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พระราชบัญญัติ 
 ศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๙) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยศุลกากร 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  

๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๘  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ ๑๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับตั ้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “อธิบดี”  ในมาตรา  ๒  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร              พระ

พุทธศักราช  ๒๔๖๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“คําวา  “อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซึ่งอธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย” 
มาตรา  ๔  ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๖  (๒)  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  

มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๕  มาตรา  
๕๗  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๙๐  มาตรา  ๙๑  มาตรา  
๙๓  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๑๐  มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๑๕  และมาตรา  ๑๑๙  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระ
พุทธศักราช  ๒๔๖๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และใหใช
อัตราโทษตอไปนี้แทน 

มาตรา  ๖  (๒)...  “ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจํา     
ทั้งปรับ" 

มาตรา  ๑๕...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๑๙...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๒๑...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๒๒...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๒๘ ... “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท  และจะใหริบตัวเรือนั้นก็ได” 
มาตรา  ๒๙...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท” 
มาตรา  ๓๐...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท  และของนั้นใหริบเสีย” 
มาตรา  ๓๓...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท” 
มาตรา  ๓๘...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๔๙...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๕๓...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท” 
มาตรา  ๕๕...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 
มาตรา  ๕๗...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท” 
มาตรา  ๖๐...  “ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือสามเทาของ

จํานวนคาภาษีที่ขอคืน  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
มาตรา  ๖๖...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๖๘...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๗๐...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
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มาตรา  ๗๒...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๗๔...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท  และสินคาที่ไดบรรทุกลง  หรือขนขึ้น  หรือวาง  

หรือเหลืออยูในเรือนั้น  ใหริบเสีย” 
มาตรา  ๙๐...  “ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง  ๆไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 
มาตรา  ๙๑...  “ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  สําหรับหีบหอหนึ่ง ๆ  ที่ไมไดแสดง  

นอกจากคาภาษีที่ตองเสียสําหรับของนั้น” 
มาตรา  ๙๓...  “ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งแสนบาท      

หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
มาตรา  ๙๙...  “ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรอืปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
มาตรา  ๑๑๐...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๑๑๔...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๑๑๕...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๑๑๙... “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๕  ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๕  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  

๒๔๖๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๓๒๙  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
และใหใชอัตราโทษตอไปนี้แทน 

มาตรา  ๑๕  ทวิ...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๖  ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  

พุทธศักราช  ๒๔๘๐  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และใหใช
อัตราโทษตอไปนี้แทน 

มาตรา  ๑๑...  “ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง  ๆไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๑๒...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๗  ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๒๒   แหงพระราชบัญญัติ

ศุลกากร  (ฉบับที่  ๘)  พุทธศักราช  ๒๔๘๐  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๒)    พ.ศ.  
๒๔๙๗  และใหใชอัตราโทษตอไปนี้แทน 

มาตรา  ๑๕...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๑๖...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
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มาตรา  ๒๒...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๘  ใหยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร               (ฉบับ

ที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และใหใชอัตราโทษตอไปนี้แทน 
มาตรา  ๑๕...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท” 
มาตรา  ๑๖...  “ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 
มาตรา  ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙      ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๘  พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใด ๆ ในเรือกําปนลําใด ๆ ในเขตทา  หรือบุคคลที่

ขึ้นจากเรือกําปนลําใด ๆ ก็ได  แตตองมีเหตุอันสมควรสงสัยวาบุคคลนั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งของอันยัง
มิไดเสียคาภาษี  หรือของตองจํากัด  หรือของตองหาม  จึงใหตรวจคนได  อนึ่ง  กอนที่จะตรวจคนบุคคลผูใด  
บุคคลผูนั้นอาจรองขอใหนําตนอยางเร็วตามควรแกเหตุไปยังพนักงานศุลกากรผูใหญมีตําแหนงไมตํ่ากวา
สารวัตรหรือนายดาน  นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  หรือหัวหนาสถานีตํารวจที่
ใกลที่สุด  สวนพนักงานที่มีผูนําบุคคลเชนนี้มาสงนั้นจะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอ  หรือไม  
และจะควรใหตรวจคนหรือไม ถาบุคคลนั้นเปนหญิงก็ใหใชหญิงเปนผูตรวจคน   

