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พระราชบัญญัติ
ศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติขึ้น ไว้โ ดยคํา แนะนํา และยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้ าที่รัฐ สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
(๒) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๔๗๑
(๓) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๗๒
(๔) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๗๔
(๕) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๖) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๗) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๘) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐
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(๙) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๑๐) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๑๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๑๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
(๑๓) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๑๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๑๕) พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พ.ศ. ๒๕๒๘
(๑๖) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑๗) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๘) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๙) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒๐) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒๑) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒๒) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒๓) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๔) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อากร” หมายความว่า อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญ ญัตินี้ และกฎหมายว่า ด้ว ยพิกัดอั ตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่ กําหนดให้ เป็น อากร
ศุลกากร
“ผู้นําของเข้า” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด ๆ นับแต่เวลา
ที่นําของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรจนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากอารักขา
ของพนักงานศุลกากร
“ผู้ส่งของออก” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด ๆ นับแต่เวลา
ที่นําของนั้นเข้ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“ของต้องห้าม” หมายความว่า ของที่มีกฎหมายกําหนดห้ามมิให้นําเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือนําผ่านราชอาณาจักร
“ของต้องกํากัด” หมายความว่า ของที่มีกฎหมายกําหนดว่า หากจะมีการนําเข้ามาในหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือนําผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมาย
“ด่านศุลกากร” หมายความว่า ท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้สําหรับการนําของเข้า การส่งของออก
การผ่านแดน การถ่ายลํา และการศุลกากรอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
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“ด่านพรมแดน” หมายความว่า ด่านที่ตั้งขึ้น ณ บริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น
“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ําที่ใช้ในการขนส่งของหรือคน และให้หมายความรวมถึง
เรือประมงด้วย
“นายเรือ” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ
“เขตแดนทางบก” หมายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับดินแดนต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงทางน้ําใด ๆ ที่เป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแห่งเขตแดนนั้น
“ทางอนุมัติ” หมายความว่า ทางที่ใช้ขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจาก
เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก
“การผ่านแดน” หมายความว่า การขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่ขนส่งของ
เข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพื่อเปลี่ยน
ยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยน
รูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือ
มีพฤติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในราชอาณาจักร
“การถ่ายลํา” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในราชอาณาจักร
ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากร
แห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร
“พนักงานศุลกากร” หมายความว่า
(๑) บุคคลซึ่งรับราชการในกรมศุลกากรและได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามปกติหรือให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการ
(๒) เจ้าหน้าที่ทหารเรือ นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษจากอธิบดี
ให้กระทําการแทนกรมศุลกากร
(๓) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระทําการเป็นพนักงานศุลกากร
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจแต่งตั้งพนักงานศุลกากร กับออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดท่า ที่ หรือสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร โดยจะกําหนดเงื่อนไข
ในการดําเนินการทางศุลกากรตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ รวมทั้งระบุเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนั้น
(๒) กําหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการทางศุลกากร
ตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
