
พระราชบัญญัตศิลุกากร 
(ฉบบัที ่๙) 

พทุธศักราช ๒๔๘๒ 

              โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิา่ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญัต ิศลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙  
              จึง่มพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิ ยอมของสภา
ผูแ้ทนราษฎร ดั่งตอ่ไปนี ้

           มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีใ้หเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒” 

           มาตรา ๒ ใหใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีต้ัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

           มาตรา ๓ ใหย้กเลกิมาตรา ๑๑ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ และให ้
เตมิวรรคใหมต่อ่ทา้ยมาตรา ๒ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ดั่งตอ่ไปนี้  
              “ค าวา่ “ราคาอนัแทจ้รงิในทอ้งตลาด” หรอื “ราคา” แหง่ของอยา่งใดนัน้ หมายความวา่ ราคาขายสง่
เงนิสด (ในสว่นของขาเขา้ ไมร่วมคา่อากร) ซึง่จะพงึขายของ ประเภทและชนดิเดยีวกนัไดโ้ดยไมข่าดทนุ ณ 
เวลาและทีท่ีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก แลว้แตก่รณี โดยไมม่หีักทอนหรอืลดหยอ่นราคาอยา่งใด  
               ค าวา่ “อากร” หมายความวา่ คา่ภาษี คา่อากร คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ภาระตดิ พันในทางศลุกากร 
หรอือากรชัน้ใน” 

           มาตรา ๔ ใหเ้ตมิวรรคใหมต่อ่ทา้ยมาตรา ๒๔ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศกัราช 
๒๔๖๙ ดั่งตอ่ไปนี ้ 
              “ของทีย่ดึไวนั้น้ ถา้เจา้ของหรอืผูม้สีทิธไิมม่ายืน่ค ารอ้งเรยีกเอาภายใน ก าหนดหกเดอืนนับแตว่นัที่

ยดึ ก็ใหต้กเป็นของแผน่ดนิ” 

           มาตรา ๕ ใหเ้ตมิวรรคใหมต่อ่ทา้ยมาตรา ๒๕ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศกัราช 
๒๔๖๙ ดั่งตอ่ไปนี ้ 
              “ถา้ของทีย่ดึไวนั้น้เป็นของเสยีงา่ย หรอืถา้หน่วงชา้ไวจ้ะเป็นการเสีย่งความ เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ย 
จะเกนิสว่นกบัคา่ แหง่ของนัน้ อธบิดจีะสัง่ใหข้ายทอดตลาดกอ่น รบิก็ได ้และเงนิคา่ขายของนัน้เมือ่ไดห้ัก

คา่ใชจ้า่ยและคา่ภาระตดิพันทัง้ปวงออกแลว้ให ้ถอืไวแ้ทนของ” 

           มาตรา ๖ ใหย้กเลกิความในตอนทา้ยมาตรา ๒๗ แหง่พระราชบัญญัต ิศลุกากร พทุธศกัราช 
๒๔๖๙ เกีย่วกับ 
อตัราโทษ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
              “ส าหรับความผดิครัง้หนึง่ๆ ใหป้รับเป็นเงนิสามเทา่ราคาของซึง่ไดร้วมคา่ อากรเขา้ดว้ยแลว้ แต่

ไมใ่หต้ า่กวา่หนึง่รอ้ยบาท และไมใ่หส้งูกวา่แปดพันบาท หรอืจ าคกุ ไมเ่กนิหกเดอืน หรอืทัง้ปรับทัง้จ า” 

