิบดีกรมศุลกากรทราบกอน
๒. อากาศยานของบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดใชบรรทุกของใดๆ นอกจากหีบหอของสวนตัว
ผูควบคุมและผูโดยสารในอากาศยานนั้น จะลงในที่ใดๆ ที่มิไดเปนสนามบินศุลกากรก็ได แตผูควบคุมตอง
รายงานตอพนักงานศุลกากร (หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ถาไมมีพนักงานศุลกากร) โดยพลัน และ
ถาที่ที่ลงนั้นเปนสนามบินก็ตองรายงานตอพนักงานผูควบคุมสนามบินนั้นดวย

๘๗

มาตรา
๖ ถา อากาศยานซึ่ง เดิน ทางเขา ในหรือ ออกนอก
ราชอาณาจักรจําตองลงในที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากรเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ใหผู
ควบคุมรายงานตอพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดย
พลัน และเมื่อไดรับคําเรียกรองก็ใหแสดงสมุดปูมซึ่งเปนของอากาศยานนั้นตอ
พนักงานที่กลาวแลว และหามมิใหผูควบคุมอนุญาตใหขนของใด ๆ ขึ้นจากอากาศ
ยานนั้นโดยมิไดรับความยินยอมของพนักงานศุลกากร และหามมิใหผูโดยสารหรือผู
ประจําหนาที่ในอากาศยานนั้นออกหางไปจากที่นั้น โดยมิไดรับความยินยอมของ
พนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ถาที่ที่ลงนั้นเปนสนามบิน
ก็ใหผูควบคุมรายงานตอเจาของหรือพนักงานประจําสนามบินโดยพลัน วาอากาศ
ยานนั้นไดมาลงแลวและมาจากที่ใด และใหเจาของหรือพนักงานประจําสนามบิน
รายงานตอพนักงานศุลกากรโดยพลันวา อากาศยานนั้นไดมาลงและตองไมยอมให
ขนของใด ๆ ขึ้นจากอากาศยานนั้น หรือใหผูโดยสารหรือผูประจําหนาที่ในอากาศ
ยานนั้นไปจากสนามบินโดยมิไดรับความเห็นชอบของพนักงานศุลกากร
มาตรา ๗
หามมิใหผูใดในอากาศยานที่เดินทางเขาใน
ราชอาณาจักรทําลายหรือเปลี่ยนแปลงตราเครื่องหมายใดๆ ซึ่งพนักงานศุลกากร
ณ สนามบินซึ่งตนไดจากมากอนเขาในราชอาณาจักรไดประทับไวกับสวนใดของ
อากาศยานหรือกับของใดในอากาศยานนั้น
มาตรา ๘ เมื่อไดออกใบปลอยสําหรับอากาศยานแลวตามมาตรา
๑๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดรับความยินยอมของพนักงาน
ศุลกากรขนของใดๆ ที่บรรทุกไวในอากาศยานนั้น เพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร
ขึ้นจาก อากาศยาน
มาตรา ๙
ในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ความวา “อาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือ
เอกสาร ไมวาอยางใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินคา” ใหหมายความรวมถึงวาอาจตรวจและ
สลักหลังเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับอากาศยาน หรือกับของที่บรรทุกไวหรือจะ
บรรทุกลงในอากาศยาน
มาตรา ๑๐ ในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ บทบัญญัติใหวางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือนั้น มิใหใช
บังคับแกอากาศยาน

