
พระราชบัญญัตศิลุกากร 
(ฉบบัที ่๑๒)  

พทุธศักราช ๒๔๙๗ 

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการ โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่
โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร  
             จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน า และยนิยอมของสภาผุแ้ทน
ราษฎร ดั่งตอ่ไปนี ้

             มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗” 

             มาตรา ๒ พระราชบญัญัตนิี้ใหใ้ชบ้งัคับตัง้แตว่นัถัดจากวันประกาศในราช กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

             มาตรา ๓ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๒๔ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ ซึง่ได ้

แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน  
             “มาตรา ๒๔ สิง่ใดๆ อนัจะพงึตอ้งรบิตามพระราชบญัญัตนิี้ พนักงาน ศลุกากร พนักงานฝ่ายปกครอง 
หรอืต ารวจมอี านาจยดึในเวลาใดๆ และ ณ ทีใ่ดๆ ก็ได ้ 
               สิง่ทีย่ดึไวนั้น้ ถา้เจา้ของหรอืผูม้สีทิธไิมม่ายืน่ค ารอ้งเรยีกเอาภายในก าหนด หกสบิวนัส าหรับ
ยานพาหนะทีใ่ชก้ารกระท าผดิ สามสบิวันส าหรับสิง่อืน่ นับแตว่ันทีย่ดึ ใหถ้อืวา่เป็นสิง่ทีไ่มม่เีจา้ของ และใหต้ก

เป็นของแผน่ดนิ” 

               มาตรา ๔ ใหย้กเลกิอตัราโทษในมาตรา ๖ (๒) มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๑๐ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๙ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ช ้

อตัราโทษตอ่ไปนี้แทน  
               มาตรา ๖ (๒)..... “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืจ าคกุไม ่เกนิหกเดอืน”  
               มาตรา ๑๕ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท” 
               มาตรา ๑๘ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่พันบาท”  
               มาตรา ๑๙ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท” 
               มาตรา ๒๑ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  
               มาตรา ๒๒ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  
               มาตรา ๒๘ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่แสนบาท หรอืจะใหร้บิตัวเรอืนัน้ไวก็้ได ้ 
               มาตรา ๒๙ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท”  
               มาตรา ๓๐ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท และของนัน้ใหร้บิเสยี” 
               มาตรา ๓๓ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท” 
               มาตรา ๓๘ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  
               มาตรา ๕๓ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิสีพั่นบาท”  
               มาตรา ๕๕ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่พันบาท”  
               มาตรา ๕๗ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิสีพั่นบาท”  
               มาตรา ๖๐ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืสามเทา่จ านวนคา่ภาษีทีข่อคนื หรอื

จ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน”                 

                 มาตรา ๖๖ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท” 
               มาตรา ๗๐ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท”  
               มาตรา ๗๒ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  



               มาตรา ๗๔ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท และสนิคา้ทีไ่ด ้บรรทกุลง หรอืขนขึน้ 
หรอืวางหรอืเหลอือยูใ่นเรอืนัน้ ใหร้บิเสยี”  
               มาตรา ๙๐ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับครัง้หนึง่ๆ ไมเ่กนิหนึง่พันบาท”  
               มาตรา ๙๑ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับครัง้หนึง่ๆ ไมเ่กนิหนึง่พันบาทส าหรับหบีหอ่หนึง่ๆ ทีไ่มไ่ด ้
แสดง นอกจากคา่ภาษีทีต่อ้งเสยีส าหรับของนัน้”  
               มาตรา ๙๓ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท หรอืจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน” 
               มาตรา ๙๙ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท หรอืจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน”  
               มาตรา ๑๑๐ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท.....”  
               มาตรา ๑๑๔ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท” 
               มาตรา ๑๑๕ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  
               มาตรา ๑๑๙ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท” 

               มาตรา ๕ ใหย้กเลกิอตัราโทษในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๖๘ แหง่พระราช บญัญัตศิลุกากร 

พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากรแก ้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓) พทุธศักราช 
๒๔๗๔ และใหใ้ชอ้ตัราโทษตอ่ไปนี้แทน  
                มาตรา ๔๙ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท.....”  