           มาตรา ๗ ใหเ้ตมิวรรคใหมต่อ่ทา้ยมาตรา ๑๐๒ แหง่พระราชบัญญัต ิศลุกากร พทุธศกัราช 
๒๔๖๙ ดังตอ่ไปนี ้ 
              “ในกรณีทีอ่ธบิดเีห็นสมควรทีจ่ะฟ้องบคุคลใดฐานกระท าหรอืยืน่ค าส าแดง หรอืบนัทกึเรือ่งราวซึง่
เป็นความเท็จหรอืเป็นความไมบ่รบิรูณ์ หรอืเป็นความชกัพาใหผ้ดิ หลงในรายการใด ๆ หรอืฐานหลกีเลีย่งหรอื
พยายามหลกีเลีย่งดว้ยประการใดๆ บรรดา การเสยีอากรตามจ านวนทีค่วรตอ้งเสยี หรอืการจ ากดัหรอืการหา้ม ให ้

อธบิดบีนัทกึความ เห็นวา่เป็นเพราะเหตใุดจึง่ควรฟ้องผูก้ระท าผดิ” 

              มาตรา ๘ ใหเ้ตมิวรรคใหมต่อ่ทา้ยมาตรา ๑๑๒ แหง่พระราชบญัญัต ิศลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ 

ดั่งตอ่ไปนี้  
              “ค าเรยีกรอ้งของบคุคลใดๆ เกีย่วกบัชนดิของ คณุภาพ ปรมิาณ น ้าหนัก หรอืราคาแหง่ของใดๆ หรอื
เกีย่วกบัอตัราอากรทีพ่งึเก็บแกข่องใดๆ นัน้ มใิหรั้บพจิารณา หลังจากทีไ่ดเ้สยีอากร และของนัน้ๆ ไดส้ง่มอบหรอื



สง่ออกไปแลว้เวน้ไวแ้ตจ่ะไดแ้จง้ ความไวต้อ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นการสง่มอบหรอืสง่ออก วา่จะยืน่ค าเรยีกรอ้ง

ดั่งกลา่ว นัน้ และค าเรยีกรอ้งนัน้ไดย้ืน่ภายในสองปี นับแตว่ันน าของเขา้หรอืสง่ของออก แลว้แต ่กรณี  
              สทิธเิรยีกรอ้งคนืเงนิอากรทีเ่สยีเกนิไปเฉพาะในเหตทุีไ่ดค้ านวณจ านวนเงนิ อากรผดิ และสทิธขิอง
กรมศลุกากรทีจ่ะเรยีกเงนิอากรทีข่าดเพราะเหตดุั่งกลา่วนัน้เป็นอนั ขาด อายคุวามเมือ่ครบก าหนดสองปี นับจาก
วันทีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก แตบ่ทบญัญัตนิีม้ใิหใ้ชบ้งัคับแกก่ารเก็บอากร ซึง่มผีูไ้ดห้ลกีเลีย่งหรอืพยายาม

หลกีเลีย่ง” 

           มาตรา ๙ ใหย้กเลกิมาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๑ แหง่พระราชบัญญัติ
ศลุกากร  
พทุธศักราช ๒๔๖๙ 

           มาตรา ๑๐ เมือ่น าของใดๆ เขา้มาหรอืสง่ของใดๆ ออกไป และของนัน้จะ ตอ้งเสยีอากร
หรอืไมก็่ตาม ใหผู้น้ า 
ของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกแสดงรายการตอ่ไปนี้ในใบ ขนสนิคา้ คอื ชนดิของ คณุภาพ ปรมิาณ น ้าหนัก ราคาอนั
แทจ้รงิในทอ้งตลาด และราย การอยา่งอืน่ๆ ตามแตอ่ธบิดจีะตอ้งการ และใหล้งนามรับรองในใบขนวา่ ขอ้ความที่
ได ้แสดงไวนั้น้เป็นความสตัยจ์รงิ 
               ถา้ไมพ่งึสอบทราบราคาอนัแทจ้รงิในทอ้งตลาดได ้ใหผู้น้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ ของออกแสดงคา่แหง่
ของประเภทและชนดิเดยีวกนั ซึง่จะพงึสง่มอบได ้ณ ทีท่ีน่ าของเขา้ หรอืสง่ของออกแลว้แตก่รณี แตใ่นสว่นของ
ขาเขา้ไมร่วมคา่อากร 

