
ประกาศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที ่๓๒๙ 

            โดยทีค่ณะปฏวิัตพิจิารณาเห็นวา่ บทบญัญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยศลุกากรยัง ไมเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั สมควรปรับปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ สะดวกแกก่ารปฏบิตั ิและชว่ยสง่เสรมิ

เศรษฐกจิของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสง่ เสรมิสนิคา้ขาออก หวัหนา้คณะปฏวิัตจิงึมคี าสัง่ดังตอ่ไปนี้  
         ขอ้ ๑ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นวรรคทา้ยของมาตรา ๒ แหง่พระราชบญัญัต ิศลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒  
            “ค าวา่ “คลังสนิคา้” หมายความวา่ โรงพักสนิคา้ ทีม่ั่นคง และคลังสนิคา้ ทัณฑบ์น” 
         ขอ้ ๒ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๑๐) พทุธศักราช ๒๔๘๓ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน  
            “มาตรา ๘ อธบิดจีะอนุมัตแิละก าหนดสถานทีต่รวจและเก็บของซึง่มผีูน้ า เขา้มาในราชอาณาจักรเป็น
คลังสนิคา้ทัณฑบ์นกไ็ด ้โดยอาจก าหนดวธิกีารและขอ้จ ากดั เกีย่วกบัการเก็บของ ตลอดจนขอ้บงัคับเพือ่การ
ด าเนนิการและตรวจตราควบคมุคลัง สนิคา้ทัณฑบ์นตามทีเ่ห็นสมควรเพือ่เป็นประกนัคา่ภาษีอากรหรอืคา่ชดใช ้

อยา่งอืน่ซ ึง่กรม ศลุกากรอาจเรยีกรอ้งไดต้ามกฎหมายหรอืขอ้ตกลง อธบิดอีาจเรยีกประกนัจากเจา้ของ หรอื
ผูป้กครองคลังสนิคา้ทัณฑบ์น โดยใหท้ าทัณฑบ์น และหรอือยา่งอืน่จนเป็นทีพ่อใจ 
             เจา้ของหรอืผูป้กครองคลังสนิคา้ทัณฑบ์นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใบ อนุญาตประจ าปีตามทีรั่ฐมนตรี
ก าหนดโดยกฎกระทรวง” 
         ขอ้ ๓ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๘ ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ “มาตรา ๘ 
ทว ิอธบิดมีอี านาจ 
            (๑) อนุมัตใิหจั้ดตัง้คลังสนิคา้ทัณฑบ์นประเภทรา้นคา้ปลอดอากรส าหรับ แสดงและขายของทีเ่ก็บใน
คลังสนิคา้ทัณฑบ์นนัน้ เพือ่ใหน้ าออกไปนอกราชอาณาจักร โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด  
         (๒) อนุมัตใิหจั้ดตัง้คลังสนิคา้ทัณฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ และอนุญาต ใหใ้ชข้องทีน่ าเขา้มาและเก็บ
ในคลังสนิคา้ทัณฑบ์นนัน้ท าการผลติ หรอืผสม หรอื ประกอบในโรงผลติสนิคา้นัน้ได ้โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบที่
อธบิดกี าหนดเวน้แตจ่ะม ีบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอืน่ ใหร้า้นคา้ปลอดอากรและโรงผลติสนิคา้อยูใ่นบงัคับแหง่บท 

บญัญัตวิา่ดว้ยคลังสนิคา้ทัณฑบ์น”  
         ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๐ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญัตศิลุกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พทุธศักราช ๒๔๗๑ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
           “มาตรา ๑๐ บรรดาคา่ภาษีนัน้ ใหเ้ก็บตามบทพระราชบญัญัตนิี้ และตาม กฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัรา
ศลุกากร การเสยีคา่ภาษีใหเ้สยีแกพ่นักงานเจา้หนา้ทีใ่นเวลาที ่ออกใบขนสนิคา้ให ้ 
           ถา้คา่ภาษีทีไ่ดเ้สยีไวไ้มค่รบถว้นตามจ านวนทีจ่ะตอ้งเสยีจรงิ กรมศลุกากรม ีสทิธเิรยีกเก็บสว่นทีข่าดจน
ครบ แตใ่นกรณีที ่ปรากฏหลังจากทีไ่ดป้ลอ่ยของไปจาก อารักขาของศลุกากร หรอืไดส้ง่ของออกไปนอก
ราชอาณาจักรแลว้วา่ คา่ภาษีทีไ่ดเ้สยีไวไ้มค่รบถว้นตามจ านวนทีจ่ะตอ้งเสยีจรงิ และคา่ภาษีทีข่าดมจี านวนไมเ่กนิ

