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พระราชบัญญัติ 
ศุลกากร 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ$าอยู(หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให$ไว$ ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป3นป4ที่ ๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ$าอยู(หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล$าฯ ให$ประกาศว(า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว(าด$วยศุลกากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล$าฯ ให$ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว$โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห(งชาติทําหน$าท่ีรัฐสภา ดังต(อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว(า “พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให$ใช$บังคับเม่ือพ$นกําหนดหน่ึงร$อยแปดสิบวันนับแต(

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต$นไป 
 
มาตรา ๓  ให$ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
(๒) พระราชบัญญัติศุลกากรแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๔๗๑ 
(๓) พระราชบัญญัติศุลกากรแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒ 
(๔) พระราชบัญญัติศุลกากรแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๕) พระราชบัญญัติศุลกากรแก$ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๖) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๗) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๘) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๙) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๑๐) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
(๑๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๑๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๑๓) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๑๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล(ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๕๓ ก/หน$า ๒๖/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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(๑๕) พระราชกําหนดแก$ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๑๖) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๑๗) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๑๘) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๙) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒๐) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒๓) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๒๔) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อากร” หมายความว(า อากรศุลกากรท่ีจัดเก็บกับของท่ีนําเข$ามาในหรือส(งออกไป

นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดให$เป3นอากรศุลกากร 

“ผู$นําของเข$า” ให$หมายความรวมถึง เจ$าของ ผู$ครอบครอง หรือผู$มีส(วนได$เสียใน
ของใด ๆ นับแต(เวลาท่ีนําของน้ันเข$ามาในราชอาณาจักรจนถึงเวลาท่ีพนักงานศุลกากรได$ส(งมอบให$ไป
โดยถูกต$องพ$นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร 

“ผู$ส(งของออก” ให$หมายความรวมถึง เจ$าของ ผู$ครอบครอง หรือผู$มีส(วนได$เสียใน
ของใด ๆ นับแต(เวลาท่ีนําของน้ันเข$ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาท่ีได$ส(งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

“ของต$องห$าม” หมายความว(า ของท่ีมีกฎหมายกําหนดห$ามมิให$นําเข$ามาในหรือ
ส(งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําผ(านราชอาณาจักร 

“ของต$องกํากัด” หมายความว(า ของท่ีมีกฎหมายกําหนดว(า หากจะมีการนําเข$ามา
ในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําผ(านราชอาณาจักร จะต$องได$รับอนุญาตหรือปฏิบัติให$
ครบถ$วนตามท่ีกําหนดไว$ในกฎหมาย 

“ด(านศุลกากร” หมายความว(า ท(า ท่ี หรือสนามบินท่ีใช$สําหรับการนําของเข$า การ
ส(งของออก การผ(านแดน การถ(ายลํา และการศุลกากรอ่ืน เพ่ือประโยชนNในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

“ด(านพรมแดน” หมายความว(า ด(านท่ีต้ังข้ึน ณ บริเวณเขตแดนทางบก บนทาง
อนุมัติ เพ่ือประโยชนNในการตรวจของท่ีขนส(งโดยทางน้ัน 

“เรือ” หมายความว(า ยานพาหนะทางนํ้าท่ีใช$ในการขนส(งของหรือคน และให$
หมายความรวมถึงเรือประมงด$วย 

“นายเรือ” หมายความว(า บุคคลซึ่งเป3นผู$บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ 
“เขตแดนทางบก” หมายความว(า เขตแดนทางบกระหว(างราชอาณาจักรกับดินแดน

ต(างประเทศและให$หมายความรวมถึงทางนํ้าใด ๆ ท่ีเป3นเขตแดนแห(งราชอาณาจักรหรือตอนหน่ึงแห(ง
เขตแดนน้ัน 
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“ทางอนุมัติ” หมายความว(า ทางท่ีใช$ขนส(งของเข$ามาในหรือส(งออกไปนอก
ราชอาณาจักรจากเขตแดนทางบกมายังด(านศุลกากร หรือจากด(านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก 

“การผ(านแดน” หมายความว(า การขนส(งของผ(านราชอาณาจักรจากด(านศุลกากร
แห(งหน่ึงท่ีขนส(งของเข$ามาไปยังด(านศุลกากรอีกแห(งหน่ึงท่ีขนส(งของออกไป ภายใต$การควบคุมของ
ศุลกากร โดยมีจุดเร่ิมต$นและจุดสิ้นสุดของการขนส(งอยู(นอกราชอาณาจักร ไม(ว(าการขนส(งน้ันจะมีการ
ขนถ(ายของเพ่ือเปลี่ยนยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพ่ือประโยชนNใน
การขนส(ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส(งของด$วยหรือไม(ก็ตาม  ท้ังน้ี จะต$องไม(มีการใช$
ประโยชนNใด ๆ ซึ่งของน้ันหรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนNทางการค$าเก่ียวกับของดังกล(าวใน
ราชอาณาจักร 

“การถ(ายลํา” หมายความว(า การถ(ายของจากยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส(งของเข$ามาใน
ราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหน่ึงท่ีขนส(งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต$การควบคุมของ
ศุลกากรในด(านศุลกากรแห(งเดียวกัน โดยมีจุดเ ร่ิมต$นและจุดสิ้นสุดของการขนส(งอยู(นอก
ราชอาณาจักร 

“พนักงานศุลกากร” หมายความว(า 
(๑) บุคคลซึ่งรับราชการในกรมศุลกากรและได$รับการแต(งต้ังจากอธิบดีให$ปฏิบัติ

หน$าท่ีของตนตามปกติหรือให$ปฏิบัติหน$าท่ีเฉพาะการ 
(๒) เจ$าหน$าท่ีทหารเรือ นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ซึ่งได$รับการแต(งต้ังเป3นพิเศษ

จากอธิบดีให$กระทําการแทนกรมศุลกากร 
(๓) เจ$าหน$าท่ีในหน(วยงานของรัฐอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต(งต้ังให$กระทําการเป3นพนักงาน

ศุลกากร 
“อธิบดี” หมายความว(า อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู$ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว(า รัฐมนตรีผู$รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให$รัฐมนตรีว(าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและ

ให$มีอํานาจแต(งต้ังพนักงานศุลกากร กับออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังต(อไปน้ี 
(๑) กําหนดท(า ท่ี หรือสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรให$เป3นด(านศุลกากร โดยจะ

กําหนดเง่ือนไขในการดําเนินการทางศุลกากรตามท่ีเห็นสมควรไว$ด$วยก็ได$ รวมท้ังระบุเขตศุลกากร
ของด(านศุลกากรน้ัน 

(๒) กําหนดท่ีใด ๆ ให$เป3นด(านพรมแดน โดยจะกําหนดเง่ือนไขในการดําเนินการทาง
ศุลกากรตามท่ีเห็นสมควรไว$ด$วยก็ได$ 

(๓) กําหนดค(าธรรมเนียมไม( เ กินอัตราท$ายพระราชบัญญั ติ น้ี  หรือยกเว$น
ค(าธรรมเนียม 

(๔) กําหนดหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนใบขนสินค$าและการเสียอากร 
สําหรับของท่ีนําเข$ามาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีมีลักษณะพิเศษหรือมี
เหตุจําเป3น 

(๕) กําหนดชนิดหรือประเภทของสินค$าอันตราย การเก็บและการขนถ(ายสินค$า
อันตรายท่ีอยู(ในเขตศุลกากรและท่ีนําออกไปจากเขตศุลกากร รวมท้ังวิธีการจัดเก็บอากรสําหรับสินค$า
อันตรายดังกล(าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๖) กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได$ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล$วให$ใช$บังคับได$ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  ในกรณีท่ีมีพฤติการณNพิเศษเพ่ือประโยชนNในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ีให$รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให$ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกได$รับ
ยกเว$นไม(ต$องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีทั้งหมดหรือแต(บางส(วน โดยจะกําหนดเง่ือนไขให$ต$องปฏิบัติ
ไว$ด$วยก็ได$ 

ในกรณีท่ีมีพฤติการณNพิเศษตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนแก(อากาศยาน และมีความจําเป3น
เพ่ือประโยชนNในการคมนาคมระหว(างประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป3นหนังสือเฉพาะกรณี ให$
ผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออกหรือผู$ควบคุมอากาศยานใดได$รับยกเว$นไม(ต$องปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว$ใน
หมวด ๓ การนําของเข$าและการส(งของออก โดยจะกําหนดเง่ือนไขให$ต$องปฏิบัติไว$ด$วยก็ได$ 

 
มาตรา ๗  อธิบดีอาจเรียกให$ผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออก หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข$องกับ

การศุลกากรให$ประกันอย(างหน่ึงอย(างใดเพ่ือรับรองว(าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
เก่ียวกับการศุลกากร 

การให$ประกันตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘  บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานต(าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเสียอากร หรือ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ถ$าทําเป3นภาษาต(างประเทศ อธิบดีอาจสั่งให$ผู$ย่ืนบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานดังกล(าว จัดการแปลเป3นภาษาไทยให$เสร็จและส(งภายในกําหนดเวลาท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออก หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข$อง ร$องขอให$

ดําเนินพิธีการศุลกากรหรือให$บริการใด ๆ ในทางศุลกากร ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว(าด$วย
พิกัดอัตราศุลกากร เม่ือได$รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล$ว ให$ดําเนินการตามท่ีร$องขอได$ 

 
มาตรา ๑๐  การขอสําเนาใบรับรอง ใบขนสินค$า บัญชี หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับ

การศุลกากร ซึ่งมิได$เป3นความลับน้ัน เม่ืออธิบดีเห็นสมควรก็ออกให$ได$ โดยให$ผู$ขอเสียค(าใช$จ(ายตามท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  การดําเนินการทางศุลกากร ถ$าได$กระทําในรูปของข$อมูลอิเล็กทรอนิกสN 

ให$ถือว(ามีผลโดยชอบด$วยกฎหมายเช(นเดียวกับการดําเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร  ท้ังน้ี การนํา
ข$อมูลอิเล็กทรอนิกสNมาใช$ในการศุลกากรให$เป3นไปตามกฎหมายว(าด$วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสN 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๒  การดําเนินการใดโดยทางเอกสารซึ่งพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติเป3น
ความผิดและกําหนดโทษไว$ ถ$าได$กระทําในรูปของข$อมูลอิเล็กทรอนิกสN ให$ถือว(าเป3นความผิดและมี
โทษเช(นเดียวกับการกระทําท่ีได$ดําเนินการโดยทางเอกสาร 

 
หมวด ๒ 

การจัดเก็บอากร 
   

 
ส(วนท่ี ๑ 

การเสียอากร 
   

 
มาตรา ๑๓  การนําของเข$ามาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ให$เรียกเก็บ

อากรจากผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกตามพระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

ความรับผิดในอันจะต$องเสียอากรสําหรับของท่ีนําเข$ามาในหรือส(งออกไปนอก
ราชอาณาจักรเกิดข้ึนในเวลาท่ีนําของเข$าสําเร็จหรือส(งของออกสําเร็จตามมาตรา ๕๐ 

ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกมีหน$าท่ีเสียอากรเม่ือได$ย่ืนใบขนสินค$าต(อพนักงาน
ศุลกากรและพนักงานศุลกากรได$รับและออกเลขท่ีใบขนสินค$าแล$ว 

 
มาตรา ๑๔  การคํานวณอากรสําหรับของท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักร ให$คํานวณ

ตามสภาพแห(งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ท่ีเป3นอยู(ในเวลาท่ีนําของเข$าสําเร็จ เว$นแต(
กรณี ดังต(อไปน้ี 

(๑) กรณีของท่ีเก็บไว$ในคลังสินค$าทัณฑNบน ให$คํานวณอากรตามสภาพแห(งของ 
ราคาศุลกากร และพิกัดศุลกากร ท่ีเป3นอยู(ในเวลาท่ีนําเข$าสําเร็จ แต(อัตราศุลกากรให$ถือตามอัตรา
ศุลกากรท่ีใช$อยู(ในเวลาซึ่งได$ปล(อยของเช(นว(าน้ันออกไปจากคลังสินค$าทัณฑNบน  ท้ังน้ี ไม(ว(าจะปล(อย
ของออกไปในสภาพเดิมท่ีนําเข$ามาหรือในสภาพอ่ืน 

(๒) กรณีของท่ีเก็บไว$ในคลังสินค$าทัณฑNบนสูญหายหรือถูกทําลาย ให$คํานวณอากร
ตามสภาพแห(งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ท่ีเป3นอยู(ในเวลาท่ีนําของเข$าเก็บใน
คลังสินค$าทัณฑNบนน้ัน 

(๓) กรณีของท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักรเป3นของเพ่ือการผ(านแดนหรือเพ่ือการถ(าย
ลําและต(อมามีการขอเปลี่ยนการผ(านพิธีการศุลกากรเป3นของนําเข$าภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว$ใน
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ให$คํานวณอากรตามสภาพแห(งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ท่ี
เป3นอยู(ในเวลาท่ีนําของน้ันเข$ามาในราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๕  การคํานวณอากรสําหรับของท่ีจะส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ให$

คํานวณตามสภาพแห(งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ท่ีเป3นอยู(ในเวลาท่ีพนักงาน
ศุลกากรได$รับและออกเลขท่ีใบขนสินค$าแล$ว 
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มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชนNในการคํานวณอากรตามพระราชบัญญัติน้ี ให$ “ราคา
ศุลกากร” หมายถึงราคาดังต(อไปน้ี 

(๑) กรณีนําของเข$า หมายถึงราคาแห(งของเพ่ือความมุ(งหมายในการจัดเก็บอากร
ตามราคาอย(างใดอย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 

(ก) ราคาซื้อขายของท่ีนําเข$า 
(ข) ราคาซื้อขายของท่ีเหมือนกัน 
(ค) ราคาซื้อขายของท่ีคล$ายกัน 
(ง) ราคาหักทอน 
(จ) ราคาคํานวณ 
(ฉ) ราคาย$อนกลับ 

(๒) กรณีส(งของออก หมายถึงราคาขายส(งเงินสด ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิด
เดียวกันได$โดยไม(ขาดทุน ณ เวลา และท่ีที่ส(งของออกโดยไม(มีหักทอนหรือลดหย(อนราคาอย(างใด 

(๓) กรณีนําของออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว(าด$วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย หรือเขตอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือใช$หรือจําหน(ายภายใน
ราชอาณาจักร ให$ใช$ราคาศุลกากรตาม (๑) โดยอนุโลม 

หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขในการใช$ราคาและการกําหนดราคาศุลกากรตาม (๑) 
ให$เป3นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๗  การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเข$าจะต$องรวมค(าประกันภัย 

ค(าขนส(งของ ค(าขนของลง ค(าขนของข้ึน และค(าจัดการต(าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขนส(งของท่ีนําเข$า
มายังด(านศุลกากร 

ในกรณีที่ไม(มีมูลค(าของรายการค(าประกันภัยหรือค(าขนส(งของ หรือไม(มีค(าขนของลง 
ค(าขนของข้ึน หรือค(าจัดการต(าง ๆ ตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง การกําหนดมูลค(าของรายการดังกล(าว
ให$เป3นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ผู$ใดประสงคNจะขอทราบราคาศุลกากร ถ่ินกําเนิดแห(งของ หรือพิกัด

อัตราศุลกากร ผู$น้ันอาจย่ืนคําร$องขอต(ออธิบดีเพ่ือให$พิจารณาเป3นการล(วงหน$าในเร่ืองดังต(อไปน้ี 
(๑) กําหนดราคาศุลกากรแห(งของท่ีจะนําเข$ามาในราชอาณาจักร 
(๒) กําหนดถ่ินกําเนิดแห(งของท่ีจะนําเข$ามาในราชอาณาจักรตามกฎว(าด$วยถ่ิน

กําเนิดตามท่ีระบุไว$ในสัญญาหรือความตกลงระหว(างประเทศ 
(๓) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือจําแนก

ประเภทแห(งของในพิกัดอัตราศุลกากร 
การย่ืน การพิจารณา และการแจ$งผลการพิจารณาคําร$องขอ ให$เป3นไปตาม

หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ผลการพิจารณาคําร$องขอตามวรรคหน่ึง ผูกพันเฉพาะกรมศุลกากรและผู$ร$องขอตาม

ระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 
 

ส(วนท่ี ๒ 
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การประเมินอากร 
   

 
มาตรา ๑๙  เม่ือพบว(าผู$มีหน$าท่ีเสียอากรไม(เสียอากรหรือเสียอากรไม(ครบถ$วน ให$

พนักงานศุลกากรมีอํานาจประเมินอากรตามพระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

การประเมินอากรตามวรรคหน่ึง ให$ดําเนินการได$ภายในกําหนดสามป4นับแต(วันท่ีได$
ย่ืนใบขนสินค$า เว$นแต(กรณีมีเหตุจําเป3นไม(อาจประเมินอากรได$ภายในกําหนดเวลาดังกล(าว ให$ขอ
ขยายระยะเวลาต(ออธิบดีได$อีกไม(เกินสองป4 

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานท่ีอธิบดีเช่ือได$ว(าผู$มีหน$าท่ีเสียอากรมีเจตนาในการฉ$ออากร 
ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจประเมินอากรได$อีกภายในกําหนดห$าป4นับแต(วันท่ีพ$นกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือประเมินอากรแล$ว ให$พนักงานศุลกากรส(งแบบแจ$งการประเมิน

อากรให$แก(ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต(วันท่ีประเมินอากรเสร็จ  ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกต$องเสียอากรให$ครบถ$วนภายในกําหนดสามสิบวันนับ
แต(วันท่ีได$รับแบบแจ$งการประเมินอากรน้ัน 

 
มาตรา ๒๑  สิทธิของกรมศุลกากรท่ีจะเรียกเก็บอากรท่ีไม(ได$เสียหรือเสียไม(ครบถ$วน

มีอายุความสิบป4นับแต(วันท่ีได$ย่ืนใบขนสินค$า เว$นแต(การเรียกเก็บอากรท่ีไม(ได$เสียหรือเสียไม(ครบถ$วน
น้ันเกิดจากการคํานวณอากรผิด ให$มีอายุความสองป4นับแต(วันท่ีได$ย่ืนใบขนสินค$า 

ในกรณีท่ีสิทธิในการเรียกเก็บอากรท่ีเสียไว$ไม(ครบถ$วนตามวรรคหน่ึง มีจํานวนไม(
เกินสองร$อยบาทต(อใบขนสินค$าหน่ึงฉบับ อธิบดีจะสั่งให$งดการเรียกเก็บอากรท่ีเสียไม(ครบถ$วนน้ันก็ได$ 
หากของน้ันได$พ$นไปจากอารักขาของศุลกากรแล$ว 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกไม(เสียอากรหรือเสียอากรไม(

ครบถ$วน ให$เรียกเก็บเงินเพ่ิมอีกในอัตราร$อยละหน่ึงต(อเดือนของอากรท่ีต$องเสียหรือเสียเพ่ิมโดยไม(คิด
ทบต$น นับแต(วันท่ีนําของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึง
วันท่ีนําเงินมาชําระเศษของเดือนให$นับเป3นหน่ึงเดือน โดยเงินเพ่ิมท่ีเรียกเก็บน้ีต$องไม(เกินอากรท่ีต$อง
เสียหรือเสียเพ่ิม 

ในกรณีท่ีผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกไม(เสียอากรภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(
วันท่ีได$รับแบบแจ$งการประเมินอากรตามมาตรา ๒๐ ให$เสียเบ้ียปรับร$อยละย่ีสิบของอากรท่ีต$องเสีย
หรือเสียเพ่ิม 

เงินเพ่ิมและเบ้ียปรับให$ถือเป3นเงินอากร 
เงินเพ่ิมอาจลดลงได$ตามหลักเกณฑNท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สําหรับเบ้ียปรับอาจงด

หรือลดลงได$ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกค$างชําระค(าอากร ให$อธิบดีมี
อํานาจกักของท่ีผู$น้ันนําเข$าหรือส(งออกและกําลังผ(านพิธีการศุลกากร หรืออยู(ในความกํากับตรวจตรา
ของศุลกากรได$จนกว(าผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกจะเสียอากรท่ีค$างให$ครบถ$วน และถ$าไม(เสีย
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีกักของน้ัน ให$อธิบดีมีอํานาจสั่งให$นําของน้ันออกขายทอดตลาด
ได$ 

เงินท่ีได$จากการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง ให$หักใช$ค(าอากรท่ีค$างชําระ ค(าอากร
สําหรับของที่ขายทอดตลาด ค(าเก็บรักษา ค(าขนย$าย หรือค(าภาระติดพันอย(างอื่นที่ค$างชําระแก(
กรมศุลกากรรวมท้ังค(าภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืนก(อน เหลือเท(าใดให$ใช$ค(าภาระติดพันต(าง ๆ ท่ีต$อง
ชําระแก(ผู$เก็บรักษาและผู$ขนส(งท่ีนําของท่ีขายทอดตลาดน้ันเข$ามา ตามลําดับ เม่ือได$หักใช$เช(นน้ีแล$ว
ยังมีเงินเหลืออยู(อีกเท(าใดให$คืนแก(เจ$าของ แต(เม่ือพ$นกําหนดหกเดือนนับแต(วันขายทอดตลาดแล$ว 
เจ$าของไม(มาเรียกคืนให$เงินท่ีเหลืออยู(น้ันตกเป3นของแผ(นดิน 

 
มาตรา ๒๔  ในการบังคับค(าอากรท่ีค$างชําระ หากกรมศุลกากรได$ดําเนินการตาม

มาตรา ๒๓ แล$วยังไม(ได$รับค(าอากรหรือได$รับไม(ครบถ$วน ให$อธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยNสินของผู$ต$องรับผิดเสียอากรได$ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต$องขอให$ศาลออกคําสั่ง 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยNสิน ให$ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ(งโดยอนุโลม ส(วนวิธีการอายัดให$ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

เงินท่ีได$จากการขายทอดตลาดดังกล(าว ให$หักค(าธรรมเนียม ค(าใช$จ(ายในการยึดและ
ขายทอดตลาดและค(าอากรท่ีไม(ได$เสียหรือเสียไม(ครบถ$วน ถ$ามีเงินเหลือให$คืนแก(เจ$าของ 