           มาตรา ๑๑ กอ่นจะขนของใดๆ ออกจากเรอืล าใด ใหผู้น้ าของเขา้ยืน่ใบขน สนิคา้ตอ่
พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามแบบและมฉีบบัคูเ่ป็นจ านวนเทา่ทีอ่ธบิดตีอ้งการ และถา้ ตอ้งเสยีอากรก็ใหเ้สยีอากรที่
พงึเรยีกเก็บแกข่องนัน้ หรอืถา้พนักงานเจา้หนา้ทีส่ัง่ก็ใหว้าง เงนิเป็นประกนัเงนิอากรนัน้ 
               อธบิดจีะอนุญาตใหข้นของใดๆ ออกจากเรอืเมือ่มใีบขอเปิดตรวจ ดั่งบญัญัต ิไวต้อ่ไปก็ได ้หรอืเมือ่
มคี าขอของนายเรอืหรอืตวัแทนของเรอืทีน่ าของเขา้ก็ได ้โดยให ้ปฏบิตัภิายในบงัคับแหง่เงือ่นไขตามทีเ่ห็นควร
ก าหนด 
               แตห่บีหอ่ของสว่นตัวของผูโ้ดยสารนัน้ ไมต่อ้งมใีบขนสนิคา้ และอาจตรวจ ขนขึน้บกและสง่มอบไป
ได ้ตามขอ้บงัคับทีอ่ธบิดกี าหนด 

           มาตรา ๑๒ ถา้ผูน้ าของใดๆ เขา้มา ไมส่ามารถท าใบขนสนิคา้ส าหรับของ นัน้ได ้เพราะยังไม่
ทราบรายการบรบิรูณ์ 
จะยืน่ใบขอเปิดตรวจตามแบบทีอ่ธบิดตีอ้งการก ็ได ้ 
               ใบขอเปิดตรวจนัน้ เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ดรั้บรองแลว้ ก็ใหเ้ป็นใบอนุญาต ใหผู้น้ าของเขา้ตรวจ
ของนัน้ได ้และใหผู้น้ าของเขา้ตรวจของนัน้ตอ่หนา้พนักงานเจา้หนา้ ทีภ่ายในสามวัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บรองใบขอ

เปิดตรวจ แลว้ใหท้ าใบขนสนิคา้ยืน่โดยพลัน  
               ถา้ผูน้ าของเขา้ไมย่ืน่ใบขนสนิคา้ส าหรับของนัน้ และไมเ่สยีอากรทีพ่งึเรยีก เก็บแกข่องนัน้ ถา้ตอ้ง
เสยี หรอืไมว่างเงนิเป็นประกนัเงนิอากร เมือ่พนักงานเจา้หนา้ทีส่ัง่ ภายในสามสบิวนั นับแตว่ันทีไ่ดรั้บรองใบขอ
เปิดตรวจ ก็ใหอ้ธบิดมีอี านาจสัง่ใหน้ าของ นัน้ออกขายทอดตลาดเพือ่ใชค้า่อากร คา่ใชจ้า่ย และคา่ภาระตดิพัน
อยา่งอืน่ ๆ ทัง้สิน้ ถา้ม ีเงนิเหลอือยูอ่กีเทา่ใดก็ใหส้ัง่จา่ยใหผู้น้ าของเขา้ 