ยีส่บิบาทตาม ใบขนสนิคา้ฉบบัหนึง่ ๆ อธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมายจะสัง่ใหง้ดการเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ก็ได ้ 
            เวน้แตใ่นกรณีทีม่กีารหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่งอากร สทิธขิองกรม ศลุกากรทีจ่ะเรยีกเงนิอากรที่
ขาดเพราะเหตอุนัเกีย่วกบัชนดิ คณุภาพ ปรมิาณ น ้าหนัก หรอืราคาแหง่ของใด ๆ หรอืเกีย่วกบัอตัราอากรส าหรับ
ของใด ๆ นัน้ ใหม้อีายคุวามสบิปี แตใ่นเหตทุีไ่ดค้ านวณจ านวนเงนิอากรผดิ ใหม้อีายคุวามสองปี ทัง้นีนั้บจากวันที่

น าของ เขา้หรอืสง่ของออก ในกรณีทีเ่ห็นสมควร อธบิดมีอี านาจคนืเงนิอากรสว่นทีเ่สยีไวเ้กนิเฉพาะใน เหตทุีไ่ด ้
ค านวณจ านวนเงนิอากรผดิโดยไมจ่ าตอ้งมคี าเรยีกรอ้งขอคนื แตม่ใิหส้ัง่คนืเมือ่ พน้ก าหนดสองปีนับจากวนัทีน่ า

ของเขา้หรอืสง่ของออก  
            สทิธใินการเรยีกเรอ้งขอคนืเงนิอากรเพราะเหตทุีไ่ดเ้สยีไวเ้กนิจ านวนทีพ่งึ ตอ้งเสยีจรงิเป็นอนัสิน้ไปเมือ่
ครบก าหนดสองปี นับจากวันทีน่ าของเขา้หรอืสง่ของออก แลว้แตก่รณี แตค่ าเรยีกรอ้งขอคนือากรเพราะเหตอุนั
เกีย่วกบัชนดิ คณุภาพ ปรมิาณ น ้า หนัก หรอืราคาแหง่ของใด ๆ หรอืเกีย่วกบัอตัราอากรส าหรับของใด ๆ นัน้ มใิห ้
รับ พจิารณาหลังจากทีไ่ดเ้สยีอากรและของนัน้ ๆ ไดส้ง่มอบ หรอืสง่ออกไปแลว้ เวน้แตใ่น กรณีทีไ่ดแ้จง้ความไว ้
ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นการสง่มอบหรอืสง่ออกวา่จะยืน่ค าเรยีกรอ้งดังกลา่ว หรอืในกรณีทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีพ่งึ

ตอ้งรูอ้ยูก่อ่นสง่มอบหรอืสง่ออกวา่ อากรทีช่ าระไวนั้น้เกนิจ านวนทีพ่งึตอ้งเสยีส าหรับของทีส่ง่มอบหรอืสง่ออก” 



         ขอ้ ๕ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๑๐ ทว ิและมาตรา ๑๐ ตร ีแหง่พระ ราชบญัญัตศิลุกากร 