 
ส(วนท่ี ๓ 

การคืนอากร 
   

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีปรากฏว(ามีการเสียอากรไว$เกินจํานวนท่ีต$องเสีย ให$

ดําเนินการอย(างใดอย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 
(๑) ให$อธิบดีมีอํานาจคืนอากรส(วนท่ีเสียไว$เกินเฉพาะในเหตุที่ได$คํานวณอากรผิดโดย

ไม(ต$องมีคําร$องขอคืนอากร แต(มิให$สั่งคืนเม่ือพ$นกําหนดสองป4นับแต(วันท่ีได$นําของเข$ามาในหรือ
ส(งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ 

(๒) ให$ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกมีสิทธิย่ืนคําร$องขอคืนอากรภายในกําหนดสามป4
นับแต(วันท่ีนําของเข$ามาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีได$เสียอากรเพ่ือส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล$ว แต(มิได$

ส(งของน้ันออกไปนอกราชอาณาจักร ให$ผู$ส(งของออกมีสิทธิย่ืนคําร$องขอคืนอากรภายในกําหนดเก$าสบิวัน
นับแต(วันท่ีพนักงานศุลกากรได$รับใบขนสินค$าแล$ว 

การย่ืนคําร$องขอคืนอากรและการคืนอากรตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีต$องคืนอากรหรือเงินประกันค(าอากรเพราะเหตุท่ีได$เรียกไว$

เกินจํานวนอันพึงต$องเสียหรือเสียเพ่ิม ให$คืนเงินพร$อมด$วยดอกเบ้ียอีกร$อยละศูนยNจุดหกสองห$าต(อ
เดือนของจํานวนเงินท่ีต$องคืนโดยไม(คิดทบต$นนับแต(วันท่ีได$เสียอากรหรือวางเงินประกันอากรคร้ัง
สุดท$ายจนถึงวันท่ีมีการอนุมัติให$จ(ายคืน 

ในกรณีท่ีได$เปลี่ยนการวางประกันอย(างอ่ืนเป3นการวางเงินประกันภายหลังจากท่ีได$
นําของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล$ว ให$คํานวณดอกเบ้ีย
สําหรับจํานวนเงินประกันท่ีต$องคืนนับแต(วันท่ีวางเงินประกันคร้ังสุดท$ายแทนการวางประกันจนถึง
วันท่ีอนุมัติให$จ(ายคืน 

ดอกเบ้ียท่ีจ(ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิให$เกินจํานวนเงินอากรหรือเงินประกัน
ค(าอากรท่ีต$องคืน 

ในการคํานวณดอกเบ้ียตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง เศษของเดือนให$นับเป3นหน่ึงเดือน 
และดอกเบ้ียท่ีต$องจ(ายน้ีให$ถือเป3นอากรท่ีต$องจ(ายคืน 

 
มาตรา ๒๘  ผู$นําของเข$ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล$ว หากส(งของน้ันกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส(งไปเป3นของใช$สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานท่ีเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรให$มีสิทธิขอคืนอากรขาเข$าสําหรับของน้ันเก$าในสิบส(วนหรือส(วนท่ีเกินหน่ึงพันบาทของ
จํานวนท่ีได$เรียกเก็บไว$โดยคํานวณตามใบขนสินค$าขาออกแต(ละฉบับ แล$วแต(จํานวนใดจะสูงกว(า ตาม
หลักเกณฑNดังต(อไปน้ี 

(๑) ต$องพิสูจนNได$ว(าเป3นของรายเดียวกันกับท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักร 
(๒) ต$องไม(นําของน้ันไปใช$ประโยชนNในระหว(างท่ีอยู(ในราชอาณาจักร เว$นแต(การใช$

ประโยชนNเพ่ือส(งของน้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และมิได$เปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะแห(ง
ของน้ัน 

(๓) ได$ส(งของน้ันกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหน่ึงป4นับแต(วันท่ีนํา
ของน้ันเข$ามาในราชอาณาจักร และ 

(๔) ต$องขอคืนอากรภายในกําหนดหกเดือนนับแต(วันท่ีส(งของน้ันกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

การขอคืนอากร การพิสูจนNของ การส(งของกลับออกไป และการคืนอากร ตามวรรค
หน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ผู$นําของเข$ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล$ว เพ่ือใช$สําหรับผลิต 

ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใด หากส(งของท่ีได$จากการดําเนินการดังกล(าวออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือส(งไปเป3นของใช$สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานท่ีเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ให$มีสิทธิขอคืนอากรขาเข$าสําหรับของท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักรน้ัน ตามหลักเกณฑN
ดังต(อไปน้ี 

(๑) ต$องพิสูจนNได$ว(าได$ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใดด$วย
ของท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๒) ต$องพิสูจนNได$ว(าของท่ีนําไปใช$ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการ
ด$วยวิธีอ่ืนใดน้ันมีปริมาณไม(เกินท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) ได$ส(งของท่ีได$จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใด
น้ันออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหน่ึงป4นับแต(วันท่ีนําของท่ีใช$ในการผลิต ผสม ประกอบ 
บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใดเข$ามาในราชอาณาจักร เว$นแต(มีเหตุสุดวิสัยทําให$ไม(อาจส(งของ
ดังกล(าวออกไปภายในกําหนดหน่ึงป4 ให$อธิบดีขยายระยะเวลาได$ แต(ต$องไม(เกินหกเดือน และ 

(๔) ต$องขอคืนอากรภายในกําหนดหกเดือนนับแต( วันท่ีส(งของออกไปนอก
ราชอาณาจักร เว$นแต(อธิบดีจะขยายระยะเวลาให$แต(ต$องไม(เกินหกเดือน 

การขอคืนอากร การพิสูจนNของ การส(งของออกไป และการคืนอากร ตามวรรคหน่ึง 
ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ผู$นําของเข$ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช$สําหรับผลิต ผสม ประกอบ 

บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใดตามมาตรา ๒๙ เพ่ือส(งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือส(งไปเป3นของ
ใช$สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานท่ีเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร อาจร$องขอต(ออธิบดีวาง
ประกันอย(างหน่ึงอย(างใดแทนการเสียอากรขาเข$า  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

การคืนประกันท่ีผู$นําของเข$าได$วางไว$แทนการเสียอากรตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  การโอนของท่ีได$จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการ

ด$วยวิธีอ่ืนใดตามมาตรา ๒๙ เข$าไปในคลังสินค$าทัณฑNบนหรือจําหน(ายให$แก(ผู$มีสิทธิได$รับยกเว$นอากร
ตามกฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให$ถือว(าเป3นการส(งของออกไปนอก
ราชอาณาจักร และเป3นการส(งของออกสําเร็จในเวลาท่ีโอนหรือจําหน(ายของน้ัน  ท้ังน้ี ให$นํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช$บังคับกับการคืนอากรหรือประกันอย(างอ่ืนแก(ผู$นําของ
เข$าโดยอนุโลม 

การรับของท่ีได$โอนหรือจําหน(ายตามวรรคหน่ึง ให$ถือว(าเป3นการนําเข$ามาใน
ราชอาณาจักรนับแต(เวลาท่ีได$โอนหรือจําหน(ายของน้ัน และให$นําบทบัญญัติเก่ียวกับการนําของเข$ามา
ใช$บังคับโดยอนุโลม 

การโอนของเข$าไปในคลังสินค$าทัณฑNบน การจําหน(ายของแก(ผู$มีสิทธิได$รับยกเว$น
อากร และการรับของดังกล(าว ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
ส(วนท่ี ๔ 

การวินิจฉัยอากรและการอุทธรณNการประเมินอากร 
   

 
มาตรา ๓๒  ให$ มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ประกอบด$วย ปลัด

กระทรวงการคลังเป3นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
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กรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู$อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู$ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต(งต้ังจํานวนไม(เกินสามคน เป3นกรรมการ 

ให$อธิบดีแต(งต้ังข$าราชการในกรมศุลกากรคนหน่ึงเป3นเลขานุการและอีกไม(เกินสอง
คนเป3นผู$ช(วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๓๓  กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๒ มีวาระการดํารงตําแหน(งคราว

ละสามป4และอาจได$รับแต(งต้ังใหม(อีกได$ 
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพ$นจากตําแหน(งก(อนวาระ ให$ดําเนินการแต(งต้ัง

กรรมการแทนภายในกําหนดเก$าสิบวันนับแต(วันท่ีตําแหน(งกรรมการว(างลง เว$นแต(วาระของกรรมการ
เหลือไม(ถึงสามสิบวันจะไม(แต(งต้ังกรรมการแทนก็ได$ 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพ$นจากตําแหน(งก(อนวาระ ให$ผู$ได$รับแต(งต้ังแทน
ตําแหน(งท่ีว(างอยู(ในตําแหน(งเท(ากับวาระท่ีเหลืออยู(ของกรรมการซึ่งได$แต(งต้ังไว$แล$ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได$มีการแต(งต้ังกรรมการข้ึนใหม( ให$
กรรมการซึ่งพ$นจากตําแหน(งตามวาระน้ันอยู(ในตําแหน(งเพ่ือดําเนินงานต(อไปจนกว(ากรรมการซึ่งได$รับ
แต(งต้ังใหม(เข$ารับหน$าท่ี 

 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพ$นจากตําแหน(งตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการ

ผู$ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๒ พ$นจากตําแหน(งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให$ออกเพราะบกพร(องต(อหน$าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย(อน

ความสามารถ 
(๔) เป3นบุคคลล$มละลาย คนไร$ความสามารถ หรือคนเสมือนไร$ความสามารถ 
(๕) ได$รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให$จําคุก เว$นแต(เป3นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได$กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรต$องมีกรรมการมา

ประชุมไม(น$อยกว(าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป3นองคNประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ถ$าประธานกรรมการไม(มา

ประชุมหรือไม(อาจปฏิบัติหน$าท่ีได$ ให$ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป3นประธานในท่ีประชุม 
ในการปฏิบัติหน$าท่ี ถ$ามีการพิจารณาในเร่ืองท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู$ใด

มีส(วนได$เสียประธานกรรมการหรือกรรมการผู$น้ันไม(มีสิทธิเข$าร(วมประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให$ถือเสียงข$างมาก กรรมการคนหน่ึงให$มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนนถ$าคะแนนเสียงเท(ากัน ให$ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป3นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอํานาจหน$าท่ี ดังต(อไปน้ี 
(๑) กําหนดขอบเขตการใช$อํานาจของพนักงานศุลกากร 
(๒) กําหนดหลักเกณฑN วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินอากร 
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(๓) วินิจฉัยป5ญหาเก่ียวกับอากรท่ีกรมศุลกากรขอความเห็น 
(๔) ให$คําปรึกษาหรือเสนอแนะแก(รัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร 
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เม่ือได$รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล$วให$พนักงานศุลกากรปฏิบัติตาม 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ให$เป3นท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๗  ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกมีสิทธิอุทธรณNการประเมินอากรต(อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีได$รับแบบแจ$งการประเมินอากร 
การย่ืนอุทธรณNและวิธีพิจารณาอุทธรณNตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  การอุทธรณNการประเมินอากรตามมาตรา ๓๗ ไม(เป3นเหตุทุเลาการเสีย

อากรตามท่ีพนักงานศุลกากรประเมินไว$ เว$นแต(ผู$อุทธรณNได$รับอนุญาตจากอธิบดีให$รอคําวินิจฉัย
อุทธรณNหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ผู$อุทธรณNท่ีได$รับอนุญาตให$ทุเลาการเสียอากรตามวรรคหน่ึง ต$องเสียอากรให$
ครบถ$วนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีได$รับแจ$งการจําหน(ายอุทธรณNหรือคําวินิจฉัยอุทธรณN 
หรือนับแต(วันได$รับทราบคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณNให$เสียอากรเพ่ิมข้ึน ผู$อุทธรณNจะต$องเสียอากรภายใน
กําหนดระยะเวลาเช(นเดียวกับวรรคสอง 

 
มาตรา ๓๙  ให$มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณN ประกอบด$วย อธิบดีกรมศุลกากร

เป3นประธานกรรมการ ผู$แทนกรมสรรพากร ผู$แทนกรมสรรพสามิต ผู$แทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู$แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป3นกรรมการ 

ให$อธิบดีแต(งต้ังข$าราชการในกรมศุลกากรคนหน่ึงเป3นเลขานุการและอีกไม(เกินสอง
คนเป3นผู$ช(วยเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีมีความจําเป3นและรัฐมนตรีเห็นเป3นการสมควรอาจกําหนดให$

มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNเพ่ิมเติมอีกคณะหน่ึงหรือหลายคณะก็ได$ โดยให$คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณNดังกล(าวมีองคNประกอบตามท่ีกําหนดไว$ในมาตรา ๓๙ 

 
มาตรา ๔๑  ให$คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNพิจารณาอุทธรณNให$แล$วเสร็จภายใน

กําหนดหน่ึงร$อยแปดสิบวันนับแต(วันท่ีพนักงานศุลกากรได$รับอุทธรณNและมีเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับ
การอุทธรณNน้ันครบถ$วน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป3น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNอาจขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณNออกไปอีกได$ แต(ต$องไม(เกินเก$าสิบวัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๔๒  หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNไม(พิจารณาอุทธรณNให$แล$วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกมีสิทธินําคดีไปฟSองต(อ
ศาลได$ 

ในกรณีท่ีผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกนําคดีไปฟSองต(อศาล ให$คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณNยกอุทธรณNของผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกน้ัน 

 
มาตรา ๔๓  ให$ นําบทบัญญั ติมาตรา ๓๕ มาใช$ บังคับกับการประชุมของ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๔  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNมีอํานาจแต(งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการอย(างหน่ึงอย(างใดตามท่ีจะมอบหมาย 
ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาใช$บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการตาม

วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๕  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๔๔ 

วรรคหน่ึงมีอํานาจออกหนังสือเรียกผู$อุทธรณNหรือขอให$บุคคลซึ่งเก่ียวข$องมาให$ถ$อยคํา หรือส(งบัญชี 
เอกสาร หลักฐาน ข$อมูล หรือสิ่งของท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีอุทธรณNมาแสดงได$ ไม(ว(าจะอยู(ในรูปแบบใด ๆ 
โดยต$องให$เวลาแก(บุคคลดังกล(าวไม(น$อยกว(าสิบห$าวันนับแต(วันได$รับหนังสือเรียกหรือวันได$รับแจ$งการ
ร$องขอ 

ผู$อุทธรณNผู$ใดไม(ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหน่ึง หรือไม(ยอมให$ถ$อยคําโดยไม(มี
เหตุผลอันสมควร ให$คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNยกอุทธรณNน้ันเสีย 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ผู$อุทธรณNย่ืนคําร$องขอถอนอุทธรณN ให$คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณNจําหน(ายอุทธรณNน้ัน 
 
มาตรา ๔๗  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNให$เป3นท่ีสุด โดยให$ทํา

เป3นหนังสือและแจ$งให$ผู$อุทธรณNทราบ 
 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผู$อุทธรณNไม(พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณN ผู$อุทธรณNมีสิทธิฟSองเป3นคดีต(อศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันได$รับแจ$งคําวินิจฉัย
อุทธรณN เว$นแต(คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณNจะจําหน(ายอุทธรณNตามมาตรา ๔๖ 

 
มาตรา ๔๙  ให$กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร กรรมการใน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณN และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณNแต(งต้ัง เป3นเจ$าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๓ 

การนําของเข$าและการส(งของออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๕๐  การนําของเข$าและการส(งของออกเป3นอันสําเร็จ ในกรณีดังต(อไปน้ี 
(๑) การนําของเข$าทางทะเล ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ือเรือท่ีนําของเข$ามาน้ันได$เข$า

มาในเขตท(าท่ีจะขนถ(ายของข้ึนจากเรือหรือท(าท่ีมีช่ือส(งของถึง ส(วนการส(งของออกทางทะเล ให$ถือว(า
เป3นอันสําเร็จเม่ือเรือท่ีจะส(งของออกน้ันได$ออกจากเขตท(าท$ายสุดเพ่ือไปจากราชอาณาจักร 

(๒) การนําของเข$าทางบก ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ือยานพาหนะท่ีนําของเข$ามาน้ัน
ได$เข$ามาถึงเขตด(านพรมแดน ส(วนการส(งของออกทางบก ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ือยานพาหนะท่ีจะ
ส(งของออกน้ันได$ออกจากเขตด(านพรมแดนเพ่ือไปจากราชอาณาจักร 

(๓) การนําของเข$าทางอากาศ ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ืออากาศยานท่ีนําของเข$ามา
น้ันได$ถึงสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร ส(วนการส(งของออกทางอากาศ ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ืออากาศ
ยานท่ีจะส(งของออกน้ันได$ออกจากสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรท$ายสุดเพ่ือไปจากราชอาณาจักร 

(๔) การนําของเข$าทางไปรษณียN ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ือได$เปTดถุงไปรษณียN ส(วน
การส(งของออกทางไปรษณียN ให$ถือว(าเป3นอันสําเร็จเม่ือได$ปTดถุงไปรษณียNและได$ดําเนินการส(งออก
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล$วแต(กรณี โดยต$องปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๑  ก(อนท่ีจะนําของใดไปจากอารักขาของศุลกากรหรือก(อนท่ีจะส(งของใด

ออกไปนอกราชอาณาจักร ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกต$องปฏิบัติให$ครบถ$วนตามพระราชบัญญัติน้ี 
และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร กับต$องย่ืนใบขนสินค$าโดยถูกต$อง และเสียอากรจน
ครบถ$วนหรือวางประกันไว$ 

การย่ืนใบขนสินค$า การเสียอากร และการวางประกันตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

เม่ือผู$ท่ีเก่ียวข$องร$องขอและอธิบดีเห็นว(ามีความจําเป3นต$องนําของใดออกไปจาก
อารักขาของศุลกากรหรือต$องส(งของใดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร(งด(วน อธิบดีมีอํานาจอนุญาต
ให$นําของน้ันไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส(งของน้ันออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยังไม(ต$องย่ืนใบ
ขนสินค$าให$สมบูรณNหรือยังไม(ต$องเสียอากรจนครบถ$วน  ท้ังน้ี อธิบดีอาจกําหนดเง่ือนไขให$ผู$ร$องขอ
ต$องปฏิบัติด$วยก็ได$ และในกรณีที่ต$องเสียอากร ให$ผู$ร$องขอวางประกันค(าอากรตามหลักเกณฑN วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕๒ เม่ือนําของเข$ามาในหรือจะส(งของออกไปนอกราชอาณาจักร ให$ผู$นํา

ของเข$าหรือผู$ส(งของออกย่ืนใบขนสินค$าต(อพนักงานศุลกากรตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ซึ่ง
อย(างน$อยต$องมีรายการดังต(อไปน้ี 

(๑) ชนิดแห(งของ 
(๒) ปริมาณ นํ้าหนัก และคุณภาพแห(งของ 
(๓) ราคาศุลกากร 
(๔) ประเทศต$นทางหรือประเทศปลายทาง 
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เม่ือพนักงานศุลกากรได$ตรวจสอบรายการท่ีแสดงไว$ในใบขนสินค$าแล$วเห็นว(า
รายการท่ีแสดงไว$น้ันครบถ$วน ให$พนักงานศุลกากรลงนามรับรองในใบขนสินค$าหรือใช$วิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีอธิบดีกําหนดเพ่ือรับรองว(ารายการท่ีได$แสดงไว$น้ันครบถ$วนแล$ว 

 
มาตรา ๕๓  ของท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักร หากเป3นของติดตัวผู$โดยสารและมี

มูลค(าไม(เกินจํานวนท่ีอธิบดีประกาศกําหนด ผู$นําของเข$าไม(ต$องย่ืนใบขนสินค$าสําหรับของน้ัน 
ในกรณีท่ีของตามวรรคหน่ึงเป3นของท่ีต$องเสียอากร ให$ผู$นําของเข$าเสียอากรเม่ือได$

สําแดงของดังกล(าวต(อพนักงานศุลกากร หรือเม่ือพนักงานศุลกากรตรวจพบว(าของดังกล(าวเป3นของท่ี
ต$องเสียอากร 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีผู$นําของเข$าไม(สามารถทําใบขนสินค$าสําหรับของใดได$ เพราะ

ไม(ทราบรายละเอียดเก่ียวกับของน้ันท้ังหมด ผู$นําของเข$าอาจย่ืนคําขออนุญาตเปTดตรวจของท่ีอยู(ใน
อารักขาของศุลกากรน้ันได$ โดยให$ดําเนินการตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

เม่ือครบกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีผู$นําของเข$าได$รับอนุญาตให$เปTดตรวจของตาม
วรรคหน่ึงแล$วผู$นําของเข$ายังไม(ย่ืนใบขนสินค$าและไม(เสียอากรหรือวางประกันให$ถูกต$องครบถ$วน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล(าว ให$ถือว(าของท่ีมีการเปTดตรวจน้ันเป3นของตกค$าง 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีพนักงานศุลกากรเห็นว(ามีป5ญหาเก่ียวกับจํานวนเงินอากร

สําหรับของท่ีกําลังผ(านพิธีการศุลกากร ให$นําของน้ันไปยังศุลกสถานหรือนําไปเก็บไว$ในท่ีแห(งใดแห(ง
หน่ึงท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย เว$นแต(พนักงานศุลกากรและผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกจะตกลงให$
เก็บตัวอย(างของไว$เพ่ือวินิจฉัยป5ญหาดังกล(าว รวมท้ังได$เสียอากรตามจํานวนท่ีสําแดงไว$ในใบขนสินค$า
และได$วางเงินเพ่ิมเติมเป3นประกันหรือวางประกันเป3นอย(างอ่ืนจนครบจํานวนเงินอากรสูงสุดท่ีอาจ
ต$องเสียสําหรับของน้ัน 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$ประเมินอากรท่ีต$องเสียและแจ$งผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของ
ออกให$เสียอากรแล$ว ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกต$องเสียอากรตามจํานวนท่ีได$รับแจ$งให$ครบถ$วน
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีได$รับแจ$ง เว$นแต(ในกรณีท่ีมีการวางเงินประกันตามวรรคหน่ึง 
และเงินดังกล(าวคุ$มค(าอากรแล$ว ให$พนักงานศุลกากรเก็บเงินประกันดังกล(าวเป3นค(าอากรตามจํานวน
ท่ีประเมินได$ และให$ถือว(าผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกได$เสียอากรครบถ$วนแล$ว 