ถาพนักงานผูใดตรวจคนบุคคลใดโดยไมมีเหตุอันสมควร  ทานวาพนักงานผูนั้นมีความผิด                     ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 

มาตรา  ๑๐   ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  ถาพบผูใดกําลังกระทําผิดหรือพยายามกระทําผิด  หรือใช  หรือชวย  หรือยุยงให
ผูอื่นกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ  แลวนําสง
ยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําผิดหรือพยายามกระทําผิด  เพ่ือจัดการตาม
กฎหมาย  และถามีเหตุอันสมควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําผิด  พระราชบัญญัตินี้ก็ดี  หรือมีสิ่งของไป
กับตัวอันจะเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว  หรืออาจไดกระทําผิดขึ้นก็ดี  พนักงานเจาหนาที่อาจ
จับผูนั้นสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน” 

มาตรา   ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา   ๒๔   แหงพระราชบัญญัติศุลกากร                 
พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และใหใชความตอไปนี้แทน 



  หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“สิ่งที่ยึดไวนั้น  ถาเจาของหรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอาภายในกําหนด  หกสิบวัน  สําหรับ
ยานพาหนะที่ใชในการกระทําผิด  หรือสามสิบวันสําหรับสิ่งอื่น  นับแตวันที่ยึด  ใหถือวาเปนสิ่งที่ไมมี
เจาของ  และใหตกเปนของแผนดิน  โดยมิพักตองคํานึงวาจะมีการฟองคดีอาญานั้นหรือไม”      

มาตรา  ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๗  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  
๒๔๖๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๔๙๙  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  ทวิ  ผูใดชวยซอนเรน  ชวยจําหนาย  ชวยพาเอาไปเสีย  ซื้อ  รับจํานํา  หรือรับไว
โดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่ยังมิไดเสียคาภาษี  หรือของตองจํากัด  หรือของตองหาม  หรือ
ที่ เขามาในราชอาณาจักรโดยยังมิไดผานศุลกากร   โดยถูกตองก็ดี   หรือเปนของที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร  ขอจํากัดหรือขอหามอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี  มีความผิดตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป  หรือปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว  หรือท้ังจําทั้งปรับ” 

มาตรา  ๑๓  ใหยกเลิกมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙ 
มาตรา  ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  

๒๔๖๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๖๒  ของสดของเสียซึ่งยังมิไดรับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณ  และมีอาการแสดงชัดวา

ของนั้นบูดเนาแลว  อธิบดีจะสั่งจําหนายหรือทําลายเมื่อใดก็ได  โดยอาจเรียกเก็บคาใชจายจากผูนําของ
เขาหรือตัวแทนของเรือก็ได” 

มาตรา  ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๒  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  
๒๔๖๙   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน   

“มาตรา  ๑๐๒  ทวิ  สําหรับความผิดตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๙๖  
และความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๕  ทวิ  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๗)  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  ถาราคาของกลางรวมคาอากรเขาดวยแลวเกินกวาสี่แสนบาท  ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการ  ซึ่งประกอบดวยผูแทนกรมศุลกากร  ผูแทนกระทรวงการคลัง  และผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  ที่จะเปรียบเทียบและงดการฟองรอง  และการที่คณะกรรมการงดการฟองรองเชนนี้    ให
ถือวาเปนอันคุมกัน  ผูกระทําผิดนั้นในการที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดอันนั้น” 



  หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  มกราคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา   ๑๖   ใหยกเลิกความในมาตรา   ๑๐   แหงพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่   ๗)  
พุทธศักราช  ๒๔๘๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐  ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา  ๕  หรือมาตรา  ๕  ทวิ  ผูนั้นมีความผิด  ตองระวาง
โทษดังบัญญัติไวในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พระพุทธศักราช  ๒๔๖๙  และของทั้ง
ปวงอันเนื่องดวยการกระทําความผิดนั้นใหริบเสียสิ้น  โดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษ
หรือไม” 

มาตรา   ๑๗   ใหยกเลิกความในมาตรา   ๒๐   แหงพระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่  ๙)  
พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
 