           มาตรา ๑๓ หา้มมใิหส้ง่มอบของใดๆ ไปกอ่นทีข่องนัน้ๆ มใีบขนสนิคา้ซึง่ พนักงานเจา้หนา้ที่
รับรองแลว้ และถา้ตอ้ง 
เสยีอากร กอ่นไดเ้สยีอากรทีพ่งึเรยีกเก็บแกข่อง นัน้โดยถกูตอ้งแลว้ดว้ย  
               อธบิดมีอี านาจอนุญาตใหส้ง่มอบของไปได ้เมือ่ไดว้างเงนิเป็นประกนัเงนิ อากรทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย
ใหป้ฏบิตัภิายในบงัคับ แหง่เงือ่นไขตามทีเ่ห็นควรก าหนด แตถ่า้ ไมช่ าระเงนิอากรภายในสามเดอืน นับแตว่ันสง่
มอบของ จะเรยีกเงนิอากรเพิม่ขึน้อกีรอ้ย ละยีส่บิก็ได ้เงนิจ านวนทีเ่พิม่นัน้ถอืเป็นเงนิอากร และใหอ้ธบิดมีอี านาจ
กกัของใดๆ ที ่เป็นของลกูหนี ้และทีก่ าลังผา่นศลุกากร หรอือยูใ่นความก ากบัตรวจตราของศลุกากรดว้ย ประการ
ใดๆ จนกวา่จะไดช้ าระเงนิอากรโดยถกูตอ้ง 



           มาตรา ๑๔ ของใดๆ ทีน่ าเขา้ในราชอาณาจักรนัน้ รัฐมนตรอีาจออกกฎ กระทรวงก าหนดได ้
วา่ กอ่นสง่มอบไป 
จากความอารักขาของศลุกากร ใหผู้น้ าของเขา้ปิด แสตมป์ หรอืตอกตราของศลุกากรทีข่องหรอืหบีหอ่ของนัน้ๆ 
ตามวธิกีารทีก่ าหนดในกฎ กระทรวง 

           มาตรา ๑๕ ในกรณีทีต่ัวแทนถกูศาลพพิากษาใหป้รับ เพราะไดก้ระท าการ ใดๆ ทีเ่ป็น
ความผดิฐานท าหรอืยืน่ 
ค าส าแดง หรอืบนัทกึเรือ่งราว หรอืเอกสาร ซึง่เป็น ความเท็จ หรอืเป็นความไมบ่รบิรูณ์ หรอืเป็นความชกัพาใหผ้ดิ
หลงในรายการใดๆ หรอื ฐานหลกีเลีย่ง หรอืพยายามหลกีเลีย่งดว้ยประการใดๆ บรรดาการเสยีอากรตามจ านวนที ่
ควรตอ้งเสยี หรอืการก ากดั หรอืการหา้มนัน้ ตัวการจะตอ้งรับผดิในทางแพง่ใชค้า่ปรับ นัน้ โดยมพัิกตอ้งค านงึวา่
ตัวแทนจะสามารถช าระคา่ปรับนัน้ไดห้รอืไม ่หรอืมพัิกตอ้ง ค านงึวา่ตวัแทนไดถ้กูจ าแทนคา่ปรับนัน้แลว้หรอืไม ่

           มาตรา ๑๖ การกระท าทีบ่ัญญัตไิวใ้นมาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๙ แหง่พระ ราชบัญญัติ
ศลุกากร พทุธศกัราช 
๒๔๖๙ นัน้ ใหถ้อืวา่เป็นความผดิโดยมพัิกตอ้งค านงึวา่ผู ้กระท ามเีจตนา หรอืกระท าโดยประมาทเลนิเลอ่หรอืหา
ไม ่

           มาตรา ๑๗ ของใดๆ อันเนือ่งดว้ยความผดิตามมาตรา ๒๗ แหง่พระราช บัญญัตศิลุกากร 
พทุธศกัราช ๒๔๖๙ ประกอบดว้ยมาตรา ๑๖ แหง่พระราชบัญญัต ิศลุกากร (ฉบับที ่๙) พทุธศักราช 
๒๔๘๒ ทา่นใหร้บิเสยีสิน้ โดยมพัิกตอ้ง 
ค านงึวา่บคุคล ผูใ้ดจะตอ้งรับโทษหรอืหาไม ่