 
มาตรา ๕๖  ให$ผู$ควบคุมยานพาหนะทําการบรรทุกหรือขนถ(ายของหรือกระทําการ

อย(างหน่ึงอย(างใดเก่ียวกับของท่ีนําเข$าหรือของท่ีจะส(งออกท่ีต$องมีพนักงานศุลกากรกํากับในเวลาท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง เว$นแต(ได$รับอนุญาตจากอธิบดีให$ทําการบรรทุกหรือขนถ(ายของดังกล(าวใน
เวลาอ่ืนได$ 

 
มาตรา ๕๗  การบรรทุกของลงหรือขนข้ึนจากยานพาหนะ การขนถ(ายของ การนํา

ของไปยังท่ีสําหรับตรวจ การช่ังของ การบรรจุใหม( นํามารวม คัดเลือก แบ(งแยก ทําเคร่ืองหมาย และ
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ลงเลขหมายหรือการอนุญาตให$กระทําการน้ัน หรือการขนย$ายของไปเก็บในท่ีสําหรับเก็บจนกว(าจะ
ได$รับมอบไปให$เป3นหน$าท่ีของผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออก โดยต$องเสียค(าใช$จ(ายของตนเอง 

 
มาตรา ๕๘  การขนถ(ายของท่ีนําเข$ามาในหรือจะส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ต$อง

ขนถ(ายในเขตขนถ(ายของเท(าน้ัน เว$นแต(ได$รับอนุญาตจากอธิบดีให$ขนถ(ายในสถานท่ีอ่ืนได$โดยอธิบดี
อาจเรียกให$ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออก แล$วแต(กรณี หรือเจ$าของหรือผู$ครอบครองสถานท่ีอ่ืนน้ัน
วางประกันได$ 

 
มาตรา ๕๙  หีบห(อหรือภาชนะบรรจุของท่ีจะนําเข$ามาในหรือส(งออกไปนอก

ราชอาณาจักรต$องมีเคร่ืองหมายหรือเลขหมายกํากับหีบห(อหรือภาชนะบรรจุของน้ัน และต$องแสดง
เคร่ืองหมายหรือเลขหมายน้ันไว$ในเอกสารท่ีเก่ียวกับของน้ันด$วย 

 
มาตรา ๖๐  ของท่ีนําเข$ามาในหรือจะส(งออกไปนอกราชอาณาจักรทางไปรษณียN

ตามมาตรา ๕๐ (๔) ให$บุคคลซึ่งเก่ียวข$องกับการนําเข$าหรือส(งออกแสดงรายการเก่ียวกับของน้ัน 
ในกรณีท่ีมีความผิดเกิดข้ึนกับการนําของเข$าหรือส(งของออกตามวรรคหน่ึง ให$ความ

รับผิดและโทษน้ันตกแก(บุคคล ดังต(อไปน้ี 
(๑) ผู$มีช่ือท่ีจะรับของอันนําเข$ามาหรือผู$รับของ สําหรับการนําของเข$า หรือ 
(๒) ผู$ส(งของอันจะส(งออกไปหรือผู$นําของส(ง ณ ท่ีทําการไปรษณียN สําหรับการส(ง

ของออก 
 
มาตรา ๖๑  ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๕ 

มาใช$บังคับกับของท่ีนําเข$ามาในหรือจะส(งออกไปนอกราชอาณาจักรทางไปรษณียNด$วย 
 
มาตรา ๖๒  พนักงานศุลกากรอาจตรวจห(อพัสดุไปรษณียNท่ีนําเข$ามาในหรือจะ

ส(งออกไปนอกราชอาณาจักรได$ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากรอาจกักจดหมายหรือห(อพัสดุไปรษณียN

ไว$ได$จนกว(าผู$จะส(งของออกไปหรือผู$นําของส(ง หรือผู$มีช่ือท่ีจะรับของหรือผู$รับของ ได$แสดงต(อ
พนักงานศุลกากรว(าไม(มีของต$องห$าม ของต$องกํากัด หรือของท่ียังมิได$เสียอากรในจดหมายหรือในห(อ
พัสดุน้ัน 

 
มาตรา ๖๓  ผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออก ผู$ขนส(ง และบุคคลซึ่งเก่ียวข$องตามท่ีอธิบดี

ประกาศกําหนด มีหน$าท่ีเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข$อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับของท่ีกําลัง
ผ(านหรือได$ผ(านพิธีการศุลกากรเป3นเวลาไม(น$อยกว(าห$าป4นับแต(วันท่ีนําของเข$าหรือส(งของออก 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเลิกประกอบกิจการ ให$บุคคลดังกล(าวหรือผู$ชําระบัญชี
เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข$อมูลดังกล(าวไว$ต(อไปอีกสองป4นับแต(วันเลิกประกอบ
กิจการ 

การเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข$อมูลตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
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ส(วนท่ี ๑ 

การนําของเข$าและการส(งของออกทางทะเล 
   

 
มาตรา ๖๔  เรือท่ีเข$ามาในราชอาณาจักรเว$นแต(เรือของทางราชการ ให$นายเรือมี

หน$าท่ีทํารายงานเรือเข$าและย่ืนบัญชีสินค$าสํา หรับเรือและแสดงใบทะเบียนเรือต(อพนักงานศุลกากร
เพ่ือตรวจสอบ 

การทํารายงานเรือเข$าและการย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับเรือตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไป
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีเรือตามวรรคหน่ึงมาถึงท(าท่ีเป3นด(านศุลกากร และมีของจากต(างประเทศ
อยู(ในเรือและประสงคNจะส(งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีของท่ีจะขนข้ึน ณ ท่ีอ่ืนภายใน
ราชอาณาจักร นายเรือต$องแถลงข$อความเก่ียวกับของน้ันไว$ในรายงานเรือเข$าด$วย 

 
มาตรา ๖๕  ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งห$ามเคลื่อนย$ายของในเรือท่ีมิได$แสดงไว$

ในรายงานเรือเข$าจนกว(าจะได$รับรายงานท่ีถูกต$องจากนายเรือหรือจนกว(านายเรือจะได$อธิบายเหตุผล
ท่ีไม(สามารถแสดงของดังกล(าวไว$ในรายงานเรือเข$าได$ 

 
มาตรา ๖๖  ถ$านายเรือได$รายงานต(อพนักงานศุลกากรว(า ตนไม(ทราบว(าของท่ีอยู(ใน

หีบห(อหรือภาชนะบรรจุท่ีบรรทุกมาในเรือน้ันเป3นสิ่งใด พนักงานศุลกากรจะสั่งให$เปTดหีบห(อหรือ
ภาชนะบรรจุน้ันออกเพ่ือตรวจสอบก็ได$ และหากปรากฏว(าในหีบห(อหรือภาชนะบรรจุน้ันมีของ
ต$องห$าม ให$ยึดของน้ันไว$เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๖๗  เรือท่ีเดินทางมาจากต(างประเทศเม่ือมาถึงเขตท(าต$องหยุดลอยลํา ณ 

ด(านตรวจท่ีกําหนดไว$ และให$นายเรือมีหน$าท่ีดังต(อไปน้ี 
(๑) อํานวยความสะดวกแก(พนักงานศุลกากรในการท่ีจะข้ึนบนเรือและเข$าไปในเรือ 
(๒) ทอดสมอเรือ เม่ือพนักงานศุลกากรสั่ง 
(๓) ตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเก่ียวกับเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร 

การเดินทางและลักษณะแห(งของในเรือ 
(๔) รายงานเก่ียวกับอาวุธปUน กระสุนปUน ดินปUน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู(ในเรือและ

ให$ส(งมอบอาวุธปUนและกระสุนปUนแก(พนักงานศุลกากรกํากับด(านตรวจ เม่ือพนักงานศุลกากรสั่งให$ส(งมอบ 
สําหรับดินปUนและวัตถุระเบิดให$ส(งมอบแก(พนักงานศุลกากรซึ่งได$รับมอบหมายเฉพาะเพ่ือการน้ัน 

(๕) จัดท่ีพักบนเรือให$แก(พนักงานศุลกากรตามสมควร 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําสั่งอันสมควรของพนักงานศุลกากรท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ

ราชการทางศุลกากร 
 
มาตรา ๖๘  เม่ือพ$นกําหนดระยะเวลาสิบวันนับแต(เรือมาถึงเขตท(าท่ีเป3นด(าน

ศุลกากรหากนายเรือมิได$ดําเนินการขนของข้ึนจากเรือให$แล$วเสร็จ หรือผู$นําของเข$ามิได$ดําเนินการย่ืน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ใบขนสินค$าหรือมิได$ดําเนินการเพ่ือให$พนักงานศุลกากรตรวจของหรือส(งมอบของไปโดยถูกต$อง 
พนักงานศุลกากรอาจสั่งให$มีการนําของนั้นมาเก็บไว$ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรกําหนด โดยให$
นายเรือหรือผู$นําของเข$าเป3นผู$เสียค(าใช$จ(ายท่ีเกิดข้ึนจากการเคลื่อนย$ายและเก็บรักษาของดังกล(าว 

พนักงานศุลกากรจะอนุญาตให$คืนของท่ีนํามาเก็บไว$ตามวรรคหน่ึงให$แก(ผู$นําของเข$า
ได$ต(อเม่ือมีการชําระค(าใช$จ(ายอันเก่ียวแก(ของน้ันเสร็จสิ้นแล$ว 

 
มาตรา ๖๙  เม่ือพ$นกําหนดระยะเวลาย่ีสิบเอ็ดวันนับแต(เรือมาถึงเขตท(าท่ีเป3นด(าน

ศุลกากรหากนายเรือมิได$ดําเนินการขนของขึ้นจากเรือให$แล$วเสร็จ พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่ง
กักเรือลําดังกล(าวน้ันไว$ได$จนกว(านายเรือจะได$ขนของข้ึนจากเรือจนหมด โดยนายเรือต$องชําระ
ค(าใช$จ(ายในการเฝSารักษาของดังกล(าว รวมท้ังค(าใช$จ(ายอ่ืนอันพึงมีด$วย 

อธิบดีอาจยกเว$นการเรียกเก็บค(าใช$จ(ายตามวรรคหน่ึงได$ หากนายเรือได$แสดง
หลักฐานอันสมควรว(าการชักช$าน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได$ 

 
มาตรา ๗๐  ห$ามมิให$ขนของท่ีจะส(งออกบรรทุกลงในเรือลําใดจนกว(าพนักงาน

ศุลกากรได$ออกใบปล(อยเรือขาเข$าให$แก(เรือน้ัน เว$นแต(จะได$รับอนุญาตให$ขนของบรรทุกลงในเรือน้ัน
ได$ก(อนท่ีจะได$รับใบปล(อยเรือขาเข$า  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๗๑  เรือลําใดท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรจากท(าท่ีเป3นด(านศุลกากร เว$น

แต(เรือของทางราชการจะต$องได$รับใบปล(อยเรือขาออก โดยให$นายเรือมีหน$าท่ีทํารายงานเรือออกและ
ย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับเรือต(อพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$ลงลายมือช่ือรับรองในรายงานเรือออกแล$ว ให$ถือว(ารายงาน
ดังกล(าวเป3นใบปล(อยเรือขาออก 

การทํารายงานเรือออกและการย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับเรือตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไป
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗๒  ถ$าเรือท่ีได$รับใบปล(อยเรือขาออกแล$วได$ออกจากท(าท่ีเป3นด(านศุลกากร

แห(งหน่ึงไปยังท(าท่ีเป3นด(านศุลกากรแห(งอ่ืนในราชอาณาจักร ให$นายเรือทํารายงานเรือออกและย่ืน
บัญชีสินค$าสําหรับเรือท่ีบรรทุกข้ึนเรือน้ันต(อพนักงานศุลกากรประจําท(าท่ีเป3นด(านศุลกากรน้ัน พร$อม
ท้ังแนบใบปล(อยเรือขาออกท่ีออกให$ภายหลังติดไว$กับใบปล(อยเรือฉบับแรก และต$องทําเช(นน้ีต(อไปทุก ๆ 
ท(าท่ีเป3นด(านศุลกากรจนกว(าจะได$รับใบปล(อยเรือขาออกท$ายสุดออกนอกราชอาณาจักร 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$ลงลายมือช่ือรับรองในรายงานเรือออกแล$ว ให$ถือว(ารายงาน
ดังกล(าวเป3นใบปล(อยเรือขาออกของท(าท่ีเป3นด(านศุลกากรน้ัน เพ่ือให$เรือเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรได$ 

การทํารายงานเรือออกและการย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับเรือตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไป
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีมีการส(งมอบอาวุธปUน กระสุนปUน ดินปUน หรือวัตถุระเบิดไว$
แก(พนักงานศุลกากรตามมาตรา ๖๗ (๔) เม่ือเรือลําน้ันจะออกจากเขตท(าท่ีเป3นด(านศุลกากร ให$คืน
ของดังกล(าวแก(นายเรือ 

 
มาตรา ๗๔  เรือทุกลําเม่ือเดินทางผ(านด(านตรวจของกรมศุลกากรเพ่ือออกสู(ทะเล

ต$องลดความเร็วลง และให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจเรียกให$นายเรือตอบคําถามเก่ียวกับช่ือเรือและ
สถานท่ีที่จะเดินทางไปได$ 

 
มาตรา ๗๕  เม่ือพ$นกําหนดสิบสี่วันนับแต(วันท่ีเร่ิมบรรทุกของขาออกลงในเรือ ไม(ว(า

จะบรรทุกของลงในเรือครบถ$วนแล$วหรือไม( แต(เรือยังอยู(ในเขตท(า พนักงานศุลกากรอาจเรียก
ค(าธรรมเนียมสําหรับการประจําการในเรือน้ันได$ 

อธิบดีอาจยกเว$นการเรียกเก็บค(าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงได$ หากนายเรือได$แสดง
หลักฐานอันสมควรว(าการชักช$าน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได$ 

พนักงานศุลกากรอาจกักเรือท่ีบรรทุกของตามวรรคหน่ึงไว$ได$จนกว(านายเรือจะได$
ชําระค(าธรรมเนียมและค(าใช$จ(ายท่ีเกิดข้ึนจากการกักเรือน้ัน 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีผู$ส(งของออกได$ย่ืนใบขนสินค$าขาออกตามมาตรา ๕๑ ต(อ

พนักงานศุลกากรแล$ว แต(มิได$นําของน้ันบรรทุกลงในเรือให$แล$วเสร็จก(อนเรือออก ให$ผู$ส(งของออกแจ$ง
เหตุท่ีไม(สามารถนําของน้ันบรรทุกลงในเรือให$แล$วเสร็จต(อพนักงานศุลกากรภายในกําหนดสามวันนับ
แต(วันท่ีเรือออกจากท(า โดยให$พนักงานศุลกากรบันทึกเหตุดังกล(าวไว$ในใบขนสินค$าน้ัน และให$นําของ
ท่ียังมิได$บรรทุกลงในเรือน้ันไปเก็บไว$ในสถานท่ีท่ีพนักงานศุลกากรกําหนด  ท้ังน้ี ให$ผู$ส(งของออกเป3น
ผู$รับผิดชอบค(าใช$จ(ายท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บของดังกล(าว 

ให$ผู$ส(งของออกดําเนินการอย(างใดอย(างหน่ึงกับของท่ีเก็บไว$ตามวรรคหน่ึง 
ดังต(อไปน้ี 

(๑) ขอรับของคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีได$แจ$งเหตุต(อพนักงาน
ศุลกากร หรือ 

(๒) ส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดย่ีสิบเอ็ดวันนับแต(วันท่ีเรือลําท่ี
ระบุไว$ในใบขนสินค$าคร้ังแรกออกจากท(า 

ในกรณีท่ีปรากฏว(าของน้ันได$ทําทัณฑNบนหรือมีประกัน หากผู$ส(งของออกไม(
ดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให$ริบของน้ัน 

 
มาตรา ๗๗  เรือทุกลําเว$นแต(เรือของทางราชการท่ีจะออกจากท(าต$องชักธงลาข้ึนท่ี

เสาหน$าไว$จนกว(าเรือจะออก ถ$าเรือจะออกเวลาบ(ายให$ชักธงลาข้ึนไว$แต(เช$า ถ$าเรือจะออกเวลาเช$าให$
ชักธงลาข้ึนไว$ต้ังแต(บ(ายวันก(อน 

 
มาตรา ๗๘  อธิบดีมีอํานาจกําหนดเขตท่ีจอดเรือภายนอกเพ่ือให$เรือขนถ(ายของโดย

ท่ีไม(ต$องเข$ามาในเขตท(าท่ีเป3นด(านศุลกากร และให$กําหนดเวลาท่ีจะให$ใช$ที่จอดเรือภายนอกน้ันไว$ด$วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป3นเร(งด(วน อธิบดีอาจอนุญาตให$ขนถ(ายของนอก
เขตท่ีจอดเรือภายนอกได$เป3นการเฉพาะคราว  ท้ังน้ี อธิบดีอาจกําหนดเง่ือนไขให$ต$องปฏิบัติไว$ด$วยก็ได$ 

 
มาตรา ๗๙  นายเรือท่ีประสงคNจะขนถ(ายของในเขตท่ีจอดเรือภายนอก ให$ย่ืนคําขอ

อนุญาตต(ออธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตให$ขนถ(ายของในเขตท่ีจอดเรือภายนอกตามวรรคหน่ึง 

ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๘๐  ให$นายเรือท่ีได$รับอนุญาตให$ขนถ(ายของในเขตท่ีจอดเรือภายนอกจัดทํา

และย่ืนบัญชีสินค$าท่ีจะขนถ(ายโดยเรือลําเลียงแต(ละลําต(อพนักงานศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอก
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

เม่ือพนักงานศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอกได$รับบัญชีสินค$าท่ีจะขนถ(ายตาม
วรรคหน่ึงและได$ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต$องของบัญชีสินค$าดังกล(าวแล$ว ให$ถือว(าบัญชีสินค$า
ดังกล(าวเป3นใบอนุญาตให$นําของในเรือลําเลียงน้ันเข$าไปยังเขตท(าท่ีเป3นด(านศุลกากรได$ 

เม่ือเรือลําเลียงมาถึงท(าท่ีเป3นด(านศุลกากรแล$ว ให$นายเรือประจําเรือลําเลียงน้ันส(ง
มอบบัญชีสินค$าให$แก(พนักงานศุลกากรประจําด(านศุลกากรน้ัน แล$วจึงขนถ(ายของและดําเนินพิธีการ
ศุลกากรต(อไป 

 
มาตรา ๘๑  ห$ามมิให$ขนถ(ายอาวุธปUน กระสุนปUน ดินปUน วัตถุระเบิด หรือของต$อง

กํากัด ณ ท่ีจอดเรือภายนอก เว$นแต(ได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 
 
มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีจะส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยต$องมีการขนถ(ายใน

เขตท่ีจอดเรือภายนอก ผู$ส(งของออกต$องย่ืนใบขนสินค$าโดยเสียค(าอากรและค(าภาระติดพันให$
ครบถ$วนก(อน และให$จัดทําและย่ืนบัญชีสินค$าท่ีขนถ(ายโดยเรือลําเลียงแต(ละลําต(อพนักงานศุลกากร
ประจําด(านศุลกากรตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$รับบัญชีสินค$าท่ีขนถ(ายตามวรรคหน่ึงและได$ลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต$องของบัญชีสินค$าดังกล(าวแล$ว ให$ส(งบัญชีสินค$าน้ันไปกับเรือลําเลียง และเม่ือเรือ
ลําเลียงได$ไปถึงเขตท่ีจอดเรือภายนอกแล$ว ให$นายเรือประจําเรือลําเลียงย่ืนบัญชีสินค$าแก(พนักงาน
ศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอกน้ัน 

ในกรณีท่ีพนักงานศุลกากรผู$ กํากับท่ีจอดเรือภายนอกตรวจสอบแล$วพบว(า 
รายละเอียดท่ีแสดงไว$ในบัญชีสินค$าไม(ตรงกับของท่ีบรรทุกมาในเรือลําเลียงน้ัน ให$พนักงานศุลกากรมี
อํานาจกักของท่ีบรรทุกมาในเรือลําเลียงได$จนกว(าจะแก$ไขบัญชีสินค$าให$ถูกต$อง 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีที่นําของไปยังเขตท่ีจอดเรือภายนอกตามมาตรา ๘๒ แล$ว แต(ไม(

มีการบรรทุกของน้ันลงในเรือหรือบรรทุกลงไม(หมด ให$นายเรือหรือผู$ส(งของออกดําเนินการอย(างใด
อย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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(๑) ย่ืนคําขออนุญาตต(อพนักงานศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอกเพ่ือบรรทุกของ
ดังกล(าวลงในเรือลําอ่ืนท่ีอยู(ในเขตท่ีจอดเรือภายนอกน้ันท่ีจะเดินทางไปยังท(าเรือต(างประเทศเดียวกัน
กับท่ีระบุไว$ในใบขนสินค$า 

(๒) ส(งของกลับมายังท(าท่ีส(งออกไป โดยต$องขอใบรับรองท่ีแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับของน้ันจากพนักงานศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอกเพ่ือนํามาส(งมอบแก(พนักงานศุลกากร
ประจําด(านศุลกากรและให$นําของท่ีส(งกลับมาน้ันไปเก็บไว$ในสถานท่ีท่ีพนักงานศุลกากรกําหนด โดย
ให$ผู$ส(งของออกเป3นผู$รับผิดชอบค(าใช$จ(ายท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บของดังกล(าว และให$นําบทบัญญัติ
มาตรา ๗๖ วรรคสองและวรรคสาม มาใช$บังคับกับของท่ีเก็บไว$ 