                มาตรา ๖๘ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท” 

            มาตรา ๖ ใหย้กเลกิอตัราโทษในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แหง่พระราช  
                บญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๗) พทุธศักราช ๒๔๘๐ และใหใ้ชอ้ตัราโทษตอ่ไป นี้แทน  
                มาตรา ๑๑ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับครัง้หนึง่ๆ ไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท.....”  
                มาตรา ๑๒ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท” 

            มาตรา ๗ ใหย้กเลกิอตัราโทษในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๒ แหง่
พระราชบัญญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๘) 
พทุธศักราช ๒๔๘๐ และใหใ้ชอ้ตัราโทษตอ่ไป นี้แทน 
                มาตรา ๑๕ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  
                มาตรา ๑๖ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท”  

                มาตรา ๒๒ ........ “ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท” 

            มาตรา ๘ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๐๒ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช 
๒๔๖๙ ซึง่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน  
               “มาตรา ๑๐๒ ภายในบงัคับแหง่มาตรา ๑๐๒ ทว ิถา้บคุคลใดจะตอ้งถกู ฟ้องตามพระราชบัญญัตนิี้ 
และบคุคลนัน้ยนิยอมและใชค้า่ปรับ หรอืไดท้ าความตกลง หรอืท าทัณฑบ์น หรอืใหป้ระกนัตามทีอ่ธบิดจีะ
เห็นสมควรแลว้ อธบิดจีะงดการฟ้องรอ้ง เสยีก็ได ้และการทีอ่ธบิดงีดการฟ้องรอ้งเชน่นี้ใหถ้อืวา่เป็นอนัคุม้
ผูก้ระท าผดินัน้ ในการที ่จะถกูฟ้องรอ้งตอ่ไปในกรณีแหง่ความผดิอนันัน้ 
                ในกรณีความผดิเกีย่วกบัอากรเล็กๆ นอ้ยๆ จะออกกฎกระทรวงมอบอ านาจ ใหพ้นักงานสอบสวนท า
การเปรยีบเทยีบปรับและงดการฟ้องรอ้งก็ได ้ 
                ในกรณีทีอ่ธบิดเีห็นสมควรทีจ่ะฟ้องบคุคลใดฐานกระท าหรอืยืน่ค าส าแดง หรอืบนัทกึเรือ่งราวซึง่
เป็นความเท็จหรอืเป็นความไมบ่รบิรูณ์ หรอืเป็นความชกัพาใหผ้ดิ หลงในรายการใดๆ หรอืฐานหลกีเลีย่ง หรอื
พยายามหลกีเลีย่งดว้ยประการใดๆ บรรดา การเสยีอากรตามจ านวนทีค่วรตอ้งเสยี หรอืการก ากดั หรอืการหา้ม ให ้
อธบิดบีนัทกึความ เห็นวา่ เป็นเพราะเหตใุดจงึควรฟ้องผูก้ระท าผดิ 

            มาตรา ๙ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา ๑๐๒ ทว ิและมาตรา ๑๐๒ ตร ีแหง่
พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศกัราช 



๒๔๖๙ (มาตราทีเ่พิม่ขึน้นี้ไดน้ าไปพมิพไ์วต้อ่ทา้ยมาตรา ๑๐๒ แหง่ พ.ร.บ.ศลุกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ แลว้ จงึไม่
พมิพล์งไวอ้กี) 