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(๓) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากร สําหรับของ
ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจําเป็น
(๕) กําหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่ใน
เขตศุลกากรและที่นําออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอากรสําหรับสินค้าอันตรายดังกล่าว
(๖) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะกําหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นแก่อากาศยาน และมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์
ในการคมนาคมระหว่างประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเฉพาะกรณี ให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก
หรือผู้ควบคุมอากาศยานใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๓ การนําของเข้าและ
การส่งของออก โดยจะกําหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๗ อธิบดีอาจเรียกให้ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการศุลกากร
ให้ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการศุลกากร
การให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘ บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสียอากร หรือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าทําเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบดีอาจสั่งให้ผู้ยื่นบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน
ดังกล่าว จัดการแปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จและส่งภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ร้องขอให้ดําเนิน
พิธีการศุลกากรหรือให้บริการใด ๆ ในทางศุลกากร ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว ให้ดําเนินการตามที่ร้องขอได้
มาตรา ๑๐ การขอสําเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า บัญชี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร
ซึ่งมิได้เป็นความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกให้ได้ โดยให้ผู้ขอเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑ การดําเนินการทางศุลกากร ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร ทั้งนี้ การนําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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มาตรา ๑๒ การดําเนินการใดโดยทางเอกสารซึ่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติเป็นความผิดและ
กําหนดโทษไว้ ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับ
การกระทําที่ได้ดําเนินการโดยทางเอกสาร
หมวด ๒
การจัดเก็บอากร
ส่วนที่ ๑
การเสียอากร
มาตรา ๑๓ การนําของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เรียกเก็บอากรจาก
ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เกิดขึ้นในเวลาที่นําของเข้าสําเร็จหรือส่งของออกสําเร็จตามมาตรา ๕๐
ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีหน้าที่เสียอากรเมื่อได้ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรและ
พนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว
มาตรา ๑๔ การคํ านวณอากรสํ าหรั บของที่ นํ าเข้ ามาในราชอาณาจั กร ให้ คํ านวณตามสภาพ
แห่ งของ ราคาศุล กากร และพิ กัด อั ต ราศุ ล กากร ที่ เ ป็น อยู่ ในเวลาที่ นํ าของเข้ า สํ าเร็ จ เว้ น แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้คํานวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร
และพิกัดศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่นําเข้าสําเร็จ แต่อัตราศุลกากรให้ถือตามอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่
ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยของออกไปในสภาพเดิม
ที่นําเข้ามาหรือในสภาพอื่น
(๒) กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหายหรือถูกทําลาย ให้คํานวณอากรตามสภาพ
แห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่นําของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น
(๓) กรณีของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นของเพื่อการผ่านแดนหรือเพื่อการถ่ายลําและ
ต่อมามีการขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นของนําเข้าภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง
ให้คํานวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่นําของนั้น
เข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๕ การคํานวณอากรสําหรับของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้คํานวณตามสภาพ
แห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่พนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่
ใบขนสินค้าแล้ว
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มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณอากรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ “ราคาศุลกากร”
หมายถึงราคาดังต่อไปนี้
(๑) กรณีนําของเข้า หมายถึงราคาแห่งของเพื่อความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเข้า
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
(ค) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
(ง) ราคาหักทอน
(จ) ราคาคํานวณ
(ฉ) ราคาย้อนกลับ
(๒) กรณีส่งของออก หมายถึงราคาขายส่งเงินสด ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้
โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด
(๓) กรณี นํ า ของออกจากเขตปลอดอากร หรื อ เขตประกอบการเสรี ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อใช้หรือ จําหน่ายภายใน
ราชอาณาจักร ให้ใช้ราคาศุลกากรตาม (๑) โดยอนุโลม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการกําหนดราคาศุลกากรตาม (๑) ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ
ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่นําเข้ามายังด่านศุลกากร
ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าของรายการค่าประกันภัยหรือค่าขนส่งของ หรือไม่มีค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น
หรือค่าจัดการต่าง ๆ ตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง การกําหนดมูลค่าของรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกําเนิดแห่งของ หรือพิกัดอัตรา
ศุลกากร ผู้นั้นอาจยื่นคําร้องขอต่ออธิบดีเพื่อให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดราคาศุลกากรแห่งของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักร
(๒) กําหนดถิ่นกําเนิดแห่งของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดตามที่ระบุไว้
ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
(๓) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจําแนกประเภทแห่งของ
ในพิกัดอัตราศุลกากร
การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคําร้องขอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ผลการพิจารณาคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง ผูกพันเฉพาะกรมศุลกากรและผู้ร้องขอตามระยะเวลาที่
อธิบดีกําหนด
ส่วนที่ ๒
การประเมินอากร
มาตรา ๑๙ เมื่อพบว่าผู้มีหน้าที่เสียอากรไม่เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน
ศุลกากรมีอํานาจประเมินอากรตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
การประเมินอากรตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการได้ภายในกําหนดสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้า
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นไม่อาจประเมินอากรได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอขยายระยะเวลาต่อ
อธิบดีได้อีกไม่เกินสองปี
ในกรณี ที่ ป รากฏหลั ก ฐานที่ อ ธิ บ ดี เ ชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย อากรมี เ จตนาในการฉ้ อ อากร
ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจประเมินอากรได้อีกภายในกําหนดห้าปีนับแต่วันที่พ้นกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง
มาตรา ๒๐ เมื่อประเมินอากรแล้ว ให้พนักงานศุลกากรส่งแบบแจ้งการประเมินอากรให้แก่
ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ประเมินอากรเสร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องเสียอากรให้ครบถ้วนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แบบแจ้งการประเมินอากรนั้น
มาตรา ๒๑ สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วนมีอายุความ
สิบปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้า เว้นแต่การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากการคํานวณ
อากรผิด ให้มีอายุความสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้า
ในกรณีที่สิทธิในการเรียกเก็บอากรที่เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มีจํานวนไม่เกินสองร้อยบาท
ต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ อธิบดีจะสั่งให้งดการเรียกเก็บอากรที่เสียไม่ครบถ้วนนั้นก็ได้ หากของนั้นได้พ้นไป
จากอารักขาของศุลกากรแล้ว
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน
ให้เรียกเก็บเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มโดยไม่คิดทบต้น นับแต่
วันที่นําของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่นําเงินมาชําระ
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยเงินเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ต้องไม่เกินอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง
การประเมินอากรตามมาตรา ๒๐ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับให้ถือเป็นเงินอากร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เงินเพิ่มอาจลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับเบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกค้างชําระค่าอากร ให้อธิบดีมีอํานาจกักของ
ที่ผู้นั้นนําเข้าหรือส่งออกและกําลังผ่านพิธีการศุลกากร หรืออยู่ในความกํากับตรวจตราของศุลกากรได้
จนกว่าผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะเสียอากรที่ค้างให้ครบถ้วน และถ้าไม่เสียภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่กักของนั้น ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งให้นําของนั้นออกขายทอดตลาดได้
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้หักใช้ค่าอากรที่ค้างชําระ ค่าอากรสําหรับของ
ที่ขายทอดตลาด ค่ าเก็ บรักษา ค่า ขนย้าย หรือ ค่ าภาระติดพั นอย่ างอื่ นที่ค้ างชําระแก่ กรมศุลกากร
รวมทั้งค่าภาษีอากรตามกฎหมายอื่นก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ค่าภาระติดพันต่าง ๆ ที่ต้องชําระแก่ผู้เก็บรักษา
และผู้ขนส่งที่นําของที่ขายทอดตลาดนั้นเข้ามา ตามลําดับ เมื่อได้หักใช้เช่นนี้แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด
ให้คืนแก่เจ้าของ แต่เมื่อพ้นกําหนดหกเดือนนับแต่วันขายทอดตลาดแล้ว เจ้าของไม่มาเรียกคืนให้เงิน
ที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๒๔ ในการบังคับค่าอากรที่ค้างชําระ หากกรมศุลกากรได้ดําเนินการตามมาตรา ๒๓ แล้ว
ยังไม่ได้รับค่าอากรหรือได้รับไม่ครบถ้วน ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ต้องรับผิดเสียอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกคําสั่ง
วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด
และค่าอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วน ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของ
ส่วนที่ ๓
การคืนอากร