พทุธศักราช ๒๔๖๙ 
           “มาตรา ๑๐ ทว ิความรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีคา่ภาษีส าหรับของทีน่ าเขา้เกดิ ขึน้ในเวลาทีน่ าของเขา้
ส าเร็จ  
            ภายใตบ้งัคับมาตรา ๘๗ และมาตรา ๘๘ การค านวณคา่ภาษีใหถ้อืตาม สภาพของ ราคาของ และพกิดั
อตัราศลุกากรทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาทีค่วามรับผดิในอนัจะตอ้ง เสยีคา่ภาษีเกดิขึน้ แตใ่นกรณีของทีเ่ก็บไวใ้นคลังสนิคา้
ทัณฑบ์น ใหค้ านวณตามพกิดั อตัราศลุกากรทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลาซึง่ไดป้ลอ่ยของเชน่วา่นัน้ออกไปจากคลังสนิคา้ทัณฑ์
บน ไมว่า่จะปลอ่ยออกไปในสภาพเดมิทีน่ าเขา้หรอืในสภาพทีไ่ดผ้ลติ หรอืผสม หรอื ประกอบเป็นของอืน่ 
            มาตรา ๑๐ ตร ีความรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีคา่ภาษีส าหรับของทีส่ง่ออกเกดิ ขึน้ในเวลาทีส่ง่ของออก
ส าเร็จ  
            การค านวณคา่ภาษีใหถ้อืตามสภาพของ ราคาของ และพกิดัอตัราศลุกากรที ่เป็นอยูใ่นเวลาทีอ่อกใบขน
สนิคา้ให ้ 
            การขอคนืคา่ภาษีในกรณีทีม่ไิดส้ง่ของออกนอกราชอาณาจักร ใหก้ระท าได ้เมือ่พน้ก าหนดสามสบิวัน 
แตไ่มเ่กนิเกา้สบิวนันับแตว่ันทีอ่อกใบขนสนิคา้ให”้  
         ขอ้ ๖ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๑๕ ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ 
            “มาตรา ๑๕ ทว ิผูใ้ดขึน้ไปบนเรอืเดนิตา่งประเทศขณะทีอ่ยูใ่นราชอาณา จักรโดยมไิดรั้บอนุญาตจาก
พนักงานเจา้หนา้ที ่ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท ความในวรรคหนึง่มใิหใ้ชบ้งัคับแกน่ายเรอื ลกูเรอื 
ผูโ้ดยสาร และผูม้หีนา้ที ่ตอ้งปฏบิตับินเรอืนัน้” 
         ขอ้ ๗ ใหย้กเลกิความในวรรคสองของมาตรา ๒๕ แหง่พระราชบญัญัต ิศลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน  
            “ถา้ของทีย่ดึไวนั้น้เป็นของเสยีงา่ย หรอืถา้หน่วงชา้ไวจ้ะเป็นการเสีย่งความ เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยใน
การเก็บรักษาจะมากเกนิสมควร อธบิด ีหรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมาย จะสัง่พนักงานเจา้หนา้ทีใ่หข้ายทอดตลาดหรอื
ขายโดยวธิอีืน่ตามทีเ่ห็นสมควรกอ่นทีข่อง นัน้จะตกเป็นของแผน่ดนิก็ได ้เงนิคา่ขายของนัน้เมือ่ไดห้ักคา่ใชจ้า่ย

และคา่ภาระตดิพัน ทัง้ปวงออกแลว้ใหถ้อืไวแ้ทนของ”  
          ขอ้ ๘ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๔๐ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชค้วาม

ตอ่ไปนี้แทน 
             “มาตรา ๔๐ กอ่นทีจ่ะน าของใด ๆ ไปจากอารักขาของศลุกากร ผูน้ าของเขา้ตอ้งปฏบิตัใิหค้รบถว้นตาม
พระราชบญัญัตนิี ้และตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศลุกากร กบัตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้โดยถกูตอ้ง และเสยีภาษี
อากรจนครบถว้นหรอืวางเงนิไวเ้ป็นประกนั การขอวางเงนิประกนัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด ในกรณีทีม่ี
การรอ้งขอ และอธบิดเีห็นวา่ของใดมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าออกไปจากอารักขาของศลุกากรโดยรบีดว่น อธบิดมีี
อ านาจใหน้ าของนัน้ไปจากอารักขาของ ศลุกากรไดโ้ดยยงัไมต่อ้งปฏบิตัติามวรรคหนึง่กอ่น แตต่อ้งปฏบิตัติาม
เงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนด และในกรณีทีอ่าจตอ้งเสยีภาษีอากร ใหว้างเงนิหรอืหลักประกนัอยา่งอืน่เป็นทีพ่อใจอธบิด ี

เพือ่เป็นประกนัคา่ภาษีอากรดว้ย”  
          ขอ้ ๙ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๔๕ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชค้วาม

ตอ่ไปนี้แทน  
              “มาตรา ๔๕ กอ่นทีจ่ะสง่ของใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผูส้ง่ของออก ตอ้งปฏบิตัใิหค้รบถว้นตาม
พระราชบญัญัตนิีแ้ละตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ ศลุกากร กบัตอ้งยืน่ใบขนสนิคา้โดยถกูตอ้ง และเสยีภาษี