๘๘

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” ใหหมายความรวม
ตลอดถึงที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งอากาศยานไดลง
มาตรา ๑๓ ในการใชบทบัญญัติมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ บังคับ หามมิใหริบอากาศยานไมวาประเภทใด ๆ
มาตรา ๑๔ ใหใชบทบัญญัติมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ บังคับแกอากาศยานทุกประเภท
มาตรา ๑๕ ๑๒๗ ผูควบคุมอากาศยานทุกลําที่บรรทุกของมาแต
ภายนอกราชอาณาจักร ตองทํารายงานอันถูกตองยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
แบบที่อธิบดีกําหนดภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเมื่ออากาศยานมาถึงสนามบิน
ศุลกากร เมื่อยื่นรายงานนี้ใหผูควบคุมยื่นสมุดปูมและบัญชีของทั้งปวงที่บรรทุกมา
บัญชีนั้นตองไดลงลายมือชื่อพนักงานศุลกากรประจําสนามบินที่บรรทุกของกอนเขา
มาในราชอาณาจักรและรายงานนี้ตองทํายื่นกอนเปดระวางอากาศยาน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตพิเศษ
และถาอากาศยานลําใดมาถึงสนามบินศุลกากรมีของ
ตางประเทศที่ประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อื่นภายในราชอาณาจักรก็ดี
ผูควบคุมจะตองแถลงขอความวาดวยของนั้นๆ ลงไวในรายงานดวย ถามีการทํา
ผิดตอบทมาตรานี้ดวยประการใดๆ ผูควบคุมมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท และบรรดาของที่มิไดทํารายงานยื่นไวโดยถูกตองนั้นใหกักไวจนกวา
จะไดรายงานใหถูกตอง หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุที่ทําการขาดตกบกพรองนั้น
ใหเปนที่พอใจของอธิบดี
เมื่ออากาศยานใดมิไดบรรทุกของ ก็ไมตองทํารายงานตามมาตรา
นี้ แตตองยื่นสมุดปูมเพื่อพนักงานศุลกากรตรวจและสลักหลัง

๑๒๗

ความในมาตรา ๑๕ นี้ไดแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.
๒๕๔๘

๘๙

มาตรา ๑๖ ๑๒๘ กอนจะปลอยอากาศยานลําใดที่บรรทุกของหรือ
มิไดบรรทุกของออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูควบคุมหรือถาผูควบคุมไมอยูโดย
เหตุจําเปนอันจะหลีกเลี่ยงมิไดก็ใหผูใดผูหนึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณอักษร
จากผูควบคุมไปรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ที่ศุลกสถานและตองตอบคําถามใด
ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ในขอใด ๆ อันเกี่ยวแกอากาศยานของที่บรรทุกและการ
เดินทาง ตองยื่นสมุดปูมเพื่อพนักงานตรวจและตองยื่นใบแจงความวาจะออกไป
ตางประเทศ ตอพนักงานนั้นตามแบบที่อธิบดีกําหนดเมื่อพนักงานไดลงลายมือชื่อ
ในใบแจงความแล วก็ให ถื อว าใบแจ งความนั้นเปนใบปลอยใหอากาศยานออก
เดินทางไปตางประเทศได
ถาอากาศยานนั้นบรรทุกของใด ๆ ก็ใหผูควบคุมยื่นบัญชีของและ
ทําคําสําแดงรายการของทั้งปวงที่บรรทุกตามแบบที่อธิบดีกําหนด ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมปลอยอากาศยานตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
ถาอากาศยานลําใดออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักรไป
ภาคตางประเทศโดยมิไดมีใบปลอยอากาศยานหรือมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ผูควบคุมหรือตัวแทนในเมื่อผูควบคุมไมอยู มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
อธิบดีมีอํานาจงดเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานที่ตั้งเก็บตาม
มาตรานี้

๑๒๘

ความในมาตรา ๑๖ นี้ไดแกไขเพิม่ เติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศลุ กากร (ฉบับที่ ๑๐)
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และแกไขอัตราโทษตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที๑่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๘
แลว