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย ให้ดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้อธิบดีมีอํานาจคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกินเฉพาะในเหตุที่ได้คํานวณอากรผิดโดยไม่ต้องมี
คํ า ร้ อ งขอคื น อากร แต่ มิ ใ ห้ สั่ ง คื น เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ นํ า ของเข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือ
(๒) ให้ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิยื่นคําร้องขอคืนอากรภายในกําหนดสามปีนับแต่
วันที่นําของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ได้เสียอากรเพื่อส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว แต่มิได้ส่งของนั้น
ออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งของออกมีสิทธิยื่นคําร้องขอคืนอากรภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พนักงานศุลกากรได้รับใบขนสินค้าแล้ว
การยื่นคําร้องขอคืนอากรและการคืนอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ต้องคืนอากรหรือเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจํานวน
อันพึงต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ให้คืนเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละศูนย์จุดหกสองห้าต่อเดือนของจํานวนเงิน
ที่ต้องคืนโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ได้เสียอากรหรือวางเงินประกันอากรครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่มีการอนุมัติ
ให้จ่ายคืน
ในกรณีที่ได้เปลี่ยนการวางประกันอย่างอื่นเป็นการวางเงินประกันภายหลังจากที่ได้นําของออกไปจาก
อารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้คํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกัน
ที่ต้องคืนนับแต่วันที่วางเงินประกันครั้งสุดท้ายแทนการวางประกันจนถึงวันที่อนุมัติให้จ่ายคืน
ดอกเบี้ยที่จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้เกินจํานวนเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากร
ที่ต้องคืน
ในการคํานวณดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่ายนี้ให้ถือเป็นอากรที่ต้องจ่ายคืน
มาตรา ๒๘ ผู้นําของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสําหรับของนั้นเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ได้เรียกเก็บไว้
โดยคํานวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
(๒) ต้องไม่นําของนั้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่การใช้ประโยชน์
เพื่อส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และมิได้เปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะแห่งของนั้น
(๓) ได้ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นําของนั้น
เข้ามาในราชอาณาจักร และ
(๔) ต้องขอคืนอากรภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การขอคืนอากร การพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป และการคืนอากร ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๙ ผู้นําของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว เพื่อใช้สําหรับผลิต ผสม
ประกอบ บรรจุ หรื อ ดํ า เนิ น การด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใด หากส่ ง ของที่ ไ ด้ จ ากการดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วออกไป
นอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ส่ ง ไปเป็ น ของใช้ สิ้ น เปลื อ งในเรื อ หรื อ อากาศยานที่ เ ดิ น ทางออกไป
นอกราชอาณาจักร ให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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(๑) ต้องพิสูจน์ได้ว่าได้ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดด้วยของที่นําเข้ามา
ในราชอาณาจักร
(๒) ต้ อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ของที่ นํ า ไปใช้ ใ นการผลิ ต ผสม ประกอบ บรรจุ หรื อ ดํ า เนิ น การ
ด้วยวิธีอื่นใดนั้นมีปริมาณไม่เกินที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ได้ส่งของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดนั้นออกไป
นอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นําของที่ใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยทําให้ไม่อาจส่งของดังกล่าวออกไป
ภายในกําหนดหนึ่งปี ให้อธิบดีขยายระยะเวลาได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน และ
(๔) ต้ อ งขอคื น อากรภายในกํ า หนดหกเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ส่ ง ของออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
เว้นแต่อธิบดีจะขยายระยะเวลาให้แต่ต้องไม่เกินหกเดือน
การขอคืนอากร การพิสูจน์ของ การส่งของออกไป และการคืนอากร ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ ผู้นํ า ของเข้ า มาในราชอาณาจั กรเพื่ อ ใช้สํ า หรับ ผลิ ต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดตามมาตรา ๒๙ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลือง
ในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร อาจร้องขอต่ออธิบดีวางประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนการเสียอากรขาเข้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
การคืนประกันที่ผู้นําของเข้าได้วางไว้แทนการเสียอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ การโอนของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใด
ตามมาตรา ๒๙ เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือจําหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร และเป็น
การส่งของออกสําเร็จในเวลาที่โอนหรือจําหน่ายของนั้น ทั้งนี้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