การย่ืนคําขออนุญาตตาม (๑) และการขอใบรับรองตาม (๒) ให$เป3นไปตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๔  ก(อนท่ีเรือจะออกจากเขตท่ีจอดเรือภายนอก นายเรือซึ่งได$รับอนุญาต

ให$ทําการขนถ(ายของในเขตท่ีจอดเรือภายนอก ไม(ว(าจะเป3นการขนถ(ายของท่ีนําเข$ามาในหรือจะ
ส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ต$องไปรับเอาใบปล(อยเรือจากพนักงานศุลกากรประจําด(านศุลกากรตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยต$องใช$ค(าภาระติดพันให$ครบถ$วน และส(ง
มอบใบปล(อยเรือดังกล(าวให$แก(พนักงานศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอกน้ัน 

ในกรณีพนักงานศุลกากรผู$กํากับท่ีจอดเรือภายนอกตรวจสอบพบว(า ยังมีของท่ียัง
มิได$เสียอากรค(าธรรมเนียม หรือค(าใช$จ(ายอ่ืนใดท่ีพึงต$องชําระให$ครบถ$วน ให$พนักงานศุลกากรน้ันมี
อํานาจยึดใบปล(อยเรือไว$ได$จนกว(าจะได$มีการชําระเงินดังกล(าวหรือวางประกันเป3นอย(างอ่ืน 

 
มาตรา ๘๕  ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ มาใช$กับเรือท่ีมีการขน

ถ(ายของในเขตท่ีจอดเรือภายนอกด$วย 
 

ส(วนท่ี ๒ 
การนําของเข$าและการส(งของออกทางบก 

   
 

มาตรา ๘๖  การขนส(งของเข$ามาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักรต้ังแต(เขตแดน
ทางบกมายังด(านศุลกากร หรือจากด(านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก ต$องขนส(งตามทางอนุมัติ และ
ภายในกําหนดเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

การขนส(งของตามทางอ่ืนนอกจากทางอนุมัติหรือในเวลาอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว$ใน
วรรคหน่ึงต$องได$รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘๗  ในกรณีท่ีการขนส(งของตามมาตรา ๘๖ เป3นการขนส(งตามลํานํ้าท่ีเป3น

เขตแดนทางบก ให$อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีตามลํานํ้าท่ีเป3นเขตแดนทางบกน้ัน เพ่ือให$
นายเรือจอดเทียบท(าและขนถ(ายของท่ีนําเข$ามาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๘๘  ในการขนส(งของผ(านเขตแดนทางบกเข$ามาในราชอาณาจักร ให$ผู$ขนส(ง
ปฏิบัติดังต(อไปน้ี 

(๑) ย่ืนบัญชีสินค$าแสดงรายการของท้ังปวงท่ีขนส(งต(อพนักงานศุลกากรประจําด(าน
พรมแดนตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสองฉบับ ให$พนักงานศุลกากรประจําด(านพรมแดน
ตรวจของท่ีขนส(งมาน้ัน และเม่ือเห็นว(าของดังกล(าวถูกต$องตามท่ีระบุไว$ในบัญชีสินค$า ให$สั่งปล(อยของ
พร$อมท้ังลงลายมือช่ือในบัญชีสินค$าแล$วส(งคืนแก(ผู$ขนส(งหน่ึงฉบับ โดยให$ถือว(าบัญชีสินค$าน้ันเป3น
ใบอนุญาตให$ผ(านด(านพรมแดนมายังด(านศุลกากรได$ 

(๒) เม่ือได$รับใบอนุญาตผ(านด(านพรมแดนแล$ว ให$ขนของมายังด(านศุลกากรโดย
พลันตามทางอนุมัติด$วยยานพาหนะเดียวกันกับท่ีใช$นําเข$ามา เว$นแต(จะได$รับอนุญาตจากพนักงาน
ศุลกากรให$เปลี่ยนถ(ายยานพาหนะหรือให$ขนด$วยวิธีอ่ืนได$ และมิให$แก$ไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบห(อ
หรือภาชนะบรรจุของน้ันด$วยประการใด ๆ 

(๓) ย่ืนบัญชีสินค$าท่ีมีลายมือช่ือของพนักงานศุลกากรประจําด(านพรมแดนต(อ
พนักงานศุลกากรประจําด(านศุลกากรเพ่ือตรวจสอบความถูกต$องและดําเนินพิธีการศุลกากรต(อไป 

 
มาตรา ๘๙  ในการขนส(งของผ(านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร ให$ผู$

ขนส(งปฏิบัติดังต(อไปน้ี 
(๑) ย่ืนบัญชีสินค$าแสดงรายการของท้ังปวงท่ีขนส(งต(อพนักงานศุลกากรประจําด(าน

ศุลกากรตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสองฉบับ ให$พนักงานศุลกากรประจําด(านศุลกากร
ตรวจของท่ีขนส(งมาน้ัน และเม่ือเห็นว(าของดังกล(าวถูกต$องตามท่ีระบุไว$ในบัญชีสินค$า ให$สั่งปล(อยของ
พร$อมท้ังลงลายมือช่ือในบัญชีสินค$าแล$วส(งคืนแก(ผู$ขนส(งหน่ึงฉบับ โดยให$ถือว(าบัญชีสินค$าน้ันเป3น
ใบอนุญาตให$ผ(านด(านศุลกากรมายังด(านพรมแดนได$ 

(๒) เม่ือได$รับใบอนุญาตผ(านด(านศุลกากรแล$ว ให$ขนของมายังด(านพรมแดนโดย
พลันตามทางอนุมัติด$วยยานพาหนะเดียวกันกับท่ีใช$นําเข$ามา เว$นแต(จะได$รับอนุญาตจากพนักงาน
ศุลกากรให$เปลี่ยนถ(ายยานพาหนะหรือให$ขนด$วยวิธีอ่ืนได$ และมิให$แก$ไขเปลี่ยนแปลงของ หีบห(อ 
หรือภาชนะบรรจุของน้ันด$วยประการใด ๆ 

(๓) ย่ืนบัญชีสินค$าท่ีมีลายมือช่ือของพนักงานศุลกากรประจําด(านศุลกากรต(อ
พนักงานศุลกากรประจําด(านพรมแดนเพ่ือตรวจสอบความถูกต$อง 

 
มาตรา ๙๐  ในกรณีท่ีผู$ส(งของออกได$ย่ืนใบขนสินค$าขาออกตามมาตรา ๕๑ ต(อ

พนักงานศุลกากรแล$ว แต(มิได$นําของน้ันส(งออกไปภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต(วันตรวจปล(อย ให$ผู$ส(ง
ของออกแจ$งเหตุที่ไม(สามารถส(งของน้ันออกไปได$ต(อพนักงานศุลกากรภายในกําหนดสิบวันนับแต(วันท่ี
ทําการตรวจปล(อยโดยให$พนักงานศุลกากรบันทึกเหตุดังกล(าวไว$ในใบขนสินค$าน้ัน และให$นําของท่ียัง
มิได$ส(งออกน้ันไปเก็บไว$ในสถานท่ีท่ีพนักงานศุลกากรกําหนด  ท้ังน้ี ให$ผู$ส(งของออกเป3นผู$รับผิดชอบ
ค(าใช$จ(ายท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บของดังกล(าว 

ให$ผู$ส(งของออกดําเนินการอย(างใดอย(างหน่ึงกับของท่ีเก็บไว$ตามวรรคหน่ึง 
ดังต(อไปน้ี 

(๑) ขอรับของคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีได$แจ$งเหตุต(อพนักงาน
ศุลกากร หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(๒) ส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดสิบสี่วันนับแต(วันท่ีทําการตรวจ
ปล(อย 

ในกรณีท่ีปรากฏว(าของน้ันได$ทําทัณฑNบนหรือมีประกัน หากผู$ส(งของออกไม(
ดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให$ริบของน้ัน 

 
มาตรา ๙๑  กรณีการขนส(งของผ(านเขตแดนทางบกเข$ามาในหรือส(งออกไปนอก

ราชอาณาจักร โดยมิได$ใช$ยานพาหนะ หรือใช$ยานพาหนะท่ีไม(มีเคร่ืองยนตN หรือใช$สัตวNพาหนะ ผู$ขนส(ง
ต$องหยุดท่ีด(านพรมแดน และให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจของท่ีขนส(ง ตลอดจนยานพาหนะ
หรือสัตวNพาหนะท่ีใช$ในการขนส(งน้ัน และให$ผู$ขนส(งทําบัญชีเก่ียวกับของท่ีขนส(งน้ัน โดยมีรายละเอียด
ตามสมควร 

 
ส(วนท่ี ๓ 

การนําของเข$าและการส(งของออกทางอากาศ 
    

 
มาตรา ๙๒  อากาศยานลําใดท่ีจะเข$ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว$นแต(

อากาศยานของทางราชการ ต$องลงในหรือข้ึนจากสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร 
 
มาตรา ๙๓  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป3นอย(างย่ิงทําให$อากาศยานท่ีเข$ามาใน

หรือจะออกไปนอกราชอาณาจักรต$องลงในหรือข้ึนจากท่ีใดนอกจากสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร ให$ผู$
ควบคุมอากาศยานรายงานต(อพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝWายปกครองหรือตํารวจโดยพลันตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และห$ามมิให$ผู$ควบคุมอากาศยานอนุญาตให$
ขนของใด ๆ ออกจากหรือข้ึนในอากาศยานน้ัน โดยมิได$รับความยินยอมจากพนักงานศุลกากร 

เม่ืออากาศยานลงหรือข้ึน ณ สนามบินอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให$เจ$าของหรือพนักงาน
ประจําสนามบินน้ันรายงานการลงหรือข้ึนของอากาศยานลําน้ันต(อพนักงานศุลกากรผู$รับผิดชอบพ้ืนท่ี
ท่ีสนามบินน้ันต้ังอยู(โดยพลัน และต$องไม(ยอมให$ขนของใด ๆ ออกจากหรือข้ึนในอากาศยาน โดยมิได$
รับความยินยอมจากพนักงานศุลกากร 

เม่ือได$ดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงแล$ว ให$ถือว(าอากาศยานน้ันได$ลงในหรือ
ข้ึนจากสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร 

 
มาตรา ๙๔  เม่ืออากาศยานลําใดเข$ามาในราชอาณาจักรเว$นแต(อากาศยานของทาง

ราชการให$ผู$ควบคุมอากาศยานทํารายงานอากาศยาน พร$อมท้ังย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับอากาศยานต(อ
พนักงานศุลกากรประจําสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ 

การทํารายงานอากาศยานและการย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับอากาศยานตามวรรคหน่ึง 
ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่อากาศยานตามวรรคหน่ึงมาถึงสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร และมีของจาก
ต(างประเทศอยู(ในอากาศยานและประสงคNจะส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ให$นําบทบัญญัติ
มาตรา ๖๔ วรรคสามมาใช$บังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๙๕  เม่ืออากาศยานลําใดเข$ามาในราชอาณาจักรเว$นแต(อากาศยานของทาง

ราชการให$ผู$ควบคุมอากาศยานมีหน$าท่ีดังต(อไปน้ี 
(๑) อํานวยความสะดวกแก(พนักงานศุลกากรในการข้ึนไปบนอากาศยาน 
(๒) ตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเก่ียวกับอากาศยาน คนประจําอากาศ

ยาน คนโดยสารการเดินทาง และของท่ีบรรทุกมาในอากาศยานน้ัน 
(๓) รายงานเก่ียวกับอาวุธปUน กระสุนปUน ดินปUน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู(บนอากาศยาน 

และให$ส(งมอบอาวุธปUนและกระสุนปUนแก(พนักงานศุลกากร เม่ือพนักงานศุลกากรสั่งให$ส(งมอบ สําหรับ
ดินปUนและวัตถุระเบิดให$ส(งมอบแก(พนักงานศุลกากรซึ่งได$รับมอบหมายเฉพาะเพ่ือการน้ัน 

 
มาตรา ๙๖  อากาศยานลําใดท่ีจะออกไปนอกราชอาณาจักรจากสนามบินท่ีเป3นด(าน

ศุลกากร เว$นแต(อากาศยานของทางราชการ จะต$องได$รับใบปล(อยอากาศยาน โดยให$ผู$ควบคุมอากาศ
ยานมีหน$าท่ีทํารายงานอากาศยานและย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับอากาศยานต(อพนักงานศุลกากรประจํา
สนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$รับรองรายงานอากาศยานแล$ว ให$ถือว(ารายงานดังกล(าวเป3น
ใบปล(อยอากาศยานเพ่ือให$อากาศยานเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได$ 

การทํารายงานอากาศยานและการย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับอากาศยานตามวรรคหน่ึง 
ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๗  ถ$าอากาศยานท่ีได$รับใบปล(อยอากาศยานแล$วได$ออกจากสนามบินท่ี

เป3นด(านศุลกากรแห(งหน่ึงไปยังสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรแห(งอ่ืนในราชอาณาจักร ให$ผู$ควบคุม
อากาศยานทํารายงานอากาศยานและย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับอากาศยานต(อพนักงานศุลกากรประจํา
สนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรน้ัน พร$อมท้ังแนบใบปล(อยอากาศยานท่ีออกให$ภายหลังติดไว$กับใบปล(อย
อากาศยานฉบับแรก และต$องทําเช(นน้ีต(อไปทุก ๆ สนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรจนกว(าจะได$รับใบ
ปล(อยอากาศยานท$ายสุดออกนอกราชอาณาจักร 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$ลงลายมือช่ือรับรองในรายงานอากาศยานแล$ว ให$ถือว(า
รายงานดังกล(าวเป3นใบปล(อยอากาศยานของสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากรน้ัน เพ่ือให$อากาศยาน
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได$ 

การทํารายงานและการย่ืนบัญชีสินค$าสําหรับอากาศยานตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไป
ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๙๘  ในกรณีท่ีผู$ส(งของออกได$ย่ืนใบขนสินค$าขาออกตามมาตรา ๕๑ ต(อ

พนักงานศุลกากรแล$ว แต(มิได$นําของน้ันบรรทุกลงในอากาศยานให$แล$วเสร็จก(อนอากาศยานออก ให$ผู$
ส(งของออกแจ$งเหตุท่ีไม(สามารถนําของน้ันบรรทุกลงในอากาศยานให$แล$วเสร็จต(อพนักงานศุลกากร
ภายในกําหนดสามวันนับแต(วันท่ีอากาศยานออกจากสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร โดยให$พนักงาน
ศุลกากรบันทึกเหตุดังกล(าวไว$ในใบขนสินค$าน้ัน และให$นําของท่ียังมิได$บรรทุกลงในอากาศยานน้ันไป
เก็บไว$ในสถานท่ีท่ีพนักงานศุลกากรกําหนด  ท้ังน้ี ให$ผู$ส(งของออกเป3นผู$รับผิดชอบค(าใช$จ(ายท่ีเกิดข้ึน
จากการเก็บของดังกล(าว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ให$ผู$ส(งของออกดําเนินการอย(างใดอย(างหน่ึงกับของท่ีเก็บไว$ตามวรรคหน่ึง 
ดังต(อไปน้ี 

(๑) ขอรับของคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ีได$แจ$งเหตุต(อพนักงาน
ศุลกากร หรือ 

(๒) ส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต(วันท่ีอากาศยานลํา
ท่ีระบุไว$ในใบขนสินค$าคร้ังแรกออกจากสนามบินท่ีเป3นด(านศุลกากร 

ในกรณีท่ีปรากฏว(าของน้ันได$ทําทัณฑNบนหรือมีประกัน หากผู$ส(งของออกไม(
ดําเนินการตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให$ริบของน้ัน 

 
ส(วนท่ี ๔ 
ตัวแทน 

   
 

มาตรา ๙๙  บุคคลใดประสงคNจะเป3นผู$รับมอบอํานาจจากผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออก 
หรือผู$นําของผ(านแดนหรือผู$ขอถ(ายลํา ให$เป3นตัวแทนเพ่ือดําเนินการอย(างใด ๆ เก่ียวกับของท่ีนําเข$า
มาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ของเพ่ือการผ(านแดน หรือของเพ่ือการถ(ายลํา หรือกิจการอ่ืน
ใดตามพระราชบัญญัติน้ี ต$องได$รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

ให$ถือว(าบุคคลท่ีได$รับอนุญาตให$เป3นตัวแทนตามวรรคหน่ึง เป3นเจ$าของของท่ีได$
นําเข$า ส(งออกผ(านแดนหรือถ(ายลําด$วย 

 
มาตรา ๑๐๐  บุคคลใดประสงคNจะเป3นผู$รับมอบอํานาจจากผู$ควบคุมยานพาหนะให$

เป3นตัวแทนเพ่ือกระทําหน$าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ต$องได$รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑN 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๐๑  ตัวแทนท่ีได$รับอนุญาตตามมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๐ ต$องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีท่ีตัวแทนฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ให$อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช$หรือ

เพิกถอนการอนุญาตของตัวแทนดังกล(าว โดยไม(ตัดสิทธิท่ีจะบังคับหลักประกันท่ีตัวแทนให$ไว$ตาม
จํานวนท่ีเห็นสมควรและไม(ทําให$ผู$น้ันหลุดพ$นจากความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติน้ีหรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 

 
หมวด ๔ 

การผ(านแดน การถ(ายลํา และของตกค$าง 
   

 
ส(วนท่ี ๑ 

การผ(านแดนและการถ(ายลํา 
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มาตรา ๑๐๒  ผู$ ใดนําของเข$ามาเพ่ือการผ(านแดนหรือการถ(ายลําออกนอก

ราชอาณาจักรให$ย่ืนใบขนสินค$าตามแบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

ของตามวรรคหน่ึงไม(อยู(ภายใต$ความรับผิดท่ีจะต$องเสียอากร หากได$ปฏิบัติตาม
วรรคหน่ึง และได$นําของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต(วันท่ีนําเข$ามาใน
ราชอาณาจักร 

การผ(านแดนท่ีมีการข$ามแดนทางบกให$กระทําได$ต(อเม่ือมีความตกลงระหว(าง
ประเทศ 

 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีท่ีผู$นําของเข$าเพ่ือการผ(านแดนหรือการถ(ายลําไม(นําของ

ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง หรือขอเปลี่ยนการผ(านพิธี
การศุลกากรเป3นการนําเข$าและได$ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีแล$ว แต(ไม(เสียอากรหรือไม(ปฏิบัติตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข$องกับการศุลกากรภายในระยะเวลาดังกล(าว ให$ของน้ันตกเป3นของแผ(นดิน 

 
มาตรา ๑๐๔  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได$ว(าของท่ีนําเข$ามาเพ่ือการผ(านแดนหรือ

การถ(ายลําเป3นของท่ีมีลักษณะดังต(อไปน้ี ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจหรือค$นของน้ันได$โดยไม(
ต$องมีหมายค$น 

(๑) มีไว$เพ่ือใช$ในการก(อการร$ายหรือเก่ียวเน่ืองกับการก(อการร$าย 
(๒) ชนิดแห(งของหรือการขนส(งหรือการขนถ(ายของดังกล(าว อาจก(อให$เกิด

ผลกระทบต(อความม่ันคง สันติภาพ และความปลอดภัยระหว(างประเทศ 
(๓) มีการแสดงถ่ินกําเนิดเป3นเท็จ 
(๔) เป3นของผิดกฎหมายท่ีเก่ียวกับการผ(านแดนหรือการถ(ายลํา 
การตรวจหรือค$นตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ$งว(าของใดเป3นของท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๑๐๔ 

ให$ของน้ันเป3นของอันจะพึงต$องริบ ไม(ว(าจะมีผู$ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม( และอธิบดีอาจสั่งให$
ทําลายโดยวิธีการท่ีปลอดภัยต(อบุคคล สัตวN พืช ทรัพยNสิน และสิ่งแวดล$อม หรือให$ส(งกลับออกไปโดย
พลัน หรืออาจสั่งให$ดําเนินการอ่ืนใดตามสมควรเพ่ือให$ไม(สามารถนําของน้ันมาใช$ได$อีกหรือเพ่ือให$ของ
ดังกล(าวสามารถนํามาใช$ได$โดยไม(ผิดกฎหมาย โดยให$ผู$ขนส(งหรือผู$ควบคุมยานพาหนะเป3นผู$เสีย
ค(าใช$จ(ายในการน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๖  ให$นําข$อห$ามหรือข$อจํากัดสําหรับการนําผ(านตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข$องมาใช$บังคับกับของท่ีนําเข$ามาเพ่ือการผ(านแดนหรือการถ(ายลํา โดยคํานึงถึงศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน นโยบายสาธารณะ ความปลอดภัยของสาธารณชน การปกปSองชีวิตและสุขภาพของมนุษยN 
สัตวN หรือพืช และการปกปSองการครอบครองสมบัติของชาติในด$านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรN 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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หรือค(านิยมทางโบราณคดีหรือการปกปSองทรัพยNสินทางการค$าหรืออุตสาหกรรม รวมท้ังการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีระหว(างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู(ด$วย 

 
ส(วนท่ี ๒ 

ของตกค$าง 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ให$ของท่ีอยู(ในอารักขาของศุลกากรท่ีมีลักษณะอย(างใดอย(างหน่ึง

ดังต(อไปน้ีเป3นของตกค$าง 
(๑) ของนําเข$าท่ีเป3นสินค$าอันตรายตามชนิดหรือประเภทท่ีกําหนดตามมาตรา ๕ (๕) 

และมิได$นําออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ของนําเข$าอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีอยู(ในอารักขาของศุลกากรเกินสามสิบวันโดยไม(มี

การย่ืนใบขนสินค$าและไม(ได$เสียอากรหรือวางประกันค(าอากรท่ีพึงเรียกเก็บแก(ของน้ัน โดยอธิบดีได$มี
หนังสือแจ$งไปยังผู$ขนส(งเพ่ือดําเนินการดังกล(าวให$ถูกต$อง แต(ผู$ขนส(งไม(ยอมดําเนินการให$ถูกต$อง
ภายในกําหนดสิบห$าวันนับแต(วันท่ีได$รับหนังสือแจ$งจากอธิบดี 