            มาตรา ๑๐ ถา้ปรากฏวา่ ผูใ้ดมสี ิง่ซ ึง่ตอ้งหา้ม หรอืสิง่ซ ึง่มเีหตอุันควรสงสยั วา่เป็นสิง่ตอ้ง
ก ากัด หรอืเป็นสิง่ลกัลอบหนีศลุกากรไวใ้นครอบครอง ใหอ้ธบิด ีพนักงาน ศลุกากรผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้เป็นพเิศษ
จากอธบิด ีพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจมอี านาจ บนัทกึขอ้เท็จจรงิทีต่นเองไดพ้บเห็น บนัทกึนี้ถา้เสนอตอ่
ศาลในเมือ่มกีารด าเนนิคด ีให ้สนันษิฐานไวก้อ่นวา่เป็นความจรงิตามขอ้เท็จจรงิทีจ่ดแจง้ไวใ้นบนัทกึนัน้ และผูนั้น้
ได ้น าสิง่นัน้เขา้มาโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืน าเขา้มาโดยการลักลอบหนีศลุกากร แลว้แต ่กรณี เวน้แตจ่ะ

พสิจูนไ์ดเ้ป็นอยา่งอืน่  
                ใหน้ าบทบญัญัตใินวรรคกอ่นมาใชบ้งัคับแกก่ารกระท าผดิตอ่กฎหมายวา่ ดว้ยการควบคมุการ
สง่ออกไปนอก และการน าเขา้ มาในราชอาณาจักรซึง่สนิคา้บางอยา่ง และกฎหมายวา่ดว้ยการน าเงนิตรา
ตา่งประเทศเขา้มาในราชอาณาจักรดว้ย 

            มาตรา ๑๑ สิง่ทีย่ดึไวก้อ่นวนัใชบ้ังคับพระราชบัญญัตนิี ้เมือ่ยดึไวค้รบ สามสบิวนันับแตว่นั
ใชบ้ังคับพระราชบญัญัตนิี้ ถา้เจา้ของหรอืผูม้สีทิธไิมม่ายืน่ค ารอ้ง เรยีกเอา ใหถ้อืวา่เป็นสิง่ทีไ่มม่เีจา้ของ และ
ใหต้กเป็นของแผน่ดนิ 

            มาตรา ๑๒ เมือ่เห็นเป็นการสมควรก าหนดเขตทอ้งทีใ่ดเป็นเขตควบคมุ ศลุกากร ให ้
ประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทอ้งทีนั่น้เป็นเขตควบคมุศลุกากร 
                ภายในเขตควบคมุศลุกากร ให ้
                บรรดาโรงเรอืน หรอือสงัหารมิทรัพยอ์ยา่งอืน่ ตกอยูใ่นอ านาจการตรวจคน้ ของพนักงานศลุกากร
ตลอดไป ไมว่า่ในเวลากลางวนัหรอืกลางคนืโดยไมต่อ้งมหีมายคน้ แตใ่นการใชอ้ านาจด่ังกลา่วแตล่ะคราว 
พนักงานศลุกากรตอ้งแสดงวา่ตนมเีหตอุนัสมควร ทีจ่ะใชอ้ านาจนัน้ และตอ้งแสดงบตัรประจ าตัววา่เป็นพนักงาน

ศลุกากรดว้ย  
                บรรดายานพาหนะซึง่เขา้ใน หรอืออกไป หรอืพักอยูใ่น หรอืผา่นเขตนัน้ ตก อยูใ่นอ านาจการตรวจ
คน้ท านองเดยีวกนับรรดาบคุคลซึง่สญัจรไปมาภายในเขตนัน้อยูใ่นอ านาจการตรวจคน้ท านอง เดยีวกนั แตถ่า้มี
เหตอุนัควรสงสยัวา่บคุคลดั่งกลา่วนัน้ไดก้ระท าผดิตอ่กฎหมายวา่ดว้ย ศลุกากร และบคุคลนัน้ไมส่ามารถแสดง
เหตผุลของตนใหเ้ป็นทีพ่อใจของพนักงาน ศลุกากร พนักงานศลุกากรมอี านาจจับไดโ้ดยไมต่อ้งมหีมายจับ แลว้
น าสง่ต ารวจเพือ่ ด าเนนิการตามกฎหมาย อ านาจการตรวจคน้ของพนักงานศลุกากร เกีย่วกบัโรงเรอืนหรอื 
อสงัหารมิทรัพยอ์ยา่งอืน่ ในเวลากลางคนืจะตอ้งเป็นพนักงานศลุกากรผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้เป็น พเิศษจากอธบิด ี