อากรจนครบถว้นหรอืวางเงนิไวเ้ป็นประกนั การขอวางเงนิประกนัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด  
              ในกรณีทีม่กีารรอ้งขอ และอธบิดเีห็นวา่ของใดมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสง่ ออกนอกราชอาณาจักรโดย
รบีดว่น อธบิดมีอี านาจใหส้ง่ของนัน้ออกไปไดโ้ดยยังไมต่อ้ง ปฏบิตัติามวรรคหนึง่กอ่น แตต่อ้งปกบิตัติามเงือ่นไขที่
อธบิดกี าหนด และในกรณีทีอ่าจ ตอ้งเสยีภาษีอากร ใหว้างเงนิหรอืหลักประกนัอยา่งอืน่เป็นทีพ่อใจอธบิดเีพือ่เป็น

ประกนั คา่ภาษีอากรดว้ย”  
           ขอ้ ๑๐ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๖๑ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒  
              “มาตรา ๖๑ ถา้ของใดอยูใ่นอารักขาของศลุกากรถงึสองเดอืนโดยไมม่ใีบ ขนสนิคา้อนัไดรั้บรอง และ
ไมไ่ดเ้สยีอากรหรอืวางประกนัคา่อากรทีพ่งึเรยีกเก็บแกข่อง นัน้ เมือ่ธบิดไีดใ้หค้ าบอกกลา่วไปยังตัวแทนของเรอืที่



น าของเขา้มานัน้สบิหา้วันแลว้ให ้อธบิดมีอี านาจสัง่พนักงานเจา้หนา้ทีใ่หท้ าลาย หรอืน าของนัน้ออกขาย

ทอดตลาด หรอืให ้ตัวแทนนัน้สง่ของออกไปนอกราชอาณาจักร  
               ถา้อธบิดเีห็นวา่การขายทอดตลาดตามวรรคหนึง่จะไมไ่ดเ้งนิเทา่ทีค่วร อธบิด ีจะสัง่ระงับการขาย
ทอดตลาดและใหข้ายโดยวธิอีืน่ก็ได ้และในกรณีทีก่ารขายทอดตลาด หรอืขายโดยวธิอีืน่ดังกลา่วจะไมไ่ดเ้งนิ

คุม้คา่ภาษี ใหจ้ าหน่ายของนัน้ตามแตอ่ธบิดจีะสัง่” 
          ขอ้ ๑๑ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๖๓ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๑๐) พทุธศักราช ๒๔๘๓ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน  
             “มาตรา ๖๓ เงนิทีไ่ดจ้ากการขายตามมาตรา ๖๑ นัน้ใหห้ักใชค้า่ภาษี คา่เก็บ รักษา คา่ยา้ยขน หรอืคา่
ภาระตดิพันอยา่งอืน่อนัคา้งช าระแกก่รมศลุกากรเสยีกอ่น เหลอื เทา่ใดใหใ้ชค้า่ภาระตดิพันตา่ง ๆ อนัสมควรจะได ้
และคา้งช าระแกตั่วแทนของเรอืทีน่ า ของเขา้มา เมือ่ไดห้ักใชเ้ชน่นีแ้ลว้ ยังมเีงนิเหลอือยูอ่กีเทา่ใดใหต้กเป็นของ

แผน่ดนิ เวน้แต ่เจา้ของจะไดเ้รยีกรอ้งเอาภายในหกเดอืน นับแตว่นัขาย”  
          ขอ้ ๑๒ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๗ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ และใหใ้ชค้วาม
ตอ่ไปนี้แทน 
             “มาตรา ๘๗ เมือ่ไดย้ืน่ใบขนสนิคา้ และไดข้นของขึน้เพือ่เก็บในคลังสนิคา้ ทัณฑบ์น ใหพ้นักงาน
เจา้หนา้ทีจ่ดรายการ ละเอยีดแหง่ของนัน้ไว ้และเมือ่พอใจวา่ไดม้ ีการปฏบิตัคิรบถว้นตามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคับแลว้ ใหเ้ขยีนค ารับรองวา่ของนัน้ไดเ้ก็บในคลังสนิคา้ทัณฑบ์นถกูตอ้งแลว้” 
          ขอ้ ๑๓ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๘๘ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๑๐) พทุธศักราช ๒๔๘๓ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
             “มาตรา ๘๘ รายการละเอยีดแหง่ของทีไ่ดจ้ดไวต้ามมาตรา ๘๗ ใหใ้ช ้ส าหรับประเมนิอากรแกข่องนัน้ 
แตใ่นกรณีทีไ่ดใ้ชข้องดังกลา่วในการผลติ หรอืผสม หรอืประกอบในคลังสนิคา้ทัณฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ ให ้