มาใช้บังคับกับการคืนอากรหรือประกันอย่างอื่นแก่ผู้นําของเข้าโดยอนุโลม
การรับของที่ได้โอนหรือจําหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
นั บ แต่ เ วลาที่ ไ ด้ โ อนหรื อ จํ า หน่ า ยของนั้ น และให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การนํ า ของเข้ า มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
การโอนของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน การจําหน่ายของแก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร และ
การรับของดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ส่วนที่ ๔
การวินิจฉัยอากรและการอุทธรณ์การประเมินอากร
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ให้ อ ธิ บ ดี แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในกรมศุ ล กากรคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารและอี ก ไม่ เ กิ น สองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๒ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน
ภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงสามสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่
ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๒ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รั บ โทษจํา คุกโดยคํ าพิ พากษาถึง ที่สุ ดให้จํ าคุ ก เว้น แต่เ ป็น โทษสํ าหรับ ความผิด ที่ไ ด้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๕ การประชุ ม คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อากรศุ ล กากรต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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ในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีการพิจารณาในเรื่องที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขอบเขตการใช้อํานาจของพนักงานศุลกากร
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินอากร
(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
(๔) ให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้พนักงานศุลกากรปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๗ ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร
การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา ๓๗ ไม่เป็นเหตุทุเลาการเสียอากร
ตามที่พนักงานศุลกากรประเมินไว้ เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้รอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
คําพิพากษาถึงที่สุด
ผู้อุทธรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการเสียอากรตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียอากรให้ครบถ้วนภายในกําหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการจําหน่ายอุทธรณ์หรือคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือนับแต่วันได้รับทราบ
คําพิพากษาถึงที่สุด
ในกรณี ที่มีคํา วินิจฉัย อุท ธรณ์ให้เสี ยอากรเพิ่ม ขึ้น ผู้ อุท ธรณ์จะต้อ งเสียอากรภายในกําหนด
ระยะเวลาเช่นเดียวกับวรรคสอง
มาตรา ๓๙ ให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
ให้ อ ธิ บ ดี แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในกรมศุ ล กากรคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก ารและอี ก ไม่ เ กิ น สองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น และรั ฐ มนตรี เ ห็ น เป็ น การสมควรอาจกํ า หนดให้ มี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพิ่มเติมอีกคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ดังกล่าวมีองค์ประกอบตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๙
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มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกําหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากรได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์
นั้นครบถ้วน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
มาตรา ๔๒ หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธินําคดีไปฟ้องต่อศาลได้
ในกรณีที่ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกนําคดีไปฟ้องต่อศาล ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยกอุทธรณ์ของผู้นําของเข้าหรือผู้สง่ ของออกนั้น
มาตรา ๔๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่จะมอบหมาย
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
มีอํานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือขอให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งบัญชี เอกสาร
หลักฐาน ข้อมูล หรือสิ่งของที่เกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์มาแสดงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยต้องให้เวลา
แก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียกหรือวันได้รับแจ้งการร้องขอ
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์นั้นเสีย
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นคําร้องขอถอนอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จําหน่ายอุทธรณ์นั้น
มาตรา ๔๗ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด โดยให้ทําเป็นหนังสือ
และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
มาตรา ๔๘ ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ม่ พ อใจคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะจําหน่ายอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๖
มาตรา ๔๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร กรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๓
การนําของเข้าและการส่งของออก