           มาตรา ๑๘ ถา้ของใดยังอยูใ่นความรักษาหรอืก ากับตรวจตราของศลุกากร ถงึสีเ่ดอืนโดยไม่
มใีบขนอันไดรั้บรอง  
และไมไ่ดเ้สยีอากรทีพ่งึเรยีกเก็บแกข่องนัน้โดยถกู ตอ้ง เมือ่อธบิดไีดใ้หค้ าบอกกลา่วไปยังตัวแทนของเรอืทีน่ า
ของเขา้มานัน้สบิสีว่นัแลว้ ก็ ใหส้ัง่พนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืตัวแทนนัน้ใหน้ าของนัน้ออกขายทอดตลาด หรอืให ้
ตัวแทน นัน้สง่ของกลับออกไป หรอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีห่รอืบคุคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจท าลาย ของนัน้เสยี 

           มาตรา ๑๙ ของใดๆ ทีพ่งึพสิจูนไ์ดง้า่ยวา่เป็นของรายเดยีวกันกับทีน่ าเขา้มา ใน
ราชอาณาจักรและเสยีอากรแลว้นัน้  
ถา้สง่กลับออกไปยังเมอืงทา่ตา่งประเทศ หรอืสง่ กลับออกไปเป็นของใชส้ิน้เปลอืงในเรอืเดนิทางไปเมอืงทา่
ตา่งประเทศ ก็ใหค้นืเงนิอากร ใหเ้ป็นจ านวนเทา่กบัเจ็ดในแปดสว่นแหง่เงนิอากรทีไ่ดเ้สยีไวแ้ลว้ หรอืเทา่กบัเจ็ด
ในแปด สว่นแหง่เงนิอากรส าหรับของนัน้ ค านวณตามพกิดัอตัราอากรขาเขา้ทีใ่ชอ้ยูใ่นขณะทีส่ง่ กลับออกไปสดุ
แลว้แตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ แตก่ารคนืเงนิตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคับแหง่เงือ่นไข ดั่งตอ่ไปนี้คอื 
          (ก) ตอ้งพสิจูนใ์หเ้ป็นทีพ่อใจพนักงานเจา้หนา้ทีว่า่ของนัน้เป็นของรายเดยีว กบัทีไ่ดน้ าเขา้มา 
          (ข) ของนัน้มใิหใ้ช ้หรอืมไิดจั้ดท าดว้ยประการใดๆ เพือ่หาก าไร หรอืใน ระหวา่งเวลาทีข่องอยูใ่น
ราชอาณาจักรของนัน้มไิดเ้ปลีย่นกรรมสทิธิไ์ปเป็นของบคุคล อืน่ใด 
          (ค) ของนัน้สง่กลับออกไปทางทา่หรอืทีส่ าหรับการสง่ออกซึง่ของทีข่อคนื อากรขาเขา้ 
          (ง) ของนัน้สง่กลับออกไปภายในสองปี นับแตว่ันทีน่ าเขา้  
          (จ) เงนิอากรทีพ่งึไดค้นืเป็นจ านวนไมต่ า่กวา่ยีส่บิบาท ใหอ้ธบิดมีอี านาจออกขอ้บงัคับศลุกากร วา่ดว้ย
วธิกีารพสิจูนข์องการสง่ของกลับออกไป การยืน่สมดุเอกสารตา่งๆ การค านวณเงนิอากรทีพ่งึคนืให ้และวธิกีาร
อืน่ๆ เกีย่วกบัการ ยืน่ค ารอ้งขอคนืเงนิ และหา้มมใิหรั้บพจิารณาค ารอ้งขอคนืเงนิอากรรายใดๆ เวน้ไวแ้ตจ่ะ ได ้
ปฏบิตัคิรบถว้นถกูตอ้งแลว้ตามขอ้บงัคับทีก่ลา่วนัน้ 

           มาตรา ๒๐ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง มหีนา้ทีรั่กษาการใหเ้ป็น ไปตาม

พระราชบัญญัตนิี ้

  