ค านวณปรมิาณทีใ่ชไ้ปตามสตูรทีอ่ธบิดเีห็นชอบหรอืทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด  
              ใหง้ดเวน้การเก็บอากรขาเขา้และอากรขาออกแกข่องทีป่ลอ่ยออกไปจากคลัง สนิคา้ทัณฑบ์นเพือ่
สง่ออกนอกราชอาณาจักร ทัง้นี้ไมว่า่จะสง่ออกในสภาพเดมิทีน่ าเขา้ หรอืในสภาพทีไ่ดผ้ลติ หรอืผสม หรอื

ประกอบเป็นของอืน่” 
           ขอ้ ๑๔ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๑๒ แหง่พระราชบญัญัตศิลกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ ซึง่แกไ้ข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
              “มาตรา ๑๑๒ ในกรณีทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีเ่ห็นวา่มปัีญหาเกีย่วกบัจ านวนคา่ อากรส าหรับของทีก่ าลัง
ผา่นศลุกากร ใหน้ าของนัน้ไปยังศลุกสถาน หรอืน าไปเก็บไวใ้น ทีม่ั่นคงแหง่ใดแหง่หนึง่ เวน้แตพ่นักงานเจา้หนา้ที่
และเจา้ของหรอืตวัแทนจะตกลงกนั ยอมใหเ้อาแตต่ัวอยา่งของไวว้นิจิฉัยปัญหาและเพือ่รักษาประโยชนร์ายได ้
ของแผน่ดนิ ให ้ช าระอากรตามจ านวนทีผู่น้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออก แลว้แตก่รณี ส าแดงไวใ้นใบขน สนิคา้ และ
ใหว้างเงนิเพิม่เตมิเป็นประกนัจนครบจ านวนเงนิอากรสงูสดุทีอ่าจจะพงึตอ้ง เสยีส าหรับของนัน้ แตอ่ธบิดจีะ
ประกาศก าหนดใหรั้บการค ้าประกนัของกระทรวงการ คลังหรอืธนาคารแทนการวางเงนิเพิม่เตมิเป็นประกนัดังกลา่ว 

โดยอาจก าหนดใหป้ฏบิตั ิตามเงือ่นไขทีเ่ห็นสมควรก็ได”้  
           ขอ้ ๑๕ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๒ ทว ิมาตรา ๑๑๒ ตร ีมาตรา ๑๑๒ จัตวา และมาตรา ๑๑๒ 

เบญจ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙  
              “มาตรา ๑๑๒ ทว ิในกรณีทีม่กีารวางประกนัคา่อากรตามมาตรา ๑๑๒ เมือ่ พนักงานเจา้หนา้ทีไ่ด ้
ประเมนิเงนิอากรอนัพงึตอ้งเสยีและแจง้ใหผู้น้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ ของออก แลว้แตก่รณีทราบแลว้ ผูน้ าของเขา้หรอื

ผูส้ง่ของออกตอ้งช าระเงนิอากรตาม จ านวนทีไ่ดรั้บแจง้ใหค้รบถว้นภายในสามสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้  
              ในกรณีทีม่กีารวางเงนิประกนัและเงนิประกนัทีว่างไวคุ้ม้คา่อากรทีพ่นักงาน เจา้หนา้ทีป่ระเมนิแลว้ ให ้
เก็บเงนิประกนัดังกลา่วเป็นคา่อากรตามจ านวนทีป่ระเมนิได ้ทันท ีและใหถ้อืเสมอืนวา่ผูน้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของ

ออกไดช้ าระเงนิอากรทีไ่ดรั้บแจง้ภาย ในเวลาทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่แลว้  
              ผูน้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกอาจอทุธรณ์การประเมนิเงนิอากรตามวรรค หนึง่ตอ่อธบิด ีหรอืผูท้ีอ่ธบิดี
มอบหมายไดภ้ายในสามสบิวนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้การ ประเมนิโดยปฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด แตใ่นกรณี
ทีจ่ะตอ้งช าระอากรเพิม่หรอื เงนิประกนัไมคุ่ม้คา่อากร การอทุธรณ์ดังกลา่วไมเ่ป็นเหตทุเุลาการช าระเงนิอากรตาม 
จ านวนทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีป่ระเมนิไว ้เวน้แตอ่ธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมายจะเห็นสม ควรผอ่นผันตามค าขอทเุลา