(๓) ของนําเข$าอ่ืนนอกจาก (๑) ท่ีย่ืนใบขนสินค$าและเสียอากรหรือวางประกันค(า
อากรไว$ไม(ครบถ$วน และไม(ได$นําออกไปจากอารักขาของศุลกากรภายในกําหนดสามสิบวันนับแต(วันท่ี
ได$รับหนังสือแจ$งจากอธิบดี 

 
มาตรา ๑๐๘  ในการดําเนินการกับของตกค$างตามพระราชบัญญัติน้ี ให$อธิบดีมี

อํานาจ ดังต(อไปน้ี 
(๑) ให$พนักงานศุลกากรนําของน้ันออกขายทอดตลาดหรือทําลาย หรือ 
(๒) ให$ผู$นําของเข$าหรือผู$ขนส(ง ส(งของออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม(ปฏิบัติตาม

ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจทําลายของน้ันได$ โดยให$บุคคลดังกล(าวเป3นผู$เสียค(าใช$จ(าย 
การดําเนินการกับของตกค$างตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และในกรณีท่ีเป3นการดําเนินการกับของตกค$างตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 
ต$องคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนประกอบด$วย 

การทําลายของตกค$างตาม (๑) หรือ (๒) แล$วแต(กรณี ให$ดําเนินการโดยวิธีท่ี
ปลอดภัยต(อบุคคล สัตวN พืช ทรัพยNสิน และสิ่งแวดล$อม 

ถ$าอธิบดีเห็นว(า การขายทอดตลาดตาม (๑) จะไม(ได$เงินเท(าท่ีควรหรือมีเหตุอัน
สมควรประการอ่ืนอธิบดีจะสั่งให$ขายโดยวิธีอ่ืนก็ได$ แต(ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว(า การขายทอดตลาดหรือ
ขายโดยวิธีอ่ืนน้ันจะไม(ได$เงินหรือประโยชนNเท(าท่ีควร หรืออาจทําให$เกิดความเสียหายอย(างหน่ึงอย(าง
ใด อธิบดีจะสั่งให$จัดการกับของน้ันตามวิธีการท่ีอธิบดีเห็นสมควรก็ได$ 

 
มาตรา ๑๐๙  ถ$าของท่ียังมิได$รับมอบไปจากอารักขาของศุลกากรเป3นของท่ีมีสภาพ

เป3นของสด ของเสียได$ และปรากฏว(าของน้ันได$บูดเน(าหรือเสียแล$ว อธิบดีจะสั่งให$ทําลายหรือจัดการ
กับของน้ันตามวิธีการท่ีอธิบดีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได$ โดยอาจเรียกเก็บค(าใช$จ(ายจากผู$นําของเข$าหรือ
ผู$ขนส(งด$วยก็ได$ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๑๑๐  เงินท่ีได$จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา ๑๐๘ 

ให$หักใช$ค(าอากร ค(าเก็บรักษา ค(าขนย$าย หรือค(าภาระติดพันอย(างอ่ืนท่ีค$างชําระแก(กรมศุลกากร 
รวมท้ังค(าภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืนก(อน เหลือเท(าใดให$ใช$ค(าภาระติดพันต(าง ๆ ท่ีต$องชําระแก(ผู$เก็บ
รักษาและผู$ขนส(ง ตามลําดับ เม่ือได$หักใช$เช(นน้ีแล$วยังมีเงินเหลืออยู(อีกเท(าใดให$ตกเป3นของแผ(นดิน 
เว$นแต(เจ$าของจะได$ขอคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต(วันท่ีได$ขายของน้ัน 

 
หมวด ๕ 

คลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า ท่ีมั่นคง และท(าเรือรับอนุญาต 
   

 
ส(วนท่ี ๑ 
การจัดต้ัง 

   
 

มาตรา ๑๑๑  การจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบนให$ดําเนินการได$เพ่ือวัตถุประสงคNตามท่ี
กําหนดไว$ในมาตรา ๑๑๖ ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

การจัดต้ังโรงพักสินค$าหรือท่ีมั่นคงให$ดําเนินการได$เพ่ือเป3นสถานท่ีสําหรับตรวจ เก็บ 
หรือตรวจปล(อยของนําเข$าหรือของส(งออกท่ียังมิได$เสียอากร 

การจัดต้ังท(าเรือรับอนุญาตให$ดําเนินการได$เพ่ือนําของเข$ามาในหรือส(งของออกไป
นอกราชอาณาจักร การผ(านแดน หรือการถ(ายลํา 

 
มาตรา ๑๑๒  ผู$ใดประสงคNจะจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า ท่ีม่ันคง หรือ

ท(าเรือรับอนุญาต ต$องได$รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเม่ือได$รับอนุญาตแล$วจึงจะดําเนินการจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน 
โรงพักสินค$าท่ีมั่นคง หรือท(าเรือรับอนุญาตน้ันได$ 

ในระหว(างท่ีมีการย่ืนคําขออนุญาตจัดต้ังโรงพักสินค$า ท่ีมั่นคง หรือท(าเรือรับอนุญาต
หากอธิบดีเห็นว(ามีความจําเป3นอาจอนุญาตให$จัดต้ังโรงพักสินค$า ท่ีม่ันคง หรือท(าเรือรับอนุญาต
ช่ัวคราวไปพลางก(อนได$ โดยผู$ขอรับใบอนุญาตต$องแสดงแผนผังเก่ียวกับสถานท่ีต้ังและดําเนินการตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๓  นอกจากค(าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู$ได$รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ 

ต$องเสียค(าธรรมเนียมรายป4ทุกป4 
ในกรณีที่ผู$ได$รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงไม(ชําระค(าธรรมเนียมรายป4เม่ือครบกําหนด

ท่ีต$องชําระให$อธิบดีมีหนังสือแจ$งเตือนให$ผู$ได$รับใบอนุญาตชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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มาตรา ๑๑๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสําคัญ ให$ผู$ได$รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบห$าวันนับแต(วันท่ี
ได$รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล(าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให$เป3นไปตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๕  ผู$ได$รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ ต$องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน

ใบอนุญาต แล$วแต(กรณี ไว$ในท่ีเปTดเผยเห็นได$ง(าย ณ สถานท่ีทําการของผู$ได$รับใบอนุญาตน้ัน 
 

ส(วนท่ี ๒ 
การดําเนินการ 

   
 

มาตรา ๑๑๖  ในคลังสินค$าทัณฑNบนให$ดําเนินการได$ในเร่ืองดังต(อไปน้ี 
(๑) เก็บของในคลังสินค$าทัณฑNบน 
(๒) แสดงและขายของท่ีเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบน 
(๓) ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใดกับของท่ีเก็บใน

คลังสินค$าทัณฑNบน 
 
มาตรา ๑๑๗  อธิบดีอาจเรียกประกันจากผู$ได$รับใบอนุญาตให$จัดต้ังคลังสินค$าทัณฑN

บนโดยให$ทําทัณฑNบนหรือให$ประกันอย(างอ่ืน เพ่ือเป3นประกันค(าอากรหรือค(าใช$จ(ายอย(างอ่ืนซึ่งกรม
ศุลกากรอาจเรียกร$องได$ตามกฎหมายหรือข$อตกลงก็ได$ 

 
มาตรา ๑๑๘  การตรวจของท่ีเก็บไว$ในคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ี

ม่ันคงใดให$กระทํา ณ คลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ีมั่นคงน้ัน 
ในกรณีท่ีเห็นสมควร อธิบดีจะสั่งให$ทําการตรวจของเข$าหรือตรวจของออก ณ 

สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงนอกจากท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงก็ได$  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีท่ีมีความจําเป3นเพ่ือประโยชนNในการดําเนินพิธีการศุลกากร 

พนักงานศุลกากรผู$กํากับท(าเรือรับอนุญาต จะสั่งให$เอาของท่ียังไม(ได$ตรวจเข$าเก็บไว$ในโรงพักสินค$า
หรือท่ีมั่นคงก็ได$ 

 
มาตรา ๑๒๐  ของท่ีเก็บในโรงพักสินค$าหรือท่ีมั่นคง ต$องเก็บไว$ในหีบห(อหรือภาชนะ

บรรจุเดิมตามท่ีได$นําเข$ามา เว$นแต(ได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให$เคลื่อนย$ายหีบห(อหรือ
ภาชนะบรรจุได$ ณ ท(าเรือรับอนุญาต หรืออนุญาตให$นํามารวม คัดเลือก แบ(งแยก บรรจุหรือกลับ
บรรจุใหม( ในโรงพักสินค$าหรือท่ีมั่นคงน้ัน และให$พนักงานศุลกากรจดรายการของท่ีเก็บน้ันไว$ 
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การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย$าย หรือการดําเนินการใด ๆ แก(ของ หีบห(อ หรือ
ภาชนะบรรจุเคร่ืองหมายและเลขหมายกํากับหีบห(อ ไปจากท่ีเก็บไว$ตามวรรคหน่ึง ต$องได$รับอนุญาต
จากพนักงานศุลกากร หรือมีอํานาจดําเนินการได$ตามกฎหมาย 

ของ หีบห(อ หรือภาชนะบรรจุใด ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย$าย หรือการ
ดําเนินการใด ๆ โดยมิได$เป3นไปตามท่ีกําหนดในวรรคสอง ให$ริบเสียท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๑๒๑  ของท่ียังไม(ได$ตรวจจะเคลื่อนย$าย นํามารวม คัดเลือก แบ(งแยก บรรจุ

หรือกลับบรรจุใหม( ซึ่งของน้ัน ณ ท(าเรือรับอนุญาต หรือสถานท่ีสําหรับขนถ(ายของจากยานพาหนะ
มิได$ เว$นแต(จะได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรและต$องมีพนักงานศุลกากรกํากับตรวจตราอยู(ด$วย 

ของท่ีมีการเคลื่อนย$าย นํามารวม คัดเลือก แบ(งแยก บรรจุหรือกลับบรรจุใหม( โดย
มิได$เป3นไปตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ให$ริบเสียท้ังสิ้น 

 
มาตรา ๑๒๒  ของท่ีเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบนหน่ึงจะย$ายไปเก็บไว$ในคลังสินค$า

ทัณฑNบนอ่ืนหรือของท่ีเก็บในโรงพักสินค$าหรือท่ีม่ันคงหน่ึงจะย$ายไปเก็บไว$ในโรงพักสินค$าหรือท่ีม่ันคง
อ่ืนก็ได$ โดยให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๓  การนําของเข$าไปในหรือการปล(อยของออก การเก็บของ การขนถ(าย

ของ การตรวจตราและการควบคุมของ ในคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า ท่ีม่ันคง และท(าเรือรับ
อนุญาตให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๔  เม่ือผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกได$ย่ืนใบขนสินค$าและได$ขนของเข$า

เก็บในคลังสินค$าทัณฑNบน โดยได$ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ังหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนดแล$ว ให$พนักงานศุลกากรรับรองรายละเอียดแห(งของน้ัน และให$ถือว(าของท่ีขนเข$า
เก็บน้ันได$เก็บในคลังสินค$าทัณฑNบนโดยถูกต$องแล$ว 

รายละเอียดแห(งของซึ่งพนักงานศุลกากรได$รับรองตามวรรคหน่ึง ให$ใช$สําหรับ
ประเมินอากรแก(ของน้ัน แต(ในกรณีท่ีได$ใช$ของดังกล(าวเพ่ือการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใดในคลังสินค$าทัณฑNบน ให$คํานวณปริมาณท่ีใช$ตามหลักเกณฑNท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนดหรือเห็นชอบ 

ให$ผู$ได$รับใบอนุญาตให$จัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน จัดทําและย่ืนรายงานการขนของ
ตามวรรคหน่ึงเข$าเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบนตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๑๒๕  ในกรณีท่ีปรากฏว(าของในคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ี

ม่ันคง มีปริมาณแตกต(างจากท่ีผู$ได$รับใบอนุญาตแจ$งไว$ต(อพนักงานศุลกากรในเวลาท่ีนําของน้ันเข$า
เก็บโดยไม(มีเหตุผลอันสมควร ให$ถือว(าของตามปริมาณท่ีแตกต(างกันน้ันเป3นของท่ียังมิได$ผ(านพิธีการ
ศุลกากร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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มาตรา ๑๒๖  ให$ยกเว$นการเก็บอากรขาเข$าและอากรขาออกแก(ของท่ีปล(อยออกไป
จากคลังสินค$าทัณฑNบนเพ่ือส(งออกนอกราชอาณาจักร  ท้ังน้ี ไม(ว(าจะปล(อยออกไปในสภาพเดิมท่ี
นําเข$าหรือในสภาพอ่ืน 

การปล(อยของออกไปจากคลังสินค$าทัณฑNบน หากเป3นการโอนเข$าไปในคลังสินค$า
ทัณฑNบนอ่ืนหรือจําหน(ายให$แก(ผู$นําของเข$าตามมาตรา ๒๙ หรือผู$มีสิทธิได$รับยกเว$นอากรตาม
กฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให$ถือว(าเป3นการส(งออกไปนอกราชอาณาจักรใน
เวลาท่ีปล(อยของเช(นว(าน้ันออกไปจากคลังสินค$าทัณฑNบน โดยให$ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

การรับของท่ีได$โอนหรือจําหน(ายตามวรรคสอง ให$ถือว(าเป3นการนําเข$ามาใน
ราชอาณาจักรหรือนําเข$าสําเร็จในเวลาท่ีปล(อยของเช(นว(าน้ันออกไปจากคลังสินค$าทัณฑNบน โดยให$
ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

มิให$นําความในวรรคหน่ึงมาใช$บังคับกับการนําของในราชอาณาจักรท่ีต$องเสียอากร
ขาออกเข$าไปในคลังสินค$าทัณฑNบน และได$ส(งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม 

 
มาตรา ๑๒๗  ในกรณีท่ีของใดมีกฎหมายบัญญัติให$ได$รับการยกเว$นหรือคืนอากร

เม่ือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร หากนําของน้ันเข$าไปในคลังสินค$าทัณฑNบนตามมาตรา ๑๑๖ (๒) 
หรือ (๓) ให$ได$รับการยกเว$นหรือคืนอากร โดยถือว(าของน้ันได$ส(งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาท่ีได$
นําของเช(นว(าน้ันเข$าไปในคลังสินค$าทัณฑNบน  ท้ังน้ี โดยให$ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๘  อธิบดีอาจยกเว$นหรือคืนอากรให$แก(ผู$นําของเข$า สําหรับของท่ีสูญหาย

หรือถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได$ ในกรณีดังต(อไปน้ี 
(๑) ของท่ีอยู(ระหว(างขนย$ายเพ่ือเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ี

ม่ันคง ในเวลาท่ีขนย$ายหรือรับเข$าเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ีมั่นคง 
(๒) ของท่ีอยู(ระหว(างการขนถ(าย ณ ท(าเรือรับอนุญาต 
(๓) ของท่ีได$ย่ืนใบขนสินค$าเพ่ือเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบน ในขณะท่ีเก็บในคลังสินค$า

ทัณฑNบน หรือ 
(๔) ของท่ีได$ย่ืนใบขนสินค$าเพ่ือนําออกจากคลังสินค$าทัณฑNบน ในขณะท่ีรับมอบไป

จากคลังสินค$าทัณฑNบน 
การยกเว$นอากรและการคืนอากรตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๙  ผู$ได$ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ ผู$ ใดประสงคNจะเลิกการ

ดําเนินการ ให$แจ$งเป3นหนังสือให$อธิบดีทราบล(วงหน$าไม(น$อยกว(าสามสิบวันก(อนวันท่ีจะเลิกการ
ดําเนินการ 

การแจ$งเลิกการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๑๓๐  ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ีม่ันคง
ท่ีแจ$งการเลิกการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ ต$องหยุดการดําเนินการตามท่ีได$รับอนุญาต 

ในกรณีท่ีเป3นคลังสินค$าทัณฑNบนให$จัดการกับของท่ีเก็บในคลังสินค$าทัณฑNบนอย(าง
ใดอย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 

(๑) แจ$งให$ผู$นําของเข$านําของออกจากคลังสินค$าทัณฑNบน พร$อมท้ังเสียอากรให$
ครบถ$วนภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด หรือ 

(๒) ส(งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของไปเก็บไว$ในคลังสินค$าทัณฑNบน 
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว(าด$วยการนิคมอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย 
หรือจําหน(ายให$แก(ผู$นําของเข$าตามมาตรา ๒๙ หรือผู$มีสิทธิได$รับยกเว$นอากรตามกฎหมายว(าด$วย
พิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน แล$วแต(กรณี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่เป3นโรงพักสินค$าหรือท่ีมั่นคง ให$ถือว(าของท่ีเก็บในโรงพักสินค$าหรือท่ีม่ันคง
น้ันเป3นของตกค$างและให$ดําเนินการกับของน้ันตามท่ีกําหนดไว$ในมาตรา ๑๐๘ 

อธิบดีจะอนุญาตให$ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$าหรือท่ี
ม่ันคงเลิกการดําเนินการได$ต(อเม่ือได$มีการดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามแล$วและให$
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงนับแต(วันท่ีได$รับอนุญาตให$เลิกการดําเนินการน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๑  ในกรณีที่ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน ซึ่งได$แจ$งการเลิก

การดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ แต(ไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนดให$
อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให$จัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน และให$ของท่ีอยู(ในคลังสินค$าทัณฑNบนน้ัน
เป3นของท่ีต$องเสียอากรนับแต(วันท่ีอธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล(าว โดยให$คํานวณอากรตาม
มาตรา ๑๔ (๑) 

 
ส(วนท่ี ๓ 

การพักใช$และเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๑๓๒  ผู$ได$รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ ผู$ใดไม(ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม(

ถูกต$องตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขใน
ใบอนุญาตให$อธิบดีมีหนังสือเตือนให$ปฏิบัติหรือปฏิบัติให$ถูกต$องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ$าผู$น้ันไม(
ปฏิบัติตามให$อธิบดีสั่งพักใช$ใบอนุญาต 

ผู$ได$รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช$ใบอนุญาตต$องหยุดดําเนินการตามใบอนุญาตเป3นการ
ช่ัวคราวภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๓  อธิบดีมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช$ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓๒ ก(อน

กําหนดเวลาได$เ ม่ือปรากฏว(าผู$ ถูกพักใช$ใบอนุญาตน้ันได$ปฏิบัติถูกต$องตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขในใบอนุญาตแล$ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๑๓๔  ให$อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ เม่ือผู$ได$รับ
ใบอนุญาตกระทําการอย(างหน่ึงอย(างใด ดังต(อไปน้ี 

(๑) ไม(ดําเนินการภายในกําหนดเก$าสิบวันนับแต(วันท่ีได$รับใบอนุญาต หรือหยุด
ดําเนินการติดต(อกันเกินกว(าหน่ึงร$อยแปดสิบวันโดยไม(ได$แจ$งให$อธิบดีทราบ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) ถูกพักใช$ใบอนุญาตต้ังแต(สองคร้ังข้ึนไป 
(๓) ฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามคําสั่งพักใช$ใบอนุญาต 
(๔) ไม(ชําระค(าธรรมเนียมรายป4ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๑๓ 

วรรคสอง 
 
มาตรา ๑๓๕  คําสั่งพักใช$ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓๒ 

หรือมาตรา ๑๓๔ ให$ทําเป3นหนังสือแจ$งผู$ได$รับใบอนุญาตทราบ และให$ปTดประกาศหนังสือแจ$งการพัก
ใช$ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล(าวไว$ในท่ีเปTดเผย ณ สถานท่ีทําการของผู$ได$รับใบอนุญาต 

ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ มาใช$บังคับกับผู$ได$รับใบอนุญาตซึ่ง
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

เขตปลอดอากร 
   

 
ส(วนท่ี ๑ 

การจัดต้ังเขตปลอดอากร 
   

 
มาตรา ๑๓๖  ผู$ใดประสงคNจะจัดต้ังเขตปลอดอากรเพ่ือประโยชนNทางอากรศุลกากร

ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนท่ีเป3นประโยชนNแก(การเศรษฐกิจของ
ประเทศต$องได$รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเม่ือได$รับอนุญาตแล$วจึงจะดําเนินการจัดต้ังเขตปลอดอากรน้ันได$ 

 
มาตรา ๑๓๗  ของท่ีนําเข$าไปในเขตปลอดอากรให$ได$รับยกเว$นหรือคืนอากรตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๓๘  ผู$ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรต$องมีคุณสมบัติและไม(มี

ลักษณะต$องห$าม ดังต(อไปน้ี 
(๑) เป3นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ หรือเป3นบริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชน จํากัด 
(๒) มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในท่ีดินหรือพ้ืนท่ีท่ีขอ

จัดต้ัง 
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(๓) ไม(เป3นผู$อยู(ในระหว(างถูกสั่งพักใช$ใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากร 
(๔) ไม(เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากร เว$นแต(ได$ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตมาแล$วเกินสามป4ก(อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(๕) มีคุณสมบัติหรือไม(มีลักษณะต$องห$ามอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓๙ นอกจากค(าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากร ผู$ได$รับ

ใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรต$องเสียค(าธรรมเนียมรายป4ทุกป4 
ในกรณีที่ผู$ได$รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงไม(ชําระค(าธรรมเนียมรายป4เม่ือครบกําหนด

ท่ีต$องชําระให$อธิบดีมีหนังสือแจ$งเตือนให$ผู$ได$รับใบอนุญาตชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรสูญหาย ถูกทําลาย หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ ให$ผู$ได$รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบห$าวันนับแต(
วันท่ีได$รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล(าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให$เป3นไปตาม
หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๑  ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรต$องแสดงใบอนุญาตหรือใบ

แทนใบอนุญาต แล$วแต(กรณี ไว$ในท่ีเปTดเผยเห็นได$ง(าย ณ สถานท่ีทําการของผู$ได$รับใบอนุญาตน้ัน 
 
มาตรา ๑๔๒  ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรผู$ใดประสงคNจะเลิกการ

ดําเนินการให$แจ$งเป3นหนังสือให$อธิบดีทราบล(วงหน$าเป3นเวลาไม(น$อยกว(าเก$าสิบวันก(อนวันท่ีจะเลิก
การดําเนินการ 