มาตรา ๕๐ การนําของเข้าและการส่งของออกเป็นอันสําเร็จ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การนําของเข้าทางทะเล ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อเรือที่นําของเข้ามานั้นได้เข้ามาในเขตท่า
ที่จะขนถ่ายของขึ้นจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง ส่วนการส่งของออกทางทะเล ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จ
เมื่อเรือที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจากเขตท่าท้ายสุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร
(๒) การนําของเข้าทางบก ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อยานพาหนะที่นําของเข้ามานั้นได้เข้ามาถึง
เขตด่านพรมแดน ส่วนการส่งของออกทางบก ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อยานพาหนะที่จะส่งของออกนั้น
ได้ออกจากเขตด่านพรมแดนเพื่อไปจากราชอาณาจักร
(๓) การนําของเข้าทางอากาศ ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่ออากาศยานที่นําของเข้ามานั้นได้ถึง
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร ส่วนการส่งของออกทางอากาศ ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่ออากาศยานที่จะส่งของ
ออกนั้นได้ออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรท้ายสุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร
(๔) การนําของเข้าทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อได้เปิดถุงไปรษณีย์ ส่วนการส่งของ
ออกทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าเป็นอันสําเร็จเมื่อได้ปิดถุงไปรษณีย์และได้ดําเนินการส่งออกตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๑ ก่อนที่จะนําของใดไปจากอารักขาของศุลกากรหรือก่อนที่จะส่งของใดออกไป
นอกราชอาณาจักร ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียอากรจนครบถ้วนหรือ
วางประกันไว้
การยื่นใบขนสินค้า การเสียอากร และการวางประกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอและอธิบดีเห็นว่ามีความจําเป็นต้องนําของใดออกไปจากอารักขาของศุลกากร
หรือต้องส่งของใดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน อธิบดีมีอํานาจอนุญาตให้นําของนั้นไปจาก
อารักขาของศุลกากรหรือส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยังไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าให้สมบูรณ์หรือ
ยังไม่ต้องเสียอากรจนครบถ้วน ทั้งนี้ อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องขอต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ และในกรณี
ที่ต้องเสียอากร ให้ผู้ร้องขอวางประกันค่าอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๒ เมื่อนําของเข้ามาในหรือจะส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้นําของเข้าหรือ
ผู้ส่งของออกยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(๑) ชนิดแห่งของ
(๒) ปริมาณ น้ําหนัก และคุณภาพแห่งของ
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(๓) ราคาศุลกากร
(๔) ประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง
เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบรายการที่แสดงไว้ในใบขนสินค้าแล้วเห็นว่ารายการที่แสดงไว้นั้น
ครบถ้ ว น ให้ พ นั ก งานศุ ล กากรลงนามรั บ รองในใบขนสิ น ค้ า หรื อ ใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด
เพื่อรับรองว่ารายการที่ได้แสดงไว้นั้นครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๕๓ ของที่ นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร หากเป็ น ของติด ตั ว ผู้ โ ดยสารและมี มู ล ค่ า
ไม่เกินจํานวนที่อธิบดีประกาศกําหนด ผู้นําของเข้าไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าสําหรับของนั้น
ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเป็นของที่ต้องเสียอากร ให้ผู้นําของเข้าเสียอากรเมื่อได้สําแดง
ของดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร หรือเมื่อพนักงานศุลกากรตรวจพบว่าของดังกล่าวเป็นของที่ต้องเสียอากร
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถทําใบขนสินค้าสําหรับของใดได้ เพราะไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับของนั้นทั้งหมด ผู้นําของเข้าอาจยื่นคําขออนุญาตเปิดตรวจของที่อยู่ในอารักขาของ
ศุลกากรนั้นได้ โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นําของเข้าได้รับอนุญาตให้เปิดตรวจของตามวรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ นํ า ของเข้ า ยั ง ไม่ ยื่ น ใบขนสิ น ค้ า และไม่ เ สี ย อากรหรื อ วางประกั น ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นภายในกํ า หนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าของที่มีการเปิดตรวจนั้นเป็นของตกค้าง
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจํานวนเงินอากรสําหรับของ
ที่กําลังผ่านพิธีการศุลกากร ให้นําของนั้นไปยังศุลกสถานหรือนําไปเก็บไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคง
ปลอดภั ย เว้นแต่ พนักงานศุลกากรและผู้ นําของเข้าหรือ ผู้ส่ งของออกจะตกลงให้เ ก็บตัว อย่างของไว้
เพื่อวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว รวมทั้งได้เสียอากรตามจํานวนที่สําแดงไว้ในใบขนสินค้าและได้วางเงินเพิ่มเติม
เป็นประกันหรือวางประกันเป็นอย่างอื่นจนครบจํานวนเงินอากรสูงสุดที่อาจต้องเสียสําหรับของนั้น
เมื่ อ พนั ก งานศุ ล กากรได้ ป ระเมิ น อากรที่ ต้ อ งเสี ย และแจ้ ง ผู้ นํ า ของเข้ า หรื อ ผู้ ส่ ง ของออก
ให้เสียอากรแล้ว ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องเสียอากรตามจํานวนที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการวางเงินประกันตามวรรคหนึ่ง และเงินดังกล่าว
คุ้มค่าอากรแล้ว ให้พนักงานศุลกากรเก็บเงินประกันดังกล่าวเป็นค่าอากรตามจํานวนที่ประเมินได้ และให้ถือว่า
ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้เสียอากรครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๕๖ ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะทําการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดเกี่ ย วกั บ ของที่ นํ า เข้ า หรื อ ของที่ จ ะส่ ง ออกที่ ต้ อ งมี พ นั ก งานศุ ล กากรกํ า กั บ ในเวลาที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ทําการบรรทุกหรือขนถ่ายของดังกล่าวในเวลาอื่นได้
มาตรา ๕๗ การบรรทุกของลงหรือขนขึ้นจากยานพาหนะ การขนถ่ายของ การนําของไปยัง
ที่สําหรับตรวจ การชั่งของ การบรรจุใหม่ นํามารวม คัดเลือก แบ่งแยก ทําเครื่องหมาย และลงเลขหมาย
หรือการอนุญาตให้กระทําการนั้น หรือการขนย้ายของไปเก็บในที่สําหรับเก็บจนกว่าจะได้รับมอบไป
ให้เป็นหน้าที่ของผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออก โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
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มาตรา ๕๘ การขนถ่ายของที่นําเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องขนถ่าย
ในเขตขนถ่ายของเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ขนถ่ายในสถานที่อื่นได้โดยอธิบดีอาจเรียกให้
ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่อื่นนั้นวางประกันได้
มาตรา ๕๙ หีบห่อหรือภาชนะบรรจุของที่จะนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ต้องมีเครื่องหมายหรือเลขหมายกํากับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายหรือ
เลขหมายนั้นไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้นด้วย
มาตรา ๖๐ ของที่นําเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ตามมาตรา ๕๐ (๔)
ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรือส่งออกแสดงรายการเกี่ยวกับของนั้น
ในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นกับการนําของเข้าหรือส่งของออกตามวรรคหนึ่ง ให้ความรับผิดและ
โทษนั้นตกแก่บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีชื่อที่จะรับของอันนําเข้ามาหรือผู้รับของ สําหรับการนําของเข้า หรือ
(๒) ผู้ส่งของอันจะส่งออกไปหรือผู้นําของส่ง ณ ที่ทําการไปรษณีย์ สําหรับการส่งของออก
มาตรา ๖๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๕
มาใช้บังคับกับของที่นําเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ด้วย
มาตรา ๖๒ พนักงานศุลกากรอาจตรวจห่อพัสดุไปรษณีย์ที่นําเข้ามาในหรือจะส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรได้
ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย พนั ก งานศุ ล กากรอาจกั ก จดหมายหรื อ ห่ อ พั ส ดุ ไ ปรษณี ย์ ไ ว้ ไ ด้
จนกว่าผู้จะส่งของออกไปหรือผู้นําของส่ง หรือผู้มีชื่อที่จะรับของหรือผู้รับของ ได้แสดงต่อพนักงานศุลกากร
ว่าไม่มีของต้องห้าม ของต้องกํากัด หรือของที่ยังมิได้เสียอากรในจดหมายหรือในห่อพัสดุนั้น
มาตรา ๖๓ ผู้ นํ า ของเข้ า ผู้ ส่ ง ของออก ผู้ ข นส่ ง และบุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งตามที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกําหนด มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับของที่กําลังผ่าน
หรือได้ผ่านพิธีการศุลกากรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่นําของเข้าหรือส่งของออก
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเลิกประกอบกิจการ ให้บุคคลดังกล่าวหรือผู้ชําระบัญชีเก็บและ
รักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อไปอีกสองปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ
การเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๑
การนําของเข้าและการส่งของออกทางทะเล
มาตรา ๖๔ เรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่เรือของทางราชการ ให้นายเรือมีหน้าที่
ทํ า รายงานเรื อ เข้ า และยื่ น บั ญ ชี สิ น ค้ า สํ า หรั บ เรื อ และแสดงใบทะเบี ย นเรื อ ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากร
เพื่อตรวจสอบ
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การทํารายงานเรือเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าสําหรับเรือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่เรือตามวรรคหนึ่งมาถึงท่าที่เป็นด่านศุลกากร และมีของจากต่างประเทศอยู่ในเรือและ
ประสงค์ จ ะส่ง ของออกไปนอกราชอาณาจัก ร หรือ มีข องที่จ ะขนขึ้น ณ ที่ อื่น ภายในราชอาณาจั ก ร
นายเรือต้องแถลงข้อความเกี่ยวกับของนั้นไว้ในรายงานเรือเข้าด้วย
มาตรา ๖๕ ให้ พ นั ก งานศุ ล กากรมี อํ า นาจสั่ ง ห้ า มเคลื่ อ นย้ า ยของในเรื อ ที่ มิ ไ ด้ แ สดงไว้
ในรายงานเรือเข้าจนกว่าจะได้รับรายงานที่ถูกต้องจากนายเรือหรือจนกว่านายเรือจะได้อธิบายเหตุผล
ที่ไม่สามารถแสดงของดังกล่าวไว้ในรายงานเรือเข้าได้
มาตรา ๖๖ ถ้านายเรือได้รายงานต่อพนักงานศุลกากรว่า ตนไม่ทราบว่าของที่อยู่ในหีบห่อ
หรือภาชนะบรรจุที่บรรทุกมาในเรือนั้นเป็นสิ่งใด พนักงานศุลกากรจะสั่งให้เปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั้น
ออกเพื่อตรวจสอบก็ได้ และหากปรากฏว่าในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั้นมีของต้องห้าม ให้ยึดของนั้นไว้
เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๖๗ เรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อมาถึงเขตท่าต้องหยุดลอยลํา ณ ด่านตรวจ
ที่กําหนดไว้ และให้นายเรือมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกแก่พนักงานศุลกากรในการที่จะขึ้นบนเรือและเข้าไปในเรือ
(๒) ทอดสมอเรือ เมื่อพนักงานศุลกากรสั่ง
(๓) ตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทาง
และลักษณะแห่งของในเรือ