ของผูอ้ทุธรณ์  
               มาตรา ๑๑๒ ตร ีในกรณีทีผู่น้ าของเขา้หรอืสง่ของออกมไิดช้ าระเงนิอากร ใหค้รบถว้นภายในเวลาที่



ก าหนดในวรรคหนึง่ แหง่มาตรา ๑๑๒ ทว ิหรอืมไิดป้ฏบิตัติาม ระเบยีบหรอืเงือ่นไขทีอ่ธบิดกี าหนดตามมาตรา ๔๐ 

หรอืมาตรา ๔๕ อธบิดหีรอืผูท้ี ่อธบิดมีอบหมายจะเรยีกเงนิเพิม่อกีไมเ่กนิรอ้ยละยีส่บิของจ านวนคา่อากรทีต่อ้งเสยี
หรอื เสยีเพิม่ก็ได ้เงนิเพิม่นีใ้หถ้อืเป็นเงนิอากร  
               มาตรา ๑๑๒ จัตวา เมือ่ผูน้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกน าเงนิมาช าระคา่อากร ทีต่อ้งเสยีหรอืเสยีเพิม่ 
ใหเ้รยีกเก็บเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละหนึง่ตอ่เดอืนของคา่อากรทีน่ า มาช าระโดยไมค่ดิทบตน้นับแตว่ันทีไ่ดส้ง่มอบ
หรอืสง่ของออก จนถงึวนัทีน่ าเงนิมาช าระ แตม่ใิหเ้รยีกเก็บเงนิเพิม่ดังกลา่วในกรณีทีม่กีารช าระอากรเพิม่ตาม

มาตรา ๑๐๒ ตร ีอนุมาตรา ๓  
              ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นการค ้าประกนัเป็นการวางเงนิประกนัหลังการสง่มอบ หรอืสง่ของออก ใหเ้รยีก
เก็บและค านวณเงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละหนึง่ตอ่เดอืนของคา่ อากรโดยไมค่ดิทบตน้นับแตว่ันทีไ่ดส้ง่มอบหรอืสง่
ของออก จนถงึวันทีน่ าเงนิมาวาง แทนการค ้าประกนั แตใ่นกรณีทีเ่งนิประกนัทีน่ ามาวางแทนนัน้ไมคุ่ม้คา่อากร ให ้

เรยีก เก็บเงนิเพิม่ส าหรับ จ านวนคา่อากรทีต่อ้งเสยีเพิม่ตามเกณฑใ์นวรรคหนึง่อกีดว้ย  
              ในการค านวณเงนิเพิม่ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง เศษของเดอืนใหนั้บเป็น หนึง่เดอืน และเงนิเพิม่นัน้
ใหถ้อืเป็นเงนิอากร  
              ในกรณีทีต่อ้งคนืเงนิอากรหรอืเงนิประกนัคา่อากรเพราะเหตทุีไ่ดเ้รยีกไวเ้กนิ จ านวนอนัพงึตอ้งเสยี
หรอืเสยีเพิม่ ใหค้นืพรอ้มดว้ยดอกเบีย้อกีรอ้ยละ ๐.๖๒๕ ตอ่เดอืน ของจ านวนทีต่อ้งคนืโดยไมค่ดิทบตน้ นับแต่
วันทีไ่ดช้ าระคา่อากรหรอืวางเงนิประกนัคา่ อากรครัง้สดุทา้ยจนถงึวนัทีม่กีารอนุมัตใิหจ้า่ยคนืในกรณีทีม่กีารเปลีย่น
การค ้าประกนั เป็นการวางเงนิประกนัหลังการสง่มอบหรอืสง่ของออก การค านวณดอกเบีย้ส าหรับ จ านวนเงนิ
ประกนัทีต่อ้งคนื ใหนั้บตัง้แตว่ันวางเงนิประกนัครัง้สดุทา้ยแทนการค ้า ประกนั จนถงึวันทีอ่นุมัตใิหจ้า่ยคนื การ
ค านวณดอกเบีย้ตามวรรคนี้ เศษของเดอืนใหนั้บ เป็นหนึง่เดอืน ดอกเบีย้ทีต่อ้งจา่ยนีใ้หถ้อืเป็นเงนิอากรทีต่อ้งจา่ย
คนื 
             มาตรา ๑๑๒ เบญจ ในกรณีทีผู่น้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกคา้งช าระคา่อากร อธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดี
มอบหมายมอี านาจกกัของใดๆ ของผูนั้น้ทีก่ าลังผา่นศลุกากรหรอือยู ่ในความก ากบัตรวจตราของศลุกากรดว้ย
ประการใดๆ จนกวา่จะไดช้ าระเงนิอากรทีค่า้ง ใหค้รบถว้น และถา้มไิดช้ าระภายในสามสบิวันนับแตว่นัทีก่กัของเชน่
วา่นัน้ ใหอ้ธบิดมี ีอ านาจสัง่ใหน้ าของนัน้ออกขายทอดตลาด และเงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาดนี ้ใหห้ักคา่ อากร
คา้งช าระ คา่อากรส าหรับของทีข่ายทอดตลาดคา่เก็บรักษา คา่ยา้ยขน และคา่ภาระ ตดิพันอยา่งอืน่อนัคา้งช าระแก่
ศลุกากรเสยีกอ่น เหลอืเทา่ใดใหใ้ชค้า่ภาระตดิพันตา่งๆ อนัสมควรจะไดแ้กผู่เ้ก็บรักษา ถา้ยังมเีหลอือยูอ่กีก็ใหจ้า่ย
แกต่ัวแทนของเรอืทีน่ าของทีข่าย ทอดตลาดเขา้มา เมือ่ไดห้ักใชเ้ชน่นี้แลว้ยังมเีงนิเหลอือยูอ่กีเทา่ใดใหต้กเป็น