            มาตรา ๑๓ ภายในเขตควบคมุศลุกากร อธบิดมีอี านาจประกาศใหผู้ท้ าการ คา้สนิคา้ชนดิใด 
ตามลักษณะเงือ่นไขใด 
ทีอ่ธบิดกี าหนดไว ้จัดใหม้สีมดุควบคมุตามแบบ ทีอ่ธบิดกี าหนด และใหล้งรายการในขณะทีไ่ดรั้บและจ าหน่าย

สนิคา้ชนดินัน้ในการประกอบการคา้เป็นรายวันในสมดุนัน้ การประกาศใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา  
                เมือ่พน้ก าหนดหกสบิวันนับแตว่นัประกาศตามความในวรรคกอ่น ใหผู้ท้ าการคา้จัดใหม้สีมดุควบคมุ
และลงรายการในสมดุควบคมุเป็นรายวนั 
                ถา้การตรวจแสดงใหเ้ห็นวา่มสีนิคา้ขาดหรอืเกนิจ านวนทีค่วรจะปรากฏตาม สมดุควบคมุ ในเมือ่
ค านงึถงึจ านวนสนิคา้ ทีผู่ท้ าการคา้สมควรมไีวเ้พือ่ใชส้อยเอง และให ้ครอบครัวใชส้อยตามปกตแิลว้ ให ้
สนันษิฐานไวก้อ่นวา่ สนิคา้ซึง่ขาดหรอืเกนินัน้ไดน้ า มาไวใ้นครอบครองของผูท้ าการคา้ หรอืยา้ยขนไปโดยผดิ
กฎหมาย แลว้แตก่รณี โดยยงั ไมไ่ดช้ าระคา่อากร 

            มาตรา ๑๔ อธบิดมีอี านาจประกาศระบบุรเิวณพเิศษในเขตควบคมุศลุกากร ซึง่จะตอ้งอยู่
ภายในบังคับแหง่บทบัญญัต ิ 
มาตรานี้ และใหม้แีผนทีแ่สดงเขตของบรเิวณดั่ง กลา่วตอ่ทา้ยประกาศนัน้ การประกาศใหป้ระกาศในราชกจิจา
นุเบกษา ภายในบรเิวณพเิศษนัน้ ผูใ้ดมสีนิคา้เพือ่การคา้ของตนหรอืของผูอ้ืน่ ให ้สนันษิฐานไวก้อ่นวา่ สนิคา้นัน้
เป็นสนิคา้ทีย่ังไมไ่ด ้ช าระคา่อากร เวน้แตจ่ะแสดงใหเ้ป็น ทีพ่อใจวา่ไดช้ าระอากรแลว้  



                หา้มมใิหผู้ใ้ดท าการขนสนิคา้เขา้ไป หรอืออกมา หรอืขนภายในบรเิวณพเิศษ นัน้ เวน้แตจ่ะมี
ใบอนุญาตขนซึง่พนักงานศลุกากรไดอ้อกให ้และตอ้งแสดงใบอนุญาต ขนนัน้เมือ่พนักงานศลุกากรเรยีกรอ้ง 

            มาตรา ๑๕ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ หรอืวรรคสอง มคีวามผดิตอ้ง ระวางโทษปรับ

ไมเ่กนิหา้พันบาท 

            มาตรา ๑๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ วรรคสาม มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรับ ไมเ่กนิหนึง่หมืน่
บาท 

            มาตรา ๑๗ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช บัญญัตนิี้ 

 

  

 