๙๐

มาตรา ๑๗ ๑๒๙ ถาอากาศยานลําใดไดรับใบปลอยอากาศยาน
แลวออกจากสนามบินศุลกากรหนึ่งไปยังสนามบินศุลกากรอื่นใดในราชอาณาจักร
ใหผูควบคุมยื่นสมุดปูมตอพนักงานประจําสนามบินนั้นเพื่อตรวจ และใหยนื่ ใบแจง
ความวาจะออกไปตางประเทศตอพนักงานนั้นดวยอีกฉบับหนึ่ง และถาบรรทุกของ
ไวในอากาศยานก็ใหยื่นบัญชีของและสําแดงรายการของที่บรรทุกดวยอีกฉบับหนึ่ง
เชนกัน กับทั้งใหแสดงใบปลอยอากาศยานที่พนักงานไดออกให ณ สนามบิน
ศุลกากรแรกที่อากาศยานไดจากมานั้นดวย และจะตองทําเชนนี้ตอไปทุก ๆ
สนามบินศุลกากร
จนกวาจะไดรับใบปลอยอากาศยานชั้นที่สุดออกนอก
ราชอาณาจักรและทุกคราวๆ ที่ทําเชนนี้ ใหเอาใบปลอยอากาศยานเพิ่มเติมติด
แนบเขากับใบปลอยอากาศยานที่ไดออกให ณ สนามบินศุลกากรแรกที่อากาศยาน
ไดจากมานั้นดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบปลอยอากาศยานเพิ่มเติม
ทุกฉบับตามอัตราตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
อธิบดีมีอํานาจงดเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานที่ตั้งเก็บตาม
มาตรานี้
มาตรา ๑๘ อธิบดีมีอํานาจสั่งลดหยอนหรืองดเก็บคาธรรมเนียม
และคาภาระติดพันที่ตั้งเก็บตามมาตรา ๑๑๐ และ ๑๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ แกอากาศยานได
มาตรา ๑๙ เพื่อสะดวกและใหทันทวงทีในการคาอธิบดีมีอํานาจ
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการแหงใบแนบ ๑, ๓, ๕ ถึง ๑๓ ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และใบแนบ ๒ ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ และ
กําหนดแบบขึ้นใชใหม เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศุลกากร
มาตรา ๒๐ ๑๓๐ ใหยกเลิกใบแนบ ๔ เพิ่มเติม (ช) ตอทาย
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔ และใหใช
ความในใบแนบ ๔ (ช) แนบทายพระราชบัญญัตินี้แทน

๑๒๙

ความในมาตรา ๑๗ นี้แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๔๘๓
๑๓๐

ใบแนบ ๔ (ช) นีไ้ ดถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช
๒๔๘๓

๙๑

มาตรา ๒๑ ๑๓๑ เพื่อสะดวกแกการคมนาคมระหวางประเทศใน
พฤติการณพิเศษ รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรเฉพาะกรณีใหอากาศยาน
ใด หรือบุคคลใดไดรับยกเวนจากบทบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ตลอดทั้งบท
กฎหมายวาดวยการศุลกากรที่เกี่ยวของ ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได และจะ
กําหนดเงื่อนไขไวในคําสั่งนั้นดวยก็ได
มาตรา ๒๒๑๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๕,
๖, ๗, หรือ ๘ และความผิดนั้นมิไดบัญญัติโทษไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๒๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่ อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใ ช
บังคับได
หมายเหตุ : หลักการและเหตุผล ปรากฏในคําปรารภวา “โดยที่สภา
ผูแทนราษฎรลงมติวาสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตศิ ุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัตขิ ึ้นไว โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภาผูแ ทนราษฎร ดังตอไปนี”้

๑๓๑

มีคําสั่งกระทรวงการคลังที่ ๒๖๐๔๖/๒๔๘๑ ยกเวนจากบทบังคับตามมาตรานี้ คือ
๑. อากาศยานของบริษัทเดินอากาศระหวางประเทศเปนประจํา ถาจะลงเฉพาะเพื่อเติม
น้ํามันและเพื่อบรรทุกหรือถายของสําหรับใชในอากาศยานหรือกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสองอยางที่กลาวนั้น
จะลงในสนามบินอื่น ๆ ที่มิไดเปนสนามบินศุลกากรก็ได แตเมื่อจะใชสนามบินเพื่อการขางตนตองแจงให
อธิบดีกรมศุลกากรทราบกอน
๒. อากาศยานของบุคคลธรรมดาซึ่งมิไดใชบรรทุกของใดๆ นอกจากหีบหอของสวนตัว
ผูควบคุมและผูโดยสารในอากาศยานนั้น จะลงในที่ใดๆ ที่มิไดเปนสนามบินศุลกากรก็ได แตผูควบคุมตอง
รายงานตอพนักงานศุลกากร (หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ถาไมมีพนักงานศุลกากร) โดยพลัน และ
ถาที่ที่ลงนั้นเปนสนามบินก็ตองรายงานตอพนักงานผูควบคุมสนามบินนั้นดวย
๑๓๒
ความในมาตรา ๒๒ นี้แกไขอัตราโทษมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘
แลว