ของแผน่ดนิ เวน้แตเ่จา้ของจะไดเ้รยีกรอ้งเอาภายในหกเดอืนนับแตว่ันขายทอดตลาด”  
          ขอ้ ๑๖ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๕ ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกการ (ฉบบัที ่๗) พทุธศักราช 

๒๔๘๐ 
              “มาตรา ๕ ทว ิในกรณีทีผู่น้ าของเขา้หรอืผูส้ง่ของออกหรอืผูข้นสง่ มเีหตจุ า เป็นและแสดงความจ านง
ลว่งหนา้ตอ่อธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมายวา่จะขนสง่ของผา่น เขตแดนใดๆ ทางบกหรอืตอนใดแหง่เขตแดนนัน้
ตามทางอืน่นอกจากทางอนุมตั ิอธบิด ีหรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมายอาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหข้นสง่ตามทางทีข่อ โดย

จะก าหนด เงือ่นไขใน การปฏบิตัปิระการใดก็ได ้ใหถ้อืวา่ทางทีไ่ดอ้นุญาตเชน่วา่นี้เป็นทางอนุมตั ิเฉพาะคราว”  
          ขอ้ ๑๗ ใหย้กเลกิมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช 

๒๔๘๒ 
          ขอ้ ๑๘ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๙ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒ และ

ใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
             “มาตรา ๑๙ ของใดทีพ่สิจูนเ์ป็นทีพ่อใจอธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิดมีอบหมายวา่ เป็นของรายเดยีวกนั กบัที่
น าเขา้มาในราชอาณาจักร และเสยีอากรแลว้ ถา้สง่กลับออกไป ยังเมอืงตา่งประเทศหรอืสง่กลับไปเป็นของใช ้

สิน้เปลอืงในเรอืเดนิทางไปเมอืงตา่ง ประเทศ ใหค้นืเงนิอากรขาเขา้ใหแ้กผู่น้ าของเขา้เกา้ในสบิสว่นหรอืสว่นทีเ่กนิ

หนึง่พัน บาทของจ านวนทีไ่ดเ้รยีกเก็บไว ้โดยค านวณตามใบขนสนิคา้ขาออกแตล่ะฉบบั แลว้แต ่จ านวนใดจะสงู
กวา่ ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี้  
             (ก) ระหวา่งทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ของนัน้มไิดใ้ชป้ระโยชนด์ว้ยประการใด ๆ เวน้แตเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์น
การสง่ของนัน้กลับออกไป และมไิดเ้ปลีย่นแปลงรปู ลักษณะใด ๆ 
             (ข) ของนัน้ไดส้ง่กลับออกไปทางทา่หรอืทีส่ าหรับการสง่ออกซึง่ของทีข่อ คนือากรขาเขา้  
             (ค) ของนัน้ไดส้ง่กลับออกไปภายในหนึง่ปีนับแตว่ันน าเขา้ และ 