การแจ$งเลิกการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๓  ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรท่ีแจ$งการเลิกการดําเนินการ

ตามมาตรา ๑๔๒ ต$องหยุดการดําเนินการตามท่ีได$รับอนุญาตและแจ$งให$ผู$ได$รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในเขตปลอดอากรดําเนินการอย(างใดอย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 

(๑) นําของออกจากเขตปลอดอากร พร$อมท้ังเสียอากรให$ครบถ$วนภายในระยะเวลา
ท่ีอธิบดีกําหนด หรือ 

(๒) ส(งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของไปเก็บไว$ในคลังสินค$าทัณฑNบน 
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว(าด$วยการนิคมอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย 
หรือจําหน(ายให$แก(ผู$นําของเข$าตามมาตรา ๒๙ หรือผู$มีสิทธิได$รับยกเว$นอากรตามกฎหมายว(าด$วย
พิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน แล$วแต(กรณี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

อธิบดีจะอนุญาตให$ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรเลิกการดําเนินการได$
ต(อเม่ือได$มีการดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล$ว และให$ใบอนุญาตสิ้นสุดลงนับแต(วันท่ีได$รับอนุญาตให$
เลิกการดําเนินการน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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มาตรา ๑๔๔  ในกรณีที่ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรซึ่งได$แจ$งการเลิกการ

ดําเนินการตามมาตรา ๑๔๒ แต(ไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๓ ภายในระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ให$อธิบดี
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากร และให$สิทธิประโยชนNสําหรับของท่ีอยู(ในเขตปลอด
อากรน้ันสิ้นสุดลงและให$ของท่ีอยู(ในเขตปลอดอากรน้ันเป3นของท่ีต$องเสียอากรนับแต(วันท่ีอธิบดีมี
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล(าว โดยให$คํานวณอากรตามมาตรา ๑๕๔ 

 
มาตรา ๑๔๕  ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ มาใช$บังคับกับการพักใช$และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ัง
เขตปลอดอากรโดยอนุโลม 

 
ส(วนท่ี ๒ 

การขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
   

 
มาตรา ๑๔๖  ผู$ ใดประสงคNจะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต$องได$ รับ

ใบอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเม่ือได$รับอนุญาตแล$วจึงจะประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
น้ันได$ 

 
มาตรา ๑๔๗  ผู$ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต$องมี

คุณสมบัติและไม(มีลักษณะต$องห$าม ดังต(อไปน้ี 
(๑) เป3นนิติบุคคล 
(๒) ได$รับความยินยอมให$ประกอบกิจการจากผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอด

อากร 
(๓) ไม(เป3นผู$อยู(ในระหว(างถูกสั่งพักใช$ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 
(๔) ไม(เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เว$นแต(ได$ถูก

เพิกถอนใบอนุญาตมาแล$วเกินสามป4ก(อนวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(๕) มีคุณสมบัติหรือไม(มีลักษณะต$องห$ามอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔๘  ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ 

มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๕ รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข$อง มาใช$บังคับแก(ผู$ได$รับ
ใบอนุญาตให$ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๙  ผู$ได$รับใบอนุญาตให$ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต$องประกอบ

กิจการตามท่ีขออนุญาตอันเป3นกิจการท่ีสอดคล$องกับวัตถุประสงคNในการจัดต้ังเขตปลอดอากรน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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ในกรณีท่ีผู$ได$รับใบอนุญาตให$ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีความประสงคNจะ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดประเภทกิจการท่ีจะดําเนินการ ต$องขออนุญาตต(ออธิบดีตามหลักเกณฑN 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด และเม่ือได$รับอนุญาตแล$วจึงจะดําเนินการต(อไปได$ 

 
มาตรา ๑๕๐  เพ่ือประโยชนNในการควบคุมเขตปลอดอากร ให$อธิบดีมีอํานาจออก

ประกาศกําหนดประเภทหรือชนิดแห(งของท่ีจะนําเข$าไปในหรือปล(อยออกจากเขตปลอดอากร และ
กําหนดหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวข$องตามท่ีเห็นสมควร 

 
ส(วนท่ี ๓ 

สิทธิประโยชนNในเขตปลอดอากร 
   

 
มาตรา ๑๕๑  ให$ของท่ีนําเข$ามาในราชอาณาจักรเพ่ือนําเข$าไปในเขตปลอดอากร

ได$รับยกเว$นอากรขาเข$า ในกรณีดังต(อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองจักร อุปกรณN เคร่ืองมือและเคร่ืองใช$ รวมท้ังส(วนประกอบแห(งของ

ดังกล(าวท่ีจําเป3นต(อการประกอบกิจการ โดยให$รวมถึงของท่ีใช$ในการสร$าง ประกอบหรือติดต้ังโรงงาน
หรืออาคารในเขตปลอดอากร 

(๒) ของท่ีนําเข$ามาเพ่ือใช$ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการ
อ่ืนใดท่ีเป3นประโยชนNแก(การเศรษฐกิจของประเทศ หรือ 

(๓) ของท่ีปล(อยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 
ให$ยกเว$นอากรขาออกสํา หรับของท่ีปล(อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือส(งออกไป

นอกราชอาณาจักร 
การยกเว$นอากรขาเข$าและอากรขาออกตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให$เป3นไปตาม

หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๕๒  ในกรณีการนําของเข$ามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายใน

ราชอาณาจักรเข$าไปในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด$วยวิธีอ่ืนใดกับ
ของน้ันโดยมีวัตถุประสงคNเพ่ือส(งออกไปนอกราชอาณาจักร ให$ของน้ันได$รับยกเว$นไม(อยู(ภายใต$บังคับ
ของกฎหมายในส(วนท่ีเก่ียวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเคร่ืองหมายใด ๆ 
แก(ของน้ัน 

การนําของหรือวัตถุดิบตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงเข$าไปในเขตปลอดอากรให$ของน้ัน
ได$ รับยกเว$นไม(อยู(ภายใต$บังคับของกฎหมายในส(วนท่ีเ ก่ียวกับการควบคุมการนําเข$ามาใน
ราชอาณาจักร การส(งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช$ประโยชนNซึ่งของดังกล(าว
เฉพาะในพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การปล(อยของท่ีได$รับยกเว$นตามวรรคหน่ึงและวรรคสองออกจากเขตปลอดอากร
เพ่ือใช$หรือจําหน(ายในราชอาณาจักรจะต$องปฏิบัติตามกฎหมายในส(วนท่ีเก่ียวกับการควบคุมการ
นําเข$ามาในราชอาณาจักร การครอบครองหรือใช$ประโยชนNซึ่งของดังกล(าว หรือเก่ียวกับการควบคุม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา หรือเคร่ืองหมายใด ๆ แก(ของน้ันนับแต(วันท่ีนําออกจากเขต
ปลอดอากร โดยถือเสมือนว(าของน้ันได$นําเข$ามาในราชอาณาจักรในวันท่ีนําออกจากเขตปลอดอากร 

การนําของเข$าหรือการปล(อยของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหน่ึง วรรคสอง 
และวรรคสาม ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๕๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให$ของใดได$รับยกเว$นหรือคืนอากรเม่ือ

ส(งออกไปนอกราชอาณาจักร หากนําของน้ันเข$าไปในเขตปลอดอากร ให$ได$รับยกเว$นหรือคืนอากร 
โดยให$ถือว(าของน้ันได$ส(งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาท่ีได$นําของเช(นว(าน้ันเข$าไปในเขตปลอด
อากร  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๕๔  ของท่ีปล(อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือนําเข$ามาในราชอาณาจักร

ไม(ว(าของน้ันจะนําเข$ามาจากนอกราชอาณาจักรหรือจากในราชอาณาจักร ให$คํานวณอากรตามสภาพ
แห(งของราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรท่ีเป3นอยู(ในเวลาท่ีปล(อยของน้ันออกไปจากเขตปลอด
อากร 

ในกรณีที่นําของท่ีมีอยู(ในราชอาณาจักรเข$าไปในเขตปลอดอากร โดยของท่ีนําเข$าไป
น้ันไม(มีสิทธิหรือไม(ได$ใช$สิทธิยกเว$นหรือคืนอากรเม่ือส(งออก ไม(ต$องนําของดังกล(าวมาคํานวณอากร 

การคํานวณอากรตามวรรคหน่ึง ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๕๕  การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือใช$หรือจําหน(ายภายใน

ราชอาณาจักรหรือเพ่ือโอนเข$าไปในคลังสินค$าทัณฑNบน หรือจําหน(ายให$แก(ผู$นําของเข$าตามมาตรา ๒๙ 
หรือผู$มีสิทธิได$รับยกเว$นอากรตามกฎหมายว(าด$วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให$ถือว(าเป3น
การนําเข$ามาในราชอาณาจักรและเป3นการนําเข$าสําเร็จในเวลาท่ีนําของเช(นว(าน้ันออกจากเขตปลอด
อากร  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

การนําของในเขตปลอดอากรไปใช$เพ่ือประโยชนNอย(างอ่ืนนอกวัตถุประสงคNในการ
จัดต้ังเขตปลอดอากร หรือการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ให$ถือว(าเป3นการนําของออกจากเขต
ปลอดอากร เว$นแต(เป3นการนําออกไปเพ่ือกําจัดหรือทําลายของท่ีเสียหาย ของท่ีใช$ไม(ได$ หรือของท่ี
ไม(ได$ใช$ซึ่งอยู(ภายในเขตปลอดอากร โดยได$รับอนุญาตจากอธิบดี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๕๖  การนําของเข$าไปในหรือปล(อยของออก การเก็บของ การขนถ(ายของ 

การตรวจตรา และการควบคุมของในเขตปลอดอากร ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
หมวด ๗ 

พนักงานศุลกากร 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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มาตรา ๑๕๗  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว(า มีการฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร ให$พนักงานศุลกากรซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจดังต(อไปน้ี 

(๑) เข$าไปในสถานประกอบการหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับการประกอบการของผู$นํา
ของเข$า ผู$ส(งของออก ผู$ขนส(ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล(าว หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข$องตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด ในระหว(างเวลาพระอาทิตยNข้ึนถึงพระอาทิตยNตกหรือในระหว(างเวลาทําการของ
สถานท่ีน้ัน  ในการน้ี มีอํานาจสั่งให$บุคคลดังกล(าวหรือบุคคลท่ีอยู(ในสถานท่ีน้ันปฏิบัติเท(าท่ีจําเป3นเพ่ือ
ประโยชนNในการตรวจสอบ 

(๒) จับกุมผู$กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไม(ต$องมีหมายจับ เม่ือปรากฏ
ว(ามีการกระทําความผิดซึ่งหน$าหรือมีเหตุอ่ืนตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว$
เพ่ือส(งพนักงานสอบสวนดําเนินการต(อไป 

(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน ข$อมูล หรือสิ่งของอ่ืนใดท่ีอาจใช$พิสูจนN
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร 

(๔) มีหนังสือเรียกผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออก ผู$ขนส(ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล(าว 
หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข$องกับการนําของเข$าหรือการส(งของออก มาให$ถ$อยคําหรือแจ$งข$อเท็จจริงหรือทํา
คําช้ีแจงเป3นหนังสือ หรือให$ส(งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเป3นมาประกอบการพิจารณาได$  
ท้ังน้ี ต$องให$เวลาแก(บุคคลดังกล(าวไม(น$อยกว(าเจ็ดวันนับแต(วันท่ีได$รับคําสั่งน้ัน 

 
มาตรา ๑๕๘  ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจของท่ีกําลังผ(านพิธีการศุลกากร

หรืออยู(ในอํานาจกํากับตรวจตราของศุลกากร และเอาตัวอย(างของไปเพ่ือตรวจสอบ หรือประเมิน
ราคา หรือเพ่ือประโยชนNอย(างอ่ืนของทางราชการได$ตามความจําเป3น โดยไม(ต$องชดใช$ราคา  ท้ังน้ี 
ต$องกระทําด$วยวิธีการท่ีจะทําให$เจ$าของเสียหายหรือมีภาระน$อยท่ีสุด และถ$ามีของคงเหลือให$ส(งคืน
แก(เจ$าของโดยมิชักช$า 

 
มาตรา ๑๕๙  การใช$อํานาจของพนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๑๕๗ 

หรือพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๕๘ ให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
กําหนด 

ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจเข$าไปในสถานประกอบการเพ่ือตรวจสอบหรือเรียก
บัญชี เอกสารหลักฐาน และข$อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับของท่ีกําลังผ(านหรือได$ผ(านพิธีการศุลกากรภายใน
กําหนดระยะเวลาไม(เกินห$าป4นับแต(วันท่ีนําของเข$าหรือส(งของออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนําผ(าน
ราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๖๐  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว(า มีการใช$ยานพาหนะใดในการนําหรือพาของ

ท่ียังมิได$เสียอากร ของต$องห$าม ของต$องกํากัด หรือของท่ียังมิได$ผ(านพิธีการศุลกากรเข$ามาใน
ราชอาณาจักรหรือส(งหรือพาของดังกล(าวออกไปนอกราชอาณาจักร ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่ง
ให$หยุดยานพาหนะเพ่ือตรวจหรือค$นยานพาหนะ หรือบุคคลท่ีอยู(ในยานพาหนะน้ัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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มาตรา ๑๖๑  พนักงานศุลกากรอาจตรวจหรือค$นหีบห(อของผู$โดยสารท่ีเข$ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรได$ หากพบว(ามีของท่ียังมิได$เสียอากร ของต$องห$าม ของต$องกํากัด หรือ
ของท่ียังมิได$ผ(านพิธีการศุลกากร ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจยึดหีบห(อหรือของน้ันไว$ได$ 

 
มาตรา ๑๖๒  ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจเข$าไปตรวจของ ณ สถานประกอบการ 

สถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง หรือยานพาหนะใดตามท่ีผู$นําของเข$า ผู$ส(งของออก หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข$องร$องขอ 
 
มาตรา ๑๖๓  อธิบดีมีอํานาจต้ังด(านตรวจเรือเข$าและออก และจะมอบหมายให$

พนักงานศุลกากรประจําอยู(ในเรือลําใด ๆ ในเวลาท่ีเรือน้ันอยู(ในเขตน(านนํ้าไทยก็ได$ 
เรือทุกลําท่ีจะผ(านด(านตรวจต$องมีพนักงานศุลกากรข้ึนเรือกํากับไปด$วย เว$นแต(จะ

ได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรกํากับด(านตรวจ และเม่ือเรือลําน้ันจะออกจากเขตท(า ให$หยุดลอย
ลําท่ีด(านตรวจเพ่ือส(งพนักงานศุลกากรข้ึนจากเรือ 

 
มาตรา ๑๖๔  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว(า เรือลํา ใดเป3นเรือท่ีพึงต$องถูกยึดหรือตรวจ

ตามพระราชบัญญัติน้ี ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งให$นายเรือลําน้ันหยุดลอยลําหรือนําเรือไปยังท่ีใด
ท่ีหน่ึงหากนายเรือฝWาฝUนให$พนักงานศุลกากรเตือนให$นายเรือปฏิบัติตามคําสั่ง และหากนายเรือฝWาฝUน
คําเตือนดังกล(าว ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับให$ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือนํา
เรือไป หรือเพ่ือปSองกันการหลบหนี 

 
มาตรา ๑๖๕  เรือท่ีมีระวางบรรทุกไม(เกินสองร$อยห$าสิบตันกรอส ยานพาหนะอ่ืนใด 

เว$นแต(อากาศยาน หีบห(อ ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งใด ๆ หากได$ใช$หรือมีไว$เพ่ือใช$ในการย$าย ซ(อนเร$น 
หรือขนของท่ีมิได$เสียอากร ของต$องห$าม ของต$องกํากัด หรือของท่ียังมิได$ผ(านพิธีการศุลกากร ให$ริบ
เสียท้ังสิ้นไม(ว(าจะมีผู$ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม( 

ถ$าเรือท่ีได$ใช$หรือมีไว$เพ่ือใช$ในการกระทําตามวรรคหน่ึงมีระวางบรรทุกเกินสองร$อย
ห$าสิบตันกรอสให$ศาลมีอํานาจสั่งริบเรือน้ันได$ตามควรแก(การกระทําความผิด 

 
มาตรา ๑๖๖  ของท่ียังมิได$เสียอากร ของต$องห$าม ของต$องกํากัด หรือของท่ียังมิได$

ผ(านพิธีการศุลกากร เป3นของท่ีพึงต$องริบตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๑๖๗  ให$พนักงานศุลกากร พนักงานฝWายปกครอง หรือตํารวจ มีอํานาจยึด

หรืออายัดสิ่งใด ๆ อันจะพึงต$องริบหรือเป3นท่ีสงสัยว(าจะพึงต$องริบตามพระราชบัญญัติน้ีไว$ได$ 
สิ่งท่ีอายัดไว$น้ัน หากตรวจสอบแล$วพบว(าสิ่งน้ันไม(เป3นของอันพึงต$องริบ ให$เพิกถอน

การอายัดสิ่งน้ัน แต(กรณีเป3นสิ่งอันพึงต$องริบ ให$พนักงานศุลกากร พนักงานฝWายปกครอง หรือตํารวจ 
มีอํานาจยึดสิ่งน้ัน 

สิ่งท่ียึดไว$น้ัน ถ$าเป3นยานพาหนะท่ีใช$ในการกระทําความผิด และเจ$าของหรือผู$มีสิทธิ
ไม(มาย่ืนคําร$องขอคืนภายในกําหนดหกสิบวันหรือถ$าเป3นสิ่งอ่ืนภายในสามสิบวันนับแต(วันท่ียึด ให$ถือ
ว(าเป3นสิ่งท่ีไม(มีเจ$าของ และให$ตกเป3นของแผ(นดิน 
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มาตรา ๑๖๘  ในกรณีของท่ีริบได$เน่ืองจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
น้ีมิได$เป3นของผู$กระทําความผิด ให$ศาลมีอํานาจสั่งริบได$ถ$าเจ$าของน้ันรู$หรือมีเหตุอันควรสงสัยว(ามี
หรือจะมีการกระทําความผิด แต(มิได$กระทําการใดเพ่ือมิให$เกิดการกระทําความผิดหรือแก$ไขมิให$การ
กระทําน้ันบรรลุผล หรือมิได$ระมัดระวังมิให$ของน้ันไปเก่ียวข$องกับการกระทําความผิด 

 
มาตรา ๑๖๙  ถ$าพนักงานศุลกากรพบว(าบุคคลใดมีสิ่งอันจะพึงต$องริบตาม

พระราชบัญญัติน้ีไว$ในครอบครอง ให$บันทึกข$อเท็จจริงท่ีตนเองได$พบเห็นไว$เป3นหลักฐานโดยให$
สันนิษฐานไว$ก(อนว(าข$อเท็จจริงท่ีจดแจ$งไว$ในบันทึกน้ันเป3นความจริง และผู$น้ันได$นําสิ่งน้ันเข$ามาโดยมิ
ชอบด$วยกฎหมายหรือนําเข$ามาโดยยังมิได$ผ(านพิธีการศุลกากร เว$นแต(จะพิสูจนNได$เป3นอย(างอ่ืน 

ให$นําความในวรรคหน่ึงมาใช$บังคับกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว(าด$วยการ
ส(งออกไปนอกและการนําเข$ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค$า และกฎหมายว(าด$วยการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินด$วย 

 
มาตรา ๑๗๐  บรรดาของหรือสิ่งท่ียึดไว$ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวกับการศุลกากรต$องส(งมอบให$พนักงานศุลกากรเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต(อไป 
ของหรือสิ่งท่ียึดและตกเป3นของแผ(นดินหรือท่ีศาลสั่งให$ริบตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร ให$จําหน(ายตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๗๑  ถ$าของท่ียึดไว$เป3นของสดของเสียได$ หรือถ$าหน(วงช$าไว$จะเป3นการ

เสี่ยงความเสียหาย หรือค(าใช$จ(ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีจะสั่งให$ขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอ่ืนก(อนท่ีของน้ันจะตกเป3นของแผ(นดินก็ได$  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

เงินท่ีได$รับจากการขายของตามวรรคหน่ึง เม่ือได$หักค(าใช$จ(ายและค(าภาระติดพัน
แล$ว ให$ถือไว$แทนของ 

 
มาตรา ๑๗๒  ในการปฏิบัติหน$าท่ีของพนักงานศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ี ให$

บุคคลซึ่งเก่ียวข$องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๑๗๓  ในการปฏิบัติหน$าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานศุลกากรต$องแสดง

บัตรประจําตัวต(อบุคคลซึ่งเก่ียวข$อง 
บัตรประจําตัวพนักงานศุลกากร ให$เป3นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๗๔  ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึนในทะเลอาณาเขต เม่ือ

พนักงานศุลกากรจับผู$กระทําความผิดและส(งให$พนักงานสอบสวนแห(งท$องท่ีใด ให$พนักงานสอบสวน
แห(งท$องท่ีน้ันเป3นพนักงานสอบสวนผู$รับผิดชอบ และมิให$นับระยะเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัว
ผู$กระทําความผิดส(งให$พนักงานสอบสวนเป3นเวลาควบคุมผู$ต$องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
หมวด ๘ 
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อํานาจทางศุลกากรในพ้ืนท่ีเฉพาะ 
   

 
ส(วนท่ี ๑ 

เขตควบคุมศุลกากร 
   

 
มาตรา ๑๗๕  เพ่ือประโยชนNในการปSองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับศุลกากรในเขตท$องท่ีใด ให$กําหนดเขตท$องท่ีน้ันเป3นเขตควบคุมศุลกากรโดยตราเป3นพระราช
กฤษฎีกา 

ภายในเขตควบคุมศุลกากรท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจ
ตรวจหรือค$นโรงเรือน สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบุคคลใด ๆ ไม(ว(าในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไม(
ต$องมีหมายค$น  ท้ังน้ี พนักงานศุลกากรต$องแสดงเหตุผลอันสมควรก(อนท่ีจะใช$อํานาจน้ันด$วย 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว(า บุคคลท่ีถูกตรวจหรือค$นตามวรรคสอง ได$กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร และบุคคลน้ันไม(สามารถแสดง
เหตุผลอันสมควรได$ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจจับกุมบุคคลน้ันโดยไม(ต$องมีหมายจับเพ่ือส(งพนักงาน
สอบสวนดําเนินการต(อไป 