๙๒

พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๙)
พุทธศักราช ๒๔๘๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒”
มาตรา ๒ ๑๓๓
กิจจานุเบกษาเปนตนไป

ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราช

มาตรา ๓ ๑๓๔ ใหยกเลิกมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
พุทธศักราช ๒๔๖๙ และใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปนี้
ขอความที่บัญญัติเพิ่มเติมนี้ไดนําไปพิมพไวในวรรค ๑๒ และ
๑๓ ของมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร ๒๔๖๙ และสําหรับคําวา “ราคา
อันแทจริงในทองตลาด” ไดถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓ แลว
มาตรา ๔ ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปนี้
[ขอความนี้ตอมาถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗]
[หมายเหตุ ขอความที่ถูกยกเลิกไดนําไปพิมพไวในหมายเหตุ
ทายมาตรา ๖๔ แลว]
มาตรา ๕
ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปนี้
[ขอความนี้ตอมาถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๗]
๑๓๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๕๖ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๒ หนา ๑๑๖๘
มาตรา ๓ ขอความที่บัญญัติเพิ่มเติมนี้ไดนําไปพิมพไวในวรรค ๑๒ และ ๑๓ ของมาตรา ๒ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร ๒๔๖๙ และสําหรับคําวา “ราคาอันแทจริงในทองตลาด” ไดถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๓” แลว
๑๓๔

๙๓

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในตอนทายมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ เกี่ยวกับอัตราโทษและใหใชความ
ตอไปนี้แทน
[ข อ ความนี้ ต อ มาถู ก ยกเลิ ก โดยมาตรา ๓ พระราชบั ญ ญั ติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๔๙๐]
[หมายเหตุ ขอความที่ถูกยกเลิกไดนําไปพิมพไวในหมายเหตุทาย
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙]
มาตรา ๗ ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปนี้
[ขอความนี้ตอ มาถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๙๗]
[หมายเหตุ ขอความที่ถูกยกเลิกไดนําไปพิมพไวในหมายเหตุ
ทายมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ แลว]
มาตรา ๘
ใหเติมวรรคใหมตอทายมาตรา ๑๑๒ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดังตอไปนี้
[ขอความนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๙ ขอ ๑๔]
[หมายเหตุ ขอความที่ถูกยกเลิกไดนําไปพิมพไวในหมายเหตุ
ทายมาตรา ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ แลว]
มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๙ และ
มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
[หมายเหตุ ขอความที่ถูกยกเลิกไดนําไปพิมพไวในหมายเหตุ
ทายมาตรานั้นๆ แลว]