             (ง) ตอ้งขอคนืเงนิอากรภายในหกเดอืนนับแตว่ันทีส่ง่ของนัน้กลับออกไป อธบิดมีอี านาจออกขอ้บงัคับ
วา่ดว้ยการพสิจูนข์อง การสง่ของกลับออกไป การจัดท า และ ยืน่เอกสารตา่ง ๆ การค านวณเงนิอากรทีพ่งึคนืให ้

และวธิกีารอืน่ ๆ เกีย่วกบัการขอคนืเงนิอากรนี้” 
          ขอ้ ๑๙ ใหย้กเลกิความในมาตรา ๑๙ ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบั ที ่๙) พทุธศักราช ๒๔๘๒ 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 
             “มาตรา ๑๙ ทว ิของทีส่ง่ออกไปยังเมอืงตา่งประเทศหรอืสง่ไปเป็นของใช ้สิน้เปลอืงในเรอืเดนิทางไป
เมอืงตา่งประเทศ ถา้พสิจูนเ์ป็นทีพ่อใจอธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิด ีมอบหมายวา่ไดผ้ลติ หรอืผสม หรอืประกอบ หรอืบรรจุ
ดว้ยของทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักร ใหค้นืเงนิอากรขาเขา้ส าหรับของดังกลา่วทีไ่ดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ใหแ้กผู่น้ าของ

เขา้ ตาม หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้  
             (ก) ของทีน่ าเขา้มานัน้มใิชข่องทีก่ฎกระทรวงระบหุา้มคนืเงนิอากร  
             (ข) ปรมิาณของทีน่ าเขา้ซึง่ใชใ้นการผลติ หรอืผสม หรอืประกอบ หรอื  
                   บรรจเุป็นของทีส่ง่ออก ใหถ้อืตามหลักเกณฑท์ีอ่ธบิดเีห็นชอบหรอืประกาศก าหนด  
             (ค) ของนัน้ไดส้ง่ออกไปทางทา่หรอืทีส่ าหรับการสง่ออกซึง่ของทีข่อคนือากรขาเขา้ 
             (ง) ของนัน้ไดส้ง่ออกไปภายในหนึง่ปีนับแตว่นัทีน่ าของซึง่ใชใ้นการผลติหรอืผสม หรอืประกอบเป็น 
ของทีส่ง่ออกหรอืใชบ้รรจขุองทีส่ง่ออก เขา้มาในราชอาณาจักร และ 
             (จ) ตอ้งขอคนืเงนิอากรภายในหกเดอืนนับแตว่ันทีส่ง่ของนัน้ออกไป แตอ่ธบิดจีะขยายเวลาออกไป
ตามทีเ่ห็นสมควรก็ได ้อธบิดมีอี านาจออกขอ้บงัคับวา่ดว้ยการพสิจูนข์อง การสง่ออกไป การจัดท า และยืน่เอกสาร
ตา่งๆ การค านวณเงนิอากรทีพ่งึคนืให ้และวธิกีารอืน่ ๆ เกีย่วกบัการขอ คนืเงนิอากรนี้”  
          ขอ้ ๒๐ ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา ๑๙ ตร ีแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๙) พทุธศักราช 

๒๔๘๒  
             “มาตรา ๑๙ ตร ีเมือ่ผูน้ าของเขา้แสดงความจ านงวา่ ของทีน่ าเขา้จะใชเ้ฉพาะ ในการผลติ หรอืผสม 
หรอืประกอบหรอืบรรจเุพือ่การสง่ออกไปยังเมอืงตา่งประเทศ หรอืสง่ไปเป็นของใชส้ิน้เปลอืงในเรอืเดนิทางไป
เมอืงตา่งประเทศ อธบิดหีรอืผูท้ีอ่ธบิด ีมอบหมายจะอนุญาตใหรั้บการค ้าประกนัของกระทรวงการคลัง หรอืธนาคาร
แทนการ ช าระอากรขาเขา้ทีต่อ้งเสยีโดยอาจก าหนดเงือ่นไขตามทีเ่ห็นสมควรก็ได ้เมือ่มกีารสง่ ออกซึง่ของทีจ่ะ

ไดค้นืเงนิอากรตามมาตรา ๑๙ ทว ิก็ใหค้นืประกนัโดยถอืเสมอืนวา่เป็น การคนืเงนิอากร”  
          ขอ้ ๒๑ ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคับตัง้แตว่นัถัดจากวัน ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้

ไป 

  

 