 
มาตรา ๑๗๖  ภายใต$บังคับมาตรา ๑๗๕ วรรคหน่ึง อธิบดีมีอํานาจออกประกาศ

กําหนดประเภทหรือชนิดแห(งของท่ีผู$ทําการค$าภายในเขตควบคุมศุลกากรต$องจัดให$มีบัญชีเพ่ือแสดง
รายละเอียดแห(งของน้ันตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจบัญชีและของท่ีระบุไว$ในบัญชีตามวรรคหน่ึง หาก
พบว(าของน้ันมีจํานวนหรือปริมาณแตกต(างจากท่ีระบุไว$ในบัญชีโดยไม(สามารถแสดงเหตุผลอันสมควร
ได$ ให$สันนิษฐานไว$ก(อนว(า ของท่ีมีจํานวนหรือปริมาณแตกต(างน้ันเป3นของท่ีมีไว$หรือได$มาโดยยังไม(ได$
เสียอากร 

 
มาตรา ๑๗๗  ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดบริเวณ

พิเศษเพ่ือควบคุมการขนย$ายของในบริเวณดังกล(าว โดยให$มีแผนท่ีแสดงเขตและระบุท$องท่ีท่ีอยู(ใน
บริเวณพิเศษน้ันแนบท$ายประกาศด$วย 

การขนย$ายของเข$าหรือออก หรือภายในบริเวณพิเศษ ต$องได$รับอนุญาตจาก
พนักงานศุลกากรตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
ส(วนท่ี ๒ 

พ้ืนท่ีควบคุมร(วมกัน 
   

 
มาตรา ๑๗๘  ในส(วนน้ี 
“พ้ืนท่ีควบคุมร(วมกัน” หมายความว(า พ้ืนท่ีท่ีกําหนดให$เป3นพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกัน

ตามกฎหมายว(าด$วยการอํานวยความสะดวกในการขนส(งข$ามพรมแดน 
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“ความตกลง” หมายความว(า ความตกลงระหว(างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต(างประเทศ
เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการขนส(งข$ามพรมแดน 

 
มาตรา ๑๗๙  ให$กรมศุลกากรมีอํานาจทางศุลกากรท้ังปวงในพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกัน

เช(นเดียวกับในเขตศุลกากร 
 
มาตรา ๑๘๐  การปฏิบัติหน$าท่ีของพนักงานศุลกากรในพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกันนอก

ราชอาณาจักร ให$ถือว(าเป3นการปฏิบัติหน$าท่ีในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๑๘๑  การดําเนินการในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากรท่ีตรวจพบในพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกันในราชอาณาจักร ให$เป3นไป
ตามหลักเกณฑNและวิธีการ ดังต(อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป3นการกระทําความผิดตามกฎหมายไทย ให$พนักงานศุลกากรของ
รัฐบาลไทยดําเนินการตามกฎหมายต(อไป 

(๒) ในกรณีท่ีเป3นการกระทําความผิดตามกฎหมายของประเทศภาคีตามความตกลง
และเจ$าหน$าท่ีของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร$องขอ ให$พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยส(ง
บุคคล สัตวN พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู$ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะท่ีใช$ขนส(งสิ่งดังกล(าว
ไปยังประเทศภาคีตามความตกลง  ท้ังน้ี อธิบดีอาจยกเว$นอากรท่ีจะต$องเสียหรือคืนอากรท่ีได$เสียไว$
แล$วสําหรับของท่ีนําเข$าน้ันได$ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) ในกรณีที่เป3นการกระทําความผิดท้ังตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศ
ภาคีตามความตกลง ให$พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยดําเนินการตามกฎหมายไทยและเม่ือ
ดําเนินการเสร็จแล$วให$รายงานผลการดําเนินการให$เจ$าหน$าท่ีของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลง
ทราบ และถ$าเจ$าหน$าท่ีของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร$องขอ พนักงานศุลกากรของรัฐบาล
ไทยจะส(งบุคคล สัตวN พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู$ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะท่ีใช$ขนส(งสิ่ง
ดังกล(าวไปยังประเทศภาคีตามความตกลงเม่ือได$มีการดําเนินการตามกฎหมายไทยเสร็จแล$วก็ได$ 

 
มาตรา ๑๘๒  การดําเนินการในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากร ท่ีตรวจพบในพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกันนอกราชอาณาจักร ให$
พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยร$องขอต(อเจ$าหน$าท่ีของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงให$ส(ง
บุคคล สัตวN พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู$ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะท่ีใช$ขนส(งสิ่งดังกล(าว
มายังราชอาณาจักรเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการศุลกากรต(อไป 

การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดท้ังตามกฎหมายไทยและกฎหมายของ
ประเทศภาคีตามความตกลงท่ีเก่ียวกับการขนส(งข$ามพรมแดนท่ีตรวจพบในพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกันนอก
ราชอาณาจักรพนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยจะร$องขอต(อเจ$าหน$าท่ีของรัฐบาลประเทศภาคีตาม
ความตกลงให$ส(งบุคคล สัตวN พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู$ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะท่ีใช$
ขนส(งสิ่งดังกล(าวมายังราชอาณาจักร เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง
กับการศุลกากรก็ได$ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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มาตรา ๑๘๓  ให$อธิบดีมีอํานาจกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการศุลกากร
ในพ้ืนท่ีควบคุมร(วมกัน 

 
ส(วนท่ี ๓ 

การค$าชายฝ5Yง 
   

 
มาตรา ๑๘๔  การค$าชายฝ5Yง หมายถึง การขนส(งของทางทะเลจากท(าหน่ึงใน

ราชอาณาจักรไปยังอีกท(าหน่ึงในราชอาณาจักร เพ่ือรับค(าตอบแทนในการขนส(งของ รวมท้ังการซื้อ
ขายของท่ีขนมาน้ัน 

ให$อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดรูปแบบและลักษณะท่ีถือว(าเป3นการค$าชายฝ5Yงตาม
วรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๘๕  เรือท่ีทําการค$าชายฝ5Yงท่ีจะออกจากท(า ให$นายเรือทําบัญชีสินค$าแสดง

รายละเอียดแห(งของในเรือย่ืนต(อพนักงานศุลกากร ตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนด 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$รับบัญชีสินค$าตามวรรคหน่ึงและได$ลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกต$องของบัญชีสินค$าดังกล(าวแล$ว ให$ถือว(าบัญชีสินค$าดังกล(าวเป3นใบปล(อยสินค$าและปล(อย
เรือ 

เม่ือเรือท่ีทําการค$าชายฝ5Yงมาถึงท(าอีกแห(งหน่ึงแล$ว ให$นายเรือแสดงใบอนุญาตปล(อย
สินค$าและปล(อยเรือแก(พนักงานศุลกากรผู$รับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีเรือน้ันมาถึงภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต(เรือ
มาถึงเพ่ือตรวจสอบของท่ีบรรทุกหรือขนส(งมาในเรือน้ันว(าถูกต$องตรงกับบัญชีสินค$าท่ีบรรทุกหรือ
ขนส(งมาจากท(าเรือต$นทาง 

ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว(าของท่ีบรรทุกหรือขนส(งมาในเรือมีชนิด ประเภท ปริมาณ
แตกต(างจากบัญชีสินค$า ให$สันนิษฐานว(าของท่ีมีชนิด ประเภท หรือปริมาณแตกต(างน้ันเป3นของท่ี
นําเข$าหรือส(งออกโดยยังมิได$เสียอากร 

ก(อนการขนถ(ายของข้ึนจากเรือ นายเรือต$องย่ืนใบอนุญาตปล(อยสินค$าและใบปล(อย
เรือแก(พนักงานศุลกากร เม่ือได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรแล$วจึงจะทําการขนถ(ายของข้ึนได$ 
โดยต$องทําเช(นน้ีต(อไปทุก ๆ ท(าท่ีเรือน้ันเดินทางไปถึง 

 
มาตรา ๑๘๖  ให$นายเรือเก็บรักษาบัญชีสินค$าตามมาตรา ๑๘๕ ทุกเท่ียวการ

เดินเรือไว$ในเรือน้ันเป3นระยะเวลาสามเดือน เพ่ือให$พนักงานศุลกากรตรวจสอบและจดบันทึกการ
ตรวจสอบลงในบัญชีสินค$าน้ัน 

 
มาตรา ๑๘๗  ห$ามมิให$ขนถ(ายของจากเรือท่ีทําการค$าชายฝ5Yงในระหว(างเดินทาง เว$น

แต(จะมีเหตุจําเป3นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได$ และได$แจ$งเหตุดังกล(าวต(อพนักงานศุลกากรผู$รับผิดชอบพ้ืนท่ี
ท่ีเรือน้ันมาถึง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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ส(วนท่ี ๔ 
เขตต(อเน่ือง 

   
 
มาตรา ๑๘๘  เรือทุกลําท่ีเข$ามาหรือหยุดลอยลําหรือจอดเรือในเขตต(อเน่ืองต$อง

ตอบคําถามของพนักงานศุลกากรเก่ียวกับเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะแห(ง
ของในเรือ และสิ่งท่ีนํามาในเรือ และต$องปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากร 

 
มาตรา ๑๘๙  ห$ามมิให$เรือท่ีอยู(ในเขตต(อเน่ืองขนถ(ายของใด ๆ โดยไม(มีเหตุอัน

สมควรหรือไม(ได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 
ของใดท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตราน้ี ให$ริบเสียท้ังสิ้น ไม(ว(าจะมีผู$ถูก

ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม( 
 
มาตรา ๑๙๐  ให$นําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๕๗ (๒) มาตรา ๑๖๐ 

มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๙ และมาตรา ๑๗๐ มาใช$บังคับกับการกระทําท่ี
เกิดข้ึนในเขตต(อเน่ือง และให$นําบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติดังกล(าว รวมท้ังบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๔๑ มาใช$บังคับด$วย 

 
มาตรา ๑๙๑  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว(ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนี

ศุลกากรหรือมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีในเขตต(อเน่ือง ให$พนักงานศุลกากรมีอํานาจ
สั่งให$นายเรือหยุดลอยลําหรือนําเรือไปยังท่ีใดท่ีหน่ึง เพ่ือการตรวจหรือค$น จับกุม หรือดําเนินคดีได$ 

เม่ือพนักงานศุลกากรได$จับผู$กระทําความผิดและส(งให$พนักงานสอบสวนแห(งท$องท่ี
ใดแล$ว ให$พนักงานสอบสวนแห(งท$องท่ีน้ันมีอํานาจสอบสวนในระหว(างรอคําสั่งแต(งต้ังพนักงาน
สอบสวนผู$รับผิดชอบจากอัยการสูงสุดหรือผู$รักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  ท้ังน้ี มิให$นับระยะเวลาเดินทางตามปกติท่ีนําตัวผู$กระทําความผิดส(งให$พนักงานสอบสวนเป3น
เวลาควบคุมผู$ต$องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ส(วนท่ี ๕ 

พ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 
   

 
มาตรา ๑๙๒  ในส(วนน้ี 
“พ้ืนท่ีพัฒนาร(วม” หมายความว(า พ้ืนท่ีพัฒนาร(วมตามกฎหมายว(าด$วยองคNกรร(วม

ไทย – มาเลเซีย 
“ของท่ีได$รับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความว(า ของท่ีได$รับยกเว$นอากร

ศุลกากรท้ังตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียท่ีเก่ียวกับศุลกากร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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มาตรา ๑๙๓  การจัดระเบียบการเคลื่อนย$ายของท่ีนําเข$ามาในหรือส(งออกไปจาก
พ้ืนท่ีพัฒนาร(วมให$เป3นไปตามหลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๙๔  ภายใต$บังคับมาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ และมาตรา ๑๙๙ (๔) 

กรมศุลกากรยังคงใช$อํานาจทางศุลกากรทั้งปวงที่เกี่ยวกับของที่นําเข$ามาในหรือส(งออกไปจาก
พ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 

 
มาตรา ๑๙๕  การเคลื่อนย$ายของใด ๆ เข$ามาในหรือส(งออกไปจากพ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 

ให$เป3นไปตามหลักเกณฑNดังต(อไปน้ี 
(๑) ของใด ๆ ท่ีเข$ามาในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วมจาก 

(ก) ประเทศอ่ืนใดนอกจากราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย คลังสินค$าใด ๆ ท่ี
ได$รับใบอนุญาตหรือบริเวณทัณฑNบนของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให$ถือว(าเป3นของนําเข$า 

(ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให$ถือว(าเป3นการเคลื่อนย$ายภายในประเทศ  
ท้ังน้ี ของน้ันจะต$องเป3นของท่ีได$รับความเห็นชอบทางศุลกากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช$ และวัสดุสิ่งของ
สําหรับใช$ในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 

(๒) ของท่ีผลิตในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วมท่ีเข$ามาในราชอาณาจักรไทย หรือไปยังมาเลเซีย
หรือประเทศท่ีสามให$ถือว(าเป3นของส(งออก 

(๓) ของท่ีเคลื่อนย$ายเข$าไปในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วมตาม (๑) (ข) และต(อมาของน้ันเข$ามา
ในราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให$อยู(ภายใต$บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือ
มาเลเซีย แล$วแต(กรณี 

 
มาตรา ๑๙๖  ของใด ๆ ท่ี จัดอยู( ในบัญชีของต$องห$ามตามกฎหมายของ

ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย จะไม(ได$รับอนุญาตให$นําเข$าไปในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วม เว$นแต(ในกรณีท่ี
จําเป3นจะต$องมีการยกเว$นในส(วนท่ีเก่ียวกับการนําเข$ารายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ การยกเว$นน้ันจะ
กระทําได$ก็ด$วยความตกลงระหว(างหน(วยงานท่ีมีอํานาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

 
มาตรา ๑๙๗  การนําเข$า การส(งออก และการเคลื่อนย$ายภายในสําหรับของในพ้ืนท่ี

พัฒนาร(วมให$ใช$แบบศุลกากรตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๙๘  พนักงานศุลกากรย(อมมีอํานาจในส(วนท่ีเก่ียวกับการผ(านพิธีการ

ศุลกากรรวมท้ังการเก็บอากรในเร่ืองท่ีบัญญัติไว$ในพระราชบัญญัติน้ี และใช$อํานาจน้ันได$ภายใน
บริเวณท่ีทําการศุลกากรร(วม 

“ท่ีทําการศุลกากรร(วม” หมายความว(า ท่ีทําการของคณะกรรมการศุลกากรร(วมท่ี
จัดต้ังข้ึนในสํานักงานใหญ(ขององคNกรร(วม เพ่ือวัตถุประสงคNของการประสานงานด$านการดําเนินการ
ตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 

“คณะกรรมการศุลกากรร(วม” หมายความว(า คณะกรรมการท่ีประกอบด$วย
พนักงานศุลกากรและเจ$าหน$าท่ีของหน(วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซียท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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วัตถุประสงคNของการประสานงานด$านการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพ้ืนท่ี
พัฒนาร(วม 

 
มาตรา ๑๙๙  การกระทําท่ีได$ทําลงในพ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 
(๑) หากการกระทําน้ันเป3นความผิดตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับศุลกากรของ

ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ประเทศใดประเทศหน่ึง ประเทศท่ีมีการอ$างว(ากฎหมายของตนถูก
ละเมิดมีสิทธิเข$าใช$เขตอํานาจเหนือความผิดน้ัน 

(๒) หากการกระทําน้ันเป3นความผิดตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับศุลกากรของ
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย ประเทศท่ีเจ$าพนักงานของตนเป3นผู$ทําการจับกุมหรือยึดเป3นคนแรก
ในส(วนท่ีเก่ียวกับความผิดดังกล(าวมีสิทธิเข$าใช$เขตอํานาจเหนือความผิดน้ัน 

(๓) หากการกระทําน้ันเป3นความผิดตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับศุลกากรของ
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย และเป3นกรณีท่ีมีการจับกุมหรือยึดพร$อมกันโดยกรมศุลกากรและ
หน(วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย ในส(วนท่ีเก่ียวกับความผิดดังกล(าว ประเทศท่ีมีสิทธิ
เข$าใช$เขตอํานาจเหนือความผิดน้ันให$กําหนดโดยการหารือระหว(างกรมศุลกากร และหน(วยงาน
ศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย 

(๔) เงินท่ีได$จากการขายของซึ่งเป3นผลิตผลของพ้ืนท่ีพัฒนาร(วมท่ีถูกริบให$แบ(ง
เท(ากันระหว(างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

 
มาตรา ๒๐๐  เพ่ือประโยชนNแห(งส(วนน้ี คําว(า “ราชอาณาจักร” ในพระราชบัญญัติน้ี

ให$หมายความถึง “พ้ืนท่ีพัฒนาร(วม” 
 
มาตรา ๒๐๑  ให$ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา หรือศาลอาญา มีเขต

อํานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีพัฒนาร(วม 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๒๐๒  ผู$ใดย่ืน จัดให$ หรือยอมให$ผู$อ่ืนย่ืนใบขนสินค$า เอกสาร หรือข$อมูล ซึ่ง
เก่ียวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีไม(ถูกต$องหรือไม(บริบูรณN อันอาจก(อให$เกิด
ความสําคัญผิดในรายการใด ๆ ท่ีได$แสดงไว$ในใบขนสินค$า เอกสาร หรือข$อมูลดังกล(าวต(อพนักงาน
ศุลกากร ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าแสนบาท 

 
มาตรา ๒๐๓  ผู$ใดแจ$งข$อความ ให$ถ$อยคํา หรือตอบคําถามด$วยถ$อยคําอันเป3นเท็จ 

หรือไม(ตอบคําถามของพนักงานศุลกากรตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนดให$ตอบ ต$องระวางโทษจําคุก
ไม(เกินหกเดือน หรือปรับไม(เกินห$าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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มาตรา ๒๐๔  ผู$ ใดปลอมหรือแปลงเอกสาร ท่ี ใช$ ในการ ดํา เ นินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือแก$ไขเอกสารท่ีทางราชการออกให$ เพ่ือประโยชนNในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือปลอมดวงตราลายมือช่ือ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดของพนักงานศุลกากรท่ีใช$เพ่ือ
การอย(างใดอันเก่ียวด$วยพระราชบัญญัติน้ีต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินหกเดือน หรือปรับไม(เกินห$าแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู$ใดใช$เอกสาร ดวงตรา ลายมือช่ือ หรือเคร่ืองหมาย ท่ีเกิดจากการกระทําความผิด
ตามวรรคหน่ึงต$องระวางโทษเช(นเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๐๕  ผู$ส(งของออกผู$ใดย่ืนใบขนสินค$าขาออกเพ่ือขอคืนอากรโดยแสดง

ข$อมูลเก่ียวกับของไม(ถูกต$องและพนักงานศุลกากรพบว(าของน้ันไม(ตรงตามท่ีแสดงไว$ หรือมีปริมาณ
น$อยกว(าท่ีแสดงหรือไม(มีการส(งออกตามท่ีแสดง ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินหกเดือน หรือปรับไม(เกิน
ห$าแสนบาท หรือปรับเป3นเงินสี่เท(าของจํานวนเงินอากรท่ีขอคืน แล$วแต(จํานวนใดจะมากกว(า หรือท้ัง
จําท้ังปรับ และให$ริบของน้ัน 

 
มาตรา ๒๐๖  ผู$นําของเข$าผู$ใดขอคืนอากรตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ โดย

ความเท็จโดยฉ$อโกงหรืออุบายหลอกลวง หรือโดยวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกัน เพ่ือขอคืนอากรเกิน
กว(าจํานวนท่ีมีสิทธิได$รับจริง ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินห$าป4 หรือปรับไม(เกินห$าแสนบาท หรือปรับ
เป3นเงินสี่เท(าของจํานวนเงินอากรท่ีขอคืนเกินกว(าจํานวนท่ีมีสิทธิได$รับจริง แล$วแต(จํานวนใดจะ
มากกว(า หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๐๗  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑNเก่ียวกับการเก็บหรือขนถ(าย

สินค$าอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๒๐๘  ผู$นํา ของเข$าหรือผู$ส(งของออกผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ 

ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๐๙  ผู$ควบคุมยานพาหนะผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ ต$อง

ระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๑๐ ผู$ใดขนถ(ายของท่ีนําเข$ามาในหรือจะส(งออกไปนอกราชอาณาจักร 

นอกเขตขนถ(ายของตามมาตรา ๕๘ โดยไม(ได$รับอนุญาตจากอธิบดี ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินสองป4 
หรือปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท หรือปรับเป3นเงินสามเท(าของราคาของ แล$วแต(จํานวนใดจะมากกว(า 
หรือท้ังจําท้ังปรับและให$ริบของน้ัน 

 
มาตรา ๒๑๑  ผู$นําของเข$าหรือผู$ส(งของออกผู$ใดไม(จัดให$มีเคร่ืองหมายหรือเลขหมาย

กํากับหีบห(อหรือภาชนะบรรจุของ หรือไม(แสดงเคร่ืองหมายหรือเลขหมายไว$ในเอกสารท่ีเก่ียวกับของ
น้ัน ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
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มาตรา ๒๑๒  ผู$ควบคุมยานพาหนะผู$ใดควบคุมยานพาหนะท่ีมีของเป3นหีบห(อหรือ
ภาชนะบรรจุซึ่งมีขนาดหรือลักษณะขัดต(อกฎหมาย หรือไม(มีเคร่ืองหมายหรือฉลากท่ีกฎหมาย
กําหนดให$ต$องมีต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าแสนบาท และให$ริบของน้ัน 

 
มาตรา ๒๑๓  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๖๓ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกิน

หกเดือนหรือปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๑๔  นายเรือผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕ 

ประกอบกับมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคสอง ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๒๑๕  นายเรือผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานศุลกากรตาม

มาตรา ๖๕ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๑๖  นายเรือหรือผู$ควบคุมอากาศยานผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ 

หรือมาตรา ๙๕ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท 
 
มาตรา ๒๑๗  ผู$ใดนอกจากนายเรือ ลูกเรือ ผู$โดยสาร และผู$มีหน$าท่ีต$องปฏิบัติบน

เรือข้ึนไปบนเรือเดินต(างประเทศขณะท่ีอยู(ในราชอาณาจักร โดยมิได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 
ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๑๘  นายเรือผู$ใดควบคุมเรือท่ีบรรทุกของอยู(ในเขตท(าท่ีเป3นด(านศุลกากร 

และปรากฏว(าเรือลําดังกล(าวเบาลอยตัวข้ึน โดยนายเรือไม(สามารถพิสูจนNได$ว(าได$มีการขนของข้ึนโดย
ชอบด$วยกฎหมาย ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงล$านบาท และให$ศาลมีอํานาจสั่งริบเรือน้ันได$ 

 
มาตรา ๒๑๙  นายเรือหรือผู$ควบคุมยานพาหนะทางบกผู$ใดกระทําการดังต(อไปน้ี 

ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าแสนบาท 
(๑) ควบคุมเรือหรือยานพาหนะทางบกท่ีมีท่ีปTดบัง ท่ีอําพราง หรือมีเคร่ืองกลอุบาย

อย(างใดเพ่ือลักลอบหนีศุลกากร เว$นแต(จะพิสูจนNได$ว(าได$ใช$ความระมัดระวังในการปSองกันมิให$มีท่ี
ปTดบัง ท่ีอําพราง หรือเคร่ืองกลอุบายน้ันแล$ว หรือ 

(๒) มีส(วนรู$เห็นในการสร$าง ทํา วาง หรือใช$ท่ีปTดบัง ท่ีอําพราง หรือเคร่ืองกลอุบาย
อย(างใดเพ่ือลักลอบหนีศุลกากร 

ให$ทําลายท่ีหรือเคร่ืองกลอุบายตามวรรคหน่ึง หรือทําให$เป3นของท่ีมิได$มีไว$เพ่ือ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๒๐  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๑๗๖ วรรคหน่ึง ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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มาตรา ๒๒๑  นายเรือผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๗ 
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒ วรรคสอง มาตรา ๘๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๗ หรือ
มาตรา ๑๘๕ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๒๒  ผู$ส(งของออกผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง 

มาตรา ๙๐ วรรคสองหรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๒๓  นายเรือผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ต$องระวางโทษปรับ

ไม(เกินห$าแสนบาท และให$ริบของท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดดังกล(าว 
 
มาตรา ๒๒๔  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๒๐ 

หรือมาตรา ๑๒๑ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๒๕  ผู$ส(งของออกผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง ต$อง

ระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๒๖  นายเรือหรือผู$ส(งของออกผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ ต$อง

ระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๒๗  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ ต$องระวางโทษจําคุกต้ังแต(

สามเดือนถึงสิบป4 หรือปรับเป3นเงินสี่เท(าของราคาของซึ่งได$รวมค(าอากรเข$าด$วยแล$ว หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และให$ริบของท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดดังกล(าว ไม(ว(าจะมีผู$ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม( 

 
มาตรา ๒๒๘  นายเรือผู$ใดจอดเทียบท(าหรือขนถ(ายของท่ีนําเข$ามาในหรือส(งออกไป

นอกราชอาณาจักรนอกจากเขตพ้ืนท่ีตามลํานํ้าท่ีเป3นเขตแดนทางบกตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๘๗ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๒๙  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ ต$องระวาง

โทษปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท และให$อายัดของท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดน้ันจนกว(าจะได$ปฏิบัติให$
ถูกต$อง 

 
มาตรา ๒๓๐  ผู$ควบคุมอากาศยานผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ 

หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
เจ$าของหรือพนักงานประจําสนามบินผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง 

ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
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มาตรา ๒๓๑  ผู$ควบคุมอากาศยานผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ หรือ
มาตรา ๙๖ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท และให$อายัดของท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด
น้ันจนกว(าจะได$ปฏิบัติให$ถูกต$อง 

 
มาตรา ๒๓๒  ผู$ควบคุมอากาศยานผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ ต$อง

ระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๓๓  ผู$ได$รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๙ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ีม่ันคงผู$ใด เม่ือได$แจ$ง

การเลิกการดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ แล$ว แต(ฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ วรรคหน่ึง ต$อง
ระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๓๔  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานศุลกากรผู$กํากับท(าเรือ

รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๙ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๓๕  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามมาตรา ๑๒๒ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท และให$ริบของท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดดังกล(าว 

 
มาตรา ๒๓๖  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๗๒ หรือฝWาฝUน

หรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๕๖ ต$องระวางโทษปรับไม(
เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๓๗  ผู$ใดลักลอบเปTดคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ีม่ันคง หรือ

ล(วงเข$าไปถึงของท่ีอยู(ในคลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า หรือท่ีม่ันคงน้ัน โดยไม(มีเหตุอันชอบด$วย
กฎหมาย ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินหกเดือน หรือปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๓๘  ผู$ได$รับใบอนุญาตจัดต้ังเขตปลอดอากรผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ หรือมาตรา ๑๔๓ วรรคหน่ึง ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๓๙  ผู$ใดขัดขวางการปฏิบัติหน$าท่ีหรือไม(ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน

ศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๑๕๗ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินหนึ่งป4หรือปรับไม(เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๔๐  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานศุลกากรหรือขัดขวาง

การปฏิบัติหน$าท่ีของพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๐ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท 
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มาตรา ๒๔๑  นายเรือผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานศุลกากร
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน$าท่ีของพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๔ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินหน่ึง
ป4 หรือปรับไม(เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๔๒  ผู$ใดนําเข$ามาในหรือส(งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของท่ียังมิได$ผ(าน

พิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย$ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค$าทัณฑNบน โรงพักสินค$า ท่ีม่ันคง 
ท(าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม(ได$รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต$องระวางโทษ
จําคุกไม(เกินสิบป4 หรือปรับเป3นเงินสี่เท(าของราคาของซึ่งได$รวมค(าอากรเข$าด$วยแล$ว หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และให$ริบของน้ันไม(ว(าจะมีผู$ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม( 

ผู$ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ต$องระวางโทษเช(นเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๔๓  ผู$ ใดนําของท่ีผ( านหรือกําลังผ(านพิธีการศุลกากรเข$ ามาใน

ราชอาณาจักร หรือส(งของดังกล(าวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียอากร โดยเจตนาจะฉ$ออากรท่ีต$องเสียสําหรับของน้ัน ๆ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินสิบป4 หรือ
ปรับเป3นเงินต้ังแต(คร่ึงเท(าแต(ไม(เกินสี่เท(าของค(าอากรท่ีต$องเสียเพ่ิม หรือท้ังจําท้ังปรับ และศาลอาจสั่ง
ริบของน้ันก็ได$ ไม(ว(าจะมีผู$ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม( 

ผู$ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ต$องระวางโทษเช(นเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๔๔  ผู$ ใดนําของท่ีผ( านหรือกําลังผ(านพิธีการศุลกากรเข$ ามาใน

ราชอาณาจักร หรือส(งของดังกล(าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของเข$าเพ่ือการผ(านแดนหรือ
การถ(ายลําโดยหลีกเลี่ยงข$อจํากัดหรือข$อห$ามอันเก่ียวกับของน้ัน ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินสิบป4 
หรือปรับไม(เกินห$าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และศาลอาจสั่งริบของน้ันก็ได$ ไม(ว(าจะมีผู$ถูกลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม( 

ผู$ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ต$องระวางโทษเช(นเดียวกัน 
 
มาตรา ๒๔๕  ผู$ใดเป3นผู$ใช$หรือผู$สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตาม

มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ หรือมาตรา ๒๔๔ ต$องระวางโทษเช(นเดียวกับตัวการในการกระทํา
ความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๒๔๖  ผู$ใดช(วยซ(อนเร$น ช(วยจําหน(าย ช(วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับ

ไว$โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู$ว(าเป3นของอันเน่ืองด$วยความผิดตามมาตรา ๒๔๒ ต$องระวางโทษ
จําคุกไม(เกินห$าป4 หรือปรับเป3นเงินสี่เท(าของราคาของซึ่งได$รวมค(าอากรเข$าด$วยแล$วหรือท้ังจําท้ังปรับ 

การกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง หากเป3นการกระทําโดยรู$ว(าเป3นของอันเน่ืองด$วย
ความผิดตามมาตรา ๒๔๓ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินห$าป4 หรือปรับเป3นเงินต้ังแต(คร่ึงเท(าแต(ไม(เกินสีเ่ท(า
ของค(าอากรท่ีต$องเสียเพ่ิม หรือท้ังจําท้ังปรับ 

การกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง หากเป3นการกระทําโดยรู$ว(าเป3นของอันเน่ืองด$วย
ความผิดตามมาตรา ๒๔๔ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกินห$าป4 หรือปรับไม(เกินห$าแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
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มาตรา ๒๔๗  ผู$ใดนําหรือยอมให$ผู$อ่ืนนําของต$องห$าม ของต$องกํากัด หรือของท่ียัง

มิได$ผ(านพิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะ ต$องระวางโทษตามที่บัญญัติไว$ใน
มาตรา ๒๔๒ หรือมาตรา ๒๔๔ แล$วแต(กรณี 

 
มาตรา ๒๔๘  ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๔๒ เกิดข้ึนในเรือท่ีมี

ระวางบรรทุกเกินสองร$อยห$าสิบตันกรอสหรืออากาศยาน หากนายเรือหรือผู$ควบคุมอากาศยานน้ันไม(
ใช$ความระมัดระวังในการปSองกันมิให$มีการกระทําความผิดน้ัน ต$องระวางโทษปรับไม(เกินห$าแสนบาท 

 
มาตรา ๒๔๙  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑN วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนด

ตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง หรือฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๗ ต$องระวางโทษปรับไม(เกิน
หน่ึงแสนบาท 

 
มาตรา ๒๕๐  นายเรือผู$ใดไม(ตอบคําถามหรือไม(ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน

ศุลกากรตามมาตรา ๑๘๘ ต$องระวางโทษปรับไม(เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๕๑  ผู$ใดฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๙ ต$องระวางโทษจําคุกไม(เกิน

หน่ึงป4หรือปรับไม(เกินห$าหม่ืนบาท หรือปรับเป3นเงินสองเท(าของราคาของ แล$วแต(จํานวนใดจะ
มากกว(า หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๕๒  การกระทําความผิดตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๒ หรือมาตรา ๒๔๔ 

ให$ผู$กระทําต$องรับผิดแม$ได$กระทําโดยไม(มีเจตนา 
 
มาตรา ๒๕๓  ในกรณีท่ีผู$กระทําความผิดเป3นนิติบุคคล ถ$าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู$ จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล(าวมีหน$าท่ีต$องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว$นไม(สั่งการหรือไม(กระทําการจนเป3นเหตุให$นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู$น้ันต$อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว$สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด$วย 

 
มาตรา ๒๕๔  การประเมินราคาของเพ่ือกําหนดค(าปรับตามพระราชบัญญัติน้ี ให$ถือ

ตามราคาแห(งของชนิดเดียวกันซึ่งได$เสียอากรครบถ$วนแล$วตามท่ีซื้อขายในเวลาหรือใกล$เวลาท่ีกระทํา
ความผิดน้ัน เว$นแต(ไม(มีราคาดังกล(าวให$ถือตามราคาท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๕๕  ให$อธิบดีมีอํานาจสั่งจ(ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบท่ีอธิบดี

กําหนดโดยได$รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีดังต(อไปน้ี 
(๑) ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔ เฉพาะกรณีความผิดฐานหลีกเลี่ยง

ข$อห$ามและมาตรา ๒๔๖ ให$หักจ(ายเป3นเงินสินบนและรางวัลร$อยละสี่สิบจากเงินค(าขายของกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

โดยให$หักจ(ายเป3นเงินสินบนร$อยละย่ีสิบ และเป3นเงินรางวัลร$อยละย่ีสิบ แต(กรณีท่ีมิได$ริบของกลาง
หรือของกลางไม(อาจจําหน(ายได$ให$หักจ(ายจากเงินค(าปรับ 

(๒) ความผิดตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๔ เฉพาะกรณีความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงข$อจํากัดให$หักจ(ายเป3นเงินรางวัลร$อยละย่ีสิบจากเงินค(าขายของกลาง แต(กรณีท่ีมิได$ริบ
ของกลางหรือของกลางไม(อาจจําหน(ายได$ให$หักจ(ายจากเงินค(าปรับ 

(๓) กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจ$าหน$าท่ีผู$สํารวจเงินอากรตรวจพบเป3นผล
ให$เรียกอากรเพ่ิมเติมได$ ให$จ(ายเงินรางวัลร$อยละสิบของเงินอากรท่ีกรมศุลกากรเรียกเก็บเพ่ิมเติมได$ 

เงินสินบนและรางวัลตาม (๑) และ (๒) ให$หักจ(ายเป3นเงินสินบนได$ไม(เกินคดีละ
ห$าล$านบาทและหักจ(ายเป3นเงินรางวัลได$ไม(เกินคดีละห$าล$านบาท และตาม (๓) ให$หักจ(ายเป3นเงิน
รางวัลได$ไม(เกินห$าล$านบาทต(อการตรวจพบ 

 
มาตรา ๒๕๖  ภายใต$บังคับมาตรา ๒๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ$า

บุคคลน้ันยินยอมใช$ค(าปรับ หรือได$ทําความตกลง หรือทําทัณฑNบน หรือให$ประกันตามท่ีอธิบดี
เห็นสมควรแล$วอธิบดีจะงดการฟSองร$องเสียก็ได$ และให$ถือว(าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห(งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นสมควรจะฟSองบุคคลใดตามพระราชบัญญัติน้ี ให$บันทึกเหตุผลใน
การฟSองผู$กระทําความผิดไว$ด$วย 

 
มาตรา ๒๕๗  ความผิดตามมาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔ 

และมาตรา ๒๔๗ ถ$าราคาของกลางรวมค(าอากรเข$าด$วยแล$วเกินกว(าสี่แสนบาท ให$คณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได$ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงประกอบด$วยผู$แทนกรมศุลกากร ผู$แทน
กระทรวงการคลังและผู$แทนสํานักงานตํารวจแห(งชาติ 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได$ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู$ต$องหาได$ชําระ
เงินค(าปรับหรือได$ทําความตกลง หรือทําทัณฑNบน หรือให$ประกัน ตามคําเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล$ว ให$ถือว(าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห(งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๕๘  ให$กรรมการผู$ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งดํารงตําแหน(งอยู(ในวันก(อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$
บังคับ เป3นกรรมการผู$ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตามพระราชบัญญัติน้ีต(อไป
จนกว(าจะได$มีการแต(งต้ังกรรมการผู$ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ต$องไม(เกินหน่ึงร$อยแปดสิบวันนับแต(วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$บังคับ 

 
มาตรา ๒๕๙  เม่ือพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช$บังคับ 
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(๑) ให$คลังสินค$าทัณฑNบน ท่ี ม่ันคง และเขตปลอดอากร ท่ี จัด ต้ัง ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และดําเนินการอยู(ในวันก(อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$
บังคับ เป3นคลังสินค$าทัณฑNบน ท่ีมั่นคง และเขตปลอดอากร ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ให$ทําเนียบท(าเรือท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
และดําเนินการอยู(ในวันก(อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$บังคับ เป3นท(าเรือรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ให$คลังสินค$าและโรงพักสินค$า ท่ี จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ และดําเนินการอยู(ในวันก(อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$บังคับ เป3นโรงพักสินค$าตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ให$ผู$ดําเนินการจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน คลังสินค$า โรงพักสินค$า ท่ีม่ันคง ทําเนียบ
ท(าเรือ และเขตปลอดอากรตามวรรคหน่ึง รวมท้ังผู$ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ยังคง
ดําเนินการต(อไปได$แต(ต$องปฏิบัติตามหลักเกณฑNและเสียค(าธรรมเนียมตามท่ีบัญญัติไว$ ใน
พระราชบัญญัติน้ี แล$วแต(กรณี 

ในกรณีท่ีผู$ดําเนินการตามวรรคสองฝWาฝUนหรือไม(ปฏิบัติตามหลักเกณฑNหรือไม(เสีย
ค(าธรรมเนียมตามท่ีบัญญัติไว$ในพระราชบัญญัติน้ี ให$อธิบดีเพิกถอนการจัดต้ังกิจการดังกล(าวโดยให$นํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ มาใช$บังคับ 

 
มาตรา ๒๖๐  บทบัญญั ติ เ ก่ียวกับระยะเวลาในการนํา ของออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๓ จะไม(นํามาใช$บังคับกับกรณีท่ีมีความตก
ลงระหว(างประเทศท่ีมีผลผูกพันไว$แล$ว 

 
มาตรา ๒๖๑  ให$อธิบดีมีอํานาจพิจารณาสั่งจ(ายเงินสินบนหรือรางวัลในกรณีท่ีตรวจ

พบการกระทําความผิดหรือตรวจพบการเก็บอากรขาดก(อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$บังคับตามอัตราท่ี
กําหนดไว$ในมาตรา ๑๐๒ ตรี แห(งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งแก$ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ได$ต(อไป 

 
มาตรา ๒๖๒  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข$อบังคับ ประกาศ 

หรือคําสั่ง ท่ีออกตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๗) 
พุทธศักราช ๒๔๘๐ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับท่ี ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
แล$วแต(กรณี ท่ีใช$บังคับอยู(ในวันก(อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$บังคับ ให$ยังคงใช$บังคับได$ต(อไปเพียง
เท(าท่ีไม(ขัดหรือแย$งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว(าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่ง ตามพระราชบัญญัติน้ีใช$บังคับ 

การดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามวรรคหน่ึงให$ดําเนินการให$แล$วเสร็จภายในหน่ึงร$อยแปดสิบวันนับแต(วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช$
บังคับ หากไม(สามารถดําเนินการได$ให$รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม(อาจดําเนินการได$ต(อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 
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ผู$รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธN  จันทรNโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค(าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาต 

(ก) จัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ข) จัดต้ังโรงพักสินค$า  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ค) จัดต้ังท่ีมั่นคง ฉบับละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(ง) จัดต้ังท(าเรือรับอนุญาต ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(จ) จัดต้ังเขตปลอดอากร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(ฉ) ประกอบกิจการในเขตปลอดกากร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ค(าธรรมเนียมรายป4 
(ก) การจัดต้ังคลังสินค$าทัณฑNบนโรงพักสินค$า ท่ีมั่นคง 

ท(าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร ป4ละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
(ข) การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ป4ละ ๔๕,๐๐๐ บาท 

(๓) การดําเนินพิธีการศุลกากร 
(ก) การย่ืนใบขนสินค$า ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(ข) การขอบันทึกข$อมูลเข$าสู(ระบบข$อมูลทาง 

อิเล็กทรอนิกสN ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๔) การดําเนินการนอกเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๕๖ 

(ก) ขอเปTดท่ีทําการพิเศษ ณ ศุลกสถาน รายละ ๔๐๐ บาทต(อคร้ัง 
(ข) ประจําการในเรือขาเข$าหรือขาอออก 

หรือในเรือลําเลียง ลําละ ๕๐๐ บาทต(อวัน 
(ค) ประจําการในคลังสินค$าทัณฑNบน โพงพักสินค$า 

ท่ีมั่นคง ท(าเรือรับอนุญาต หรือศุลกสถาน ใบขนสินค$า  
เพ่ือตรวจปล(อยของ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๕) ใบปล(อยเรือขาออกหรืออากาศยานขาอออก 
(ก) กรณีออกไปนอกราชอาณาจักร ลําละ ๒๐๐ บาท 
(ข) กรณีออกไปยังท(าเรือหรือสนามบิน  

ท่ีเป3นด(านศุลกากรอ่ืน ลําละ ๑๐๐  บาท 
(๖) ใบปล(อยสนิค$าและปล(อยเรือตามมาตรา ๑๘๕ ลําละ ๑๐๐ บาท 
(๗) การประจําการในเรือตามมาตรา ๗๕ ลําละ ๒๐๐ บาทต(อวัน 
(๘) การตรวจของ ณ สถานประกอบการ สถานท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง 

หรือยานพาหนะใด ตามมาตรา ๑๖๒ 
(ก) ค(าเดินทาง กิโลเมตรละ ๒๐ บาท 

 แต(ไม(น$อยกว(า ๑๐๐ บาท 
(ข) ค(าธรรมเนียมประจําวัน คนละ ๔๐๐ บาท 

(๙) การร$องขอให$พิจารณาเป3นการล(วงหน$าตามมาตรา ๑๘ 
(ก) การกําหนดราคาศุลกากร ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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(ข) การกําหนดถ่ินกําเนิดแห(งของ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ค) การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ค(าใช(จ(ายในการเฝSารักษาของตามมาตรา ๖๙ หีบห(อเรือ 
ภาชนะบรรจุละ ๒๐๐  บาทต(อวัน 

(๑๑) ค(าธรรมเนียมในการให$บริการของศุลกากรท่ีเก่ียวกับ 
การผ(านแดนตามมาตรา ๑๐๒ คันละ ๒,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช$พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได$ใช$บังคับมาเป3นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเร่ืองล$าสมัยหรือไม(สอดคล$องกับ
สถานการณNป5จจุบัน อีกท้ังยังมีการตรากฎหมายแก$ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล(าวหลายฉบับ ทํา
ให$เกิดความไม(สะดวกในการใช$บังคับกฎหมายประกอบกับการค$าและการขนส(งสินค$าระหว(างประเทศ
ได$พัฒนาและขยายตัวมากข้ึน ทําให$มีความจําเป3นต$องปรับปรุงการดําเนินพิธีการศุลกากรและการ
ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข$อง เพ่ือให$มีประสิทธิภาพและสอดคล$องกับมาตรฐานสากล อันจะเป3นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข(งขันของประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว(าด$วยศุลกากร  จึงจําเป3นต$อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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