๙๔

มาตรา ๑๐ ๑๓๕ เมื่อนําของใด ๆ เขามาหรือสงของใด ๆ ออกไป
และของนั้นตองเสียอากรหรือไมก็ตาม ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกแสดง
รายการตอไปนี้ในใบขนสินคา คือ ชนิดของคุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคา
ศุลกากร และรายการอยางอื่น ๆ ตามแตอธิบดีจะตองการ และใหลงนามรับรอง
ในใบขนสินคาหรือใชวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกําหนดเพื่อรับรองใบขนสินคาวา
ขอความที่ไดแสดงไวนั้นเปนความสัตยจริง
ถาไมพึงสอบทราบราคาศุลกากรได ใหผูนําของเขาหรือผูสงของ
ออกแสดงคาแหงของประเภทและชนิดเดียวกันซึ่งจะพึงสงมอบได ณ ที่ที่นําของ
เขาหรือสงของออกแลวแตกรณี แตในสวนของขาเขาไมรวมคาอากร
มาตรา ๑๑ กอนจะขนของใด ๆ ออกจากเรือลําใด ใหผูนําของ
เขายื่นใบขนสินคาตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบและมีฉบับคูเปนจํานวนเทาที่
อธิบดีตองการ และถาตองเสียอากรก็ใหเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น หรือถา
พนักงานเจาหนาที่สั่ง ก็ใหวางเงินเปนประกันเงินอากรนั้น
อธิบดีจะอนุญาตใหขนของใด ๆ ออกจากเรือ เมื่อมีใบขอเปด
ตรวจดังบัญญัติไวตอไปก็ได หรือเมื่อมีคําขอของนายเรือหรือตัวแทนของเรือที่นํา
ของเขาก็ได โดยใหปฏิบัติภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่เห็นควรกําหนด
แตหีบหอของสวนตัวผูโดยสารนั้น ไมตองมีใบขนสินคาและอาจ
ตรวจขนขึ้นบก และสงมอบไปได ตามขอบังคับที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๒ ถาผูนําของใด ๆ เขามาไมสามารถทําใบขนสินคา
สําหรับของนั้น ๆ ได เพราะยังไมทราบรายการบริบูรณจะยื่นใบขอเปดตรวจตาม
แบบที่อธิบดีตองการก็ได
ใบขอเปดตรวจนั้น เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรองแลวก็ใหเปน
ใบอนุญาตใหผูนําของเขาตรวจของนั้นได และใหผูนําของเขาตรวจของนั้นตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ภายในสามวัน นับแตวันที่ไดรับรองใบขอเปดตรวจ แลวใหทํา
ใบขนสินคายื่นโดยพลัน
ถาผูนําของเขาไมยื่นใบขนสินคาสําหรับของนั้น และไมเสียอากรที่
พึงเรียกเก็บแกของนั้น ถาตองเสีย หรือไมวางเงินเปนประกันเงินอากรเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่สั่งภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับรองใบขอเปดตรวจ ก็ให
อธิบดีมีอํานาจสั่งใหนําของนั้นออกขายทอดตลาด เพื่อใชคาอากร คาใชจาย และ
คาภาระติดพันอยางอื่น ๆ ทั้งสิ้น ถามีเงินเหลืออยูอีกเทาใด ก็ใหสั่งจายใหผูนํา
ของเขา
๑๓๕

ความในมาตรา ๑๐ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๔๓ แลว

๙๕

มาตรา ๑๓ ๑๓๖
มาตรา ๑๔ ของใด ๆ ที่นําเขาในราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีอาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดไดวา กอนสงมอบไปจากความอารักขาของศุลกากร ให
ผูนําของเขาปดแสตมปหรือตอกตราของศุลกากรที่ของหรือหีบหอของนั้น ๆ ตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
[หมายเหตุ ปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงที่ออกบังคับใชโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรานี้]
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ตัวแทนถูกศาลพิพากษาใหปรับเพราะได
กระทําการใด ๆ ที่เปนความผิดฐานทําหรือยื่นคําสําแดงหรือบันทึกเรื่องราวหรือ
เอกสาร ซึ่งเปนความเท็จหรือเปนความไมบริบูรณหรือเปนความชักพาใหผิดหลง
ในรายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงดวยประการใด ๆ
บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรตองเสีย หรือการกํากัดหรือการหามนั้น
ตัวการจะตองรับผิดในทางแพงใชคาปรับนั้นโดยมิพักตองคํานึงวา ตัวแทนจะ
สามารถชําระคาปรับนั้นไดหรือไม หรือมิพักตองคํานึงวาตัวแทนไดถูกจําแทน
คาปรับนั้นแลวหรือไม
มาตรา ๑๖ การกระทําที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗ และมาตรา
๙๙ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นั้น ใหถือวาเปนความผิด
โดยมิพักตองคํานึงวาผูกระทํามีเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือหาไม
มาตรา ๑๗ ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา ๒๗
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบดวยมาตรา ๑๖ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ ทานใหริบเสียสิ้นโดยมิ
พักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม
มาตรา ๑๘ ๑๓๗

๑๓๖
๑๓๗

มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดยประกาศรของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕

๙๖

มาตรา ๑๙ ๑๓๘ ของใดที่พิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมายวาเปนของรายเดียวกันกับที่นําเขามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแลว
ถาสงกลับออกไปยังเมืองตางประเทศหรือสงกลับไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือ
เดินทางไปเมืองตางประเทศ ใหคืนเงินอากรขาเขาใหแกผูนําของเขาเกาในสิบสวน
หรือสวนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ไดเรียกเก็บไว โดยคํานวณตามใบขน
สินคาขาออกแตละฉบับ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ระหวางที่อยูในราชอาณาจักร ของนั้นมิไดใชประโยชนดวย
ประการใด ๆ เวนแตเพื่อวัตถุประสงคในการสงของนั้นกลับออกไป และมิได
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใด ๆ
(ข) ของนั้นไดสงกลับออกไปทางทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่ง
ของที่ขอคืนอากรขาเขา
(ค) ของนั้นไดสงกลับออกไปภายในหนึ่งปนับแตวันนําเขา และ
(ง) ตองขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้น
กลับออกไป
อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการพิสูจนของ การสงของ
กลับออกไป การจัดทํา และยื่นเอกสารตาง ๆ การคํานวณเงินอากรที่พึงคืนให
และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้

มาตรา ๑๙ ทวิ ๑๓๙ ของที่สงออกไปยังเมืองตางประเทศหรือ
สงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ ถาพิสูจนเปนที่พอใจ
อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาไดผลิตหรือผสมหรือประกอบหรือบรรจุดวยของ
ที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหคืนเงินอากรขาเขาสําหรับของดังกลาวที่ไดเรียกเก็บ
ไวแลวใหแกผูนําของเขา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก)

ของที่นําเขามานั้นมิใชของที่กฎกระทรวงระบุหามคืนเงิน

อากร

๑๓๘

ความในมาตรา ๑๙ นี้ไดแกไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๑๕ ขอ ๑๘
๑๓๙
ความในมาตรา ๑๙ ทวิ นี้ไดแกไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๑๙

๙๗

(ข) ปริมาณของที่นําเขาซึ่งใชในการผลิต หรือผสมหรือประกอบ
หรือบรรจุ เปนของที่สงออก ใหถือตามหลักเกณฑที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศ
กําหนด
(ค) ของนั้นไดสงออกไปทางทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่
ขอคืนอากรขาเขา
(ง) ของนั้นไดสงออกไปภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําของซึ่งใชในการ
ผลิต ผสม หรือประกอบเปนของที่สงออก หรือใชบรรจุของที่สงออก เขามาใน
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีมีเหตุสุดวิสัยทําใหไมอาจสงออกภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวได อธิบดีอาจขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน และ
(จ) ตองขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้น
ออกไป แตอธิบดีจะขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได
อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการพิสูจนของ การสงออกไป
การจัดทํา และยื่นเอกสารตาง ๆ การคํานวณเงินอากรที่พึงคืนให และวิธีการอื่น
ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้
มาตรา ๑๙ ตรี๑๔๐ เมื่อผูนําของเขาแสดงความจํานงวาของที่
นําเขาจะใชเฉพาะในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ เพื่อการสงออกไปยัง
เมืองตางประเทศ หรือสงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ
อธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหรับการค้าํ ประกันของกระทรวงการคลัง
หรือธนาคาร หรือหลักประกันอื่น แทนการชําระอากรขาเขาที่ตอ งเสีย โดยอาจ
กําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได เมื่อมีการสงออกซึ่งของที่จะไดคืนเงินอากร
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ ก็ใหคืนหลักประกันโดยถือเสมือนวาเปนการคืนเงินอากร
มาตรา ๑๙ จัตวา ๑๔๑ ของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชใน
การผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา ๑๙ ทวิ หากโอนเขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบน หรือจําหนายใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ใหถือวาของนั้นไดสงออกตามมาตรา ๑๙
ทวิ ในเวลาที่โอนหรือจําหนายของเชนวานั้น ทั้งนี้ โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด

๑๔๐

ความในมาตรา ๑๙ ตรี นี้ไดแกไขเพิม่ เติมโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ.๒๕๔๓ แลว
๑๔๑
ความในมาตรา ๑๙ จัตวา นี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
๑๘) พ.ศ.๒๕๔๓

๙๘

การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการ
นําเขามาในราชอาณาจักรหรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่โอนหรือจําหนายของเชนวานั้น
โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๐ ๑๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละให มี อํ า นาจออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได
หมายเหตุ : หลักการและเหตุผลปรากฎในคําปรารภวา “โดยที่สภาผูแทนราษฎร
ลงมติวาสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ จึงมี
พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้”

๑๔๒

ความในมาตรา ๒๐ นี้ไดยกเลิกโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๘

๙๙

พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒)
พุทธศักราช ๒๔๙๗

มาตรา ๑ พระราชบั ญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญ ญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗”
มาตรา ๒ ๑๔๓ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ให ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ แลว จึงไมนํามาพิมพอีก]
มาตรา ๔ ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๖ (๒) มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา
๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐
มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา
๙๓ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๙ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และใหใชอัตราโทษตอไปนี้แทน
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ แลว จึงไมนํามาจัดพิมพอีก]
มาตรา ๕ ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๖๘ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔ และใหใชอัตราโทษ
ตอไปนี้แทน
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ แลว จึงไมนํามาพิมพอีก]

๑๔๓

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑ ตอนที่ ๑๕ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗ หนา ๓๕๗ - ๓๗๓

๑๐๐

มาตรา ๖ ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ และใหใชอัตราโทษ
ตอไปนี้แทน
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)
พุทธศักราช ๒๔๘๐ แลว จึงไมนํามาจัดพิมพอีก]
มาตรา ๗ ใหยกเลิ กอัต ราโทษในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ และให
ใชอัตราโทษตอไปนี้แทน
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘)
พุทธศักราช ๒๔๘๐ แลว จึงไมนํามาจัดพิมพอีก]
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ แลว จึงไมนํามาพิมพอีก]
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐๒ ทวิ และมาตรา
๑๐๒ ตรี แหง พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
[ไดนําขอความไปใสไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช
๒๔๖๙ แลว จึงไมนํามาพิมพอีก]
มาตรา ๑๐ ถาปรากฏวา ผูใดมีสิ่งซึ่งตองหาม หรือสิ่งซึ่งมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาเปนสิ่งตองกํากัด หรือเปนสิ่งลักลอบหนีศุลกากรไวในครอบครอง ให
อธิบดี พนักงานศุลกากรผูไดรับแตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ มีอํานาจบันทึกขอเท็จจริงที่ตนเองไดพบเห็น บันทึกนี้ถาเสนอตอศาล
ในเมื่อมีการดําเนินคดี ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนความจริงตามขอเท็จจริงที่จด
แจงไวในบันทึกนั้น และผูนั้นไดนําสิ่งนั้นเขามาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือนําเขา
มาโดยการลักลอบหนีศุลกากร แลวแตกรณี เวนแตจะพิสูจนไดเปนอยางอื่น
ให นํ า บทบั ญ ญั ติใ นวรรคกอ นมาใช บัง คับ แก ก ารกระทํ า ผิ ด ต อ
กฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอก และการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่ ง สิ น ค า บางอย า ง และกฎหมายว า ด ว ยการนํ า เงิ น ตราต า งประเทศเข า มาใน
ราชอาณาจักรดวย

๑๐๑

มาตรา ๑๑ สิ่งที่ยึดไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้เมื่อยึดไว
ครบสามสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาของ หรือผูมีสิทธิไมมา
ยื่นคํารองเรียกเอา ใหถือวาเปนสิ่งที่ไมมีเจาของ และใหตกเปนของแผนดิน
มาตรา ๑๒ เมื่อเห็นเปนการสมควรกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขต
ควบคุมศุลกากร ใหประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทองที่นั้นเปนเขตควบคุม
ศุลกากร
ภายในเขตควบคุมศุลกากร ให
บรรดาโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ตกอยูในอํานาจ
การตรวจคนของพนักงานศุลกากรตลอดไป ไมวาในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดย
ไมตองมีหมายคน แตในการใชอํานาจดังกลาวแตละคราว พนักงานศุลกากรตอง
แสดงวาตนมีเหตุอันสมควรที่จะใชอํานาจนั้น และตองแสดงบัตรประจําตัววาเปน
พนักงานศุลกากรดวย
บรรดายานพาหนะซึ่งเขาใน หรือออกไป หรือพักอยูในหรือผาน
เขตนั้นตกอยูในอํานาจการตรวจคนทํานองเดียวกัน
บรรดาบุคคลซึ่งสัญจรไปมาภายในเขตนั้นอยูในอํานาจการตรวจ
คนทํานองเดียวกัน แตถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวนั้นไดกระทําผิดตอ
กฎหมายวาดวยศุลกากร และบุคคลนั้นไมสามารถแสดงเหตุผลของตนใหเปนที่
พอใจของพนักงานศุลกากร พนักงานศุลกากรมีอํานาจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ
แลวนําสงตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
อํานาจการตรวจคนของพนักงานศุลกากร เกี่ยวกับโรงเรือนหรือ
อสัง หาริมทรัพยอยา งอื่ นในเวลากลางคืน จะตองเป น พนัก งานศุ ลกากรผูไ ดรับ
แตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี
มาตรา ๑๓ ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอํานาจประกาศ
ใหผูทําการคาสินคาชนิดใด ตามลักษณะเงื่อนไขใดที่อธิบดีกําหนดไว จัดใหมีสมุด
ควบคุมตามแบบที่อธิบดีกําหนดและใหลงรายการในขณะที่ไดรับและจําหนาย
สิ น ค า ชนิ ด นั้ น ในการประกอบการค า เป น รายวั น ในสมุ ด นั้ น การประกาศ ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศตามความในวรรคกอน
ใหผูทําการคาจัดใหมีสมุดควบคุมและลงรายการในสมุดควบคุมเปนรายวัน

๑๐๒

ถาการตรวจแสดงใหเห็นวามีสินคาขาดหรือเกินจํานวนที่ควรจะ
ปรากฏตามสมุดควบคุม ในเมื่อคํานึงถึงจํานวนสินคาที่ผูทําการคาสมควรมีไวเพื่อ
ใชสอยเอง และใหครอบครัวใชสอยตามปกติแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวา สินคาซึ่ง
ขาดหรือเกินนั้นไดนํามาไวในครอบครองของผูทําการคา หรือยายขนไปโดยผิด
กฎหมาย แลวแตกรณี โดยยังไมไดชําระคาอากร
มาตรา ๑๔ อธิ บ ดี มี อํ า นาจประกาศระบุ บ ริ เ วณพิ เ ศษในเขต
ควบคุมศุลกากร ซึ่งจะตองอยูภายในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรานี้ และใหมแี ผนที่
แสดงเขตของบริเวณดังกลาวตอทายประกาศนั้น การประกาศ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ภายในบริเวณพิเศษนั้น ผูใดมีสินคาเพื่อการคาของตนหรือของ
ผูอื่น ใหสันนิษฐานไวกอนวา สินคานั้นเปนสินคาที่ยังไมไดชําระคาอากร เวนแตจะ
แสดงใหเปนที่พอใจวาได
ชําระอากรแลว
หามมิใหผูใดทําการขนสินคาเขาไป หรือออกมา หรือขนภายใน
บริเวณพิเศษนั้น เวนแตจะมีใบอนุญาตขนซึ่งพนักงานศุลกากรไดออกให และตอง
แสดงใบอนุญาตขนนั้นเมื่อพนักงานศุลกากรเรียกรอง
มาตรา ๑๕ ๑๔๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๑๖ ๑๔๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคสาม มีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
๑๔๔

ความในมาตรา ๑๕ นี้ ไดแกไขอัตราโทษโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘ แลว
๑๔๕
ความในมาตรา ๑๖ นี้ ไดแกไขอัตราโทษโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตศิ ุลกากร (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ.๒๕๔๘ แลว

๑๐๓