(๔) รายงานเกี่ยวกับอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู่ในเรือและให้ส่งมอบ
อาวุธปืนและกระสุนปืนแก่พนักงานศุลกากรกํากับด่านตรวจ เมื่อพนักงานศุลกากรสั่งให้ส่งมอบ สําหรับดินปืน
และวัตถุระเบิดให้ส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรซึ่งได้รับมอบหมายเฉพาะเพื่อการนั้น
(๕) จัดที่พักบนเรือให้แก่พนักงานศุลกากรตามสมควร
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําสั่งอันสมควรของพนักงานศุลกากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ทางศุลกากร
มาตรา ๖๘ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดระยะเวลาสิ บ วั น นั บ แต่ เ รื อ มาถึ ง เขตท่ า ที่ เ ป็ น ด่ า นศุ ล กากร
หากนายเรือมิได้ดําเนินการขนของขึ้นจากเรือให้แล้วเสร็จ หรือผู้นําของเข้ามิได้ดําเนินการยื่นใบขนสินค้า
หรือมิได้ดําเนินการเพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจของหรือส่งมอบของไปโดยถูกต้อง พนักงานศุลกากร
อาจสั่งให้มีการนําของนั้นมาเก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรกําหนด โดยให้นายเรือหรือผู้นําของเข้า
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาของดังกล่าว
พนักงานศุลกากรจะอนุญาตให้คืนของที่นํามาเก็บไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้นําของเข้าได้ต่อเมื่อ
มีการชําระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวแก่ของนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
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มาตรา ๖๙ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่เรือมาถึงเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากร
หากนายเรือมิได้ดําเนินการขนของขึ้นจากเรือให้แล้วเสร็จ พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งกักเรือลําดังกล่าว
นั้นไว้ได้จนกว่านายเรือจะได้ขนของขึ้นจากเรือจนหมด โดยนายเรือต้องชําระค่าใช้จ่ายในการเฝ้ารักษา
ของดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นอันพึงมีด้วย
อธิ บ ดี อ าจยกเว้ น การเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง ได้ หากนายเรื อ ได้ แ สดงหลั ก ฐาน
อันสมควรว่าการชักช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๗๐ ห้ามมิ ใ ห้ข นของที่จ ะส่ง ออกบรรทุกลงในเรื อ ลํา ใดจนกว่ าพนั กงานศุ ล กากร
ได้ออกใบปล่อยเรือขาเข้าให้แก่เรือนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ขนของบรรทุกลงในเรือนั้นได้ก่อนที่จะได้รับ
ใบปล่อยเรือขาเข้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๑ เรือลํ าใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรจากท่าที่ เป็น ด่านศุลกากร เว้น แต่
เรือของทางราชการจะต้องได้รับใบปล่อยเรือขาออก โดยให้นายเรือมีหน้าที่ทํารายงานเรือออกและ
ยื่นบัญชีสินค้าสําหรับเรือต่อพนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบ
เมื่อพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเรือออกแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นใบปล่อยเรือขาออก
การทํ า รายงานเรื อ ออกและการยื่ น บั ญ ชี สิ น ค้ า สํ า หรั บ เรื อ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๒ ถ้าเรือที่ได้รับใบปล่อยเรือขาออกแล้วได้ออกจากท่าที่เป็นด่านศุลกากรแห่งหนึ่ง
ไปยังท่าที่เป็นด่านศุลกากรแห่งอื่นในราชอาณาจักร ให้นายเรือทํารายงานเรือออกและยื่นบัญชีสินค้า
สํ า หรั บ เรื อ ที่ บ รรทุ ก ขึ้ น เรื อ นั้ น ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากรประจํ า ท่ า ที่ เ ป็ น ด่ า นศุ ล กากรนั้ น พร้ อ มทั้ ง แนบ
ใบปล่อยเรือขาออกที่ออกให้ภายหลังติดไว้กับใบปล่อยเรือฉบับแรก และต้องทําเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ ท่า
ที่เป็นด่านศุลกากรจนกว่าจะได้รับใบปล่อยเรือขาออกท้ายสุดออกนอกราชอาณาจักร
เมื่อพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเรือออกแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นใบปล่อยเรือขาออกของท่าที่เป็นด่านศุลกากรนั้น เพื่อให้เรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้
การทํ า รายงานเรื อ ออกและการยื่ น บั ญ ชี สิ น ค้ า สํ า หรั บ เรื อ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ มีการส่ งมอบอาวุธปื น กระสุน ปืน ดิ นปืน หรือ วั ตถุ ระเบิด ไว้แ ก่
พนักงานศุลกากรตามมาตรา ๖๗ (๔) เมื่อเรือลํานั้นจะออกจากเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากร ให้คืนของดังกล่าว
แก่นายเรือ
มาตรา ๗๔ เรื อ ทุ ก ลํ า เมื่ อ เดิ น ทางผ่ า นด่ า นตรวจของกรมศุ ล กากรเพื่ อ ออกสู่ ท ะเลต้ อ ง
ลดความเร็วลง และให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจเรียกให้นายเรือตอบคําถามเกี่ยวกับชื่อเรือและสถานที่
ที่จะเดินทางไปได้
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มาตรา ๗๕ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสิ บ สี่ วั น นั บ แต่ วั น ที่ เ ริ่ ม บรรทุ ก ของขาออกลงในเรื อ ไม่ ว่ า
จะบรรทุ ก ของลงในเรื อ ครบถ้ ว นแล้ ว หรื อ ไม่ แต่ เ รื อ ยั ง อยู่ ใ นเขตท่ า พนั ก งานศุ ล กากรอาจเรี ย ก
ค่าธรรมเนียมสําหรับการประจําการในเรือนั้นได้
อธิบดีอาจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งได้ หากนายเรือได้แสดงหลักฐาน
อันสมควรว่าการชักช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
พนั ก งานศุ ล กากรอาจกั ก เรื อ ที่ บ รรทุ ก ของตามวรรคหนึ่ ง ไว้ ไ ด้ จ นกว่ า นายเรื อ จะได้ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกักเรือนั้น
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามมาตรา ๕๑ ต่อพนักงาน
ศุลกากรแล้ว แต่มิได้นําของนั้นบรรทุกลงในเรือให้แล้วเสร็จก่อนเรือออก ให้ผู้ส่งของออกแจ้งเหตุที่ไม่สามารถ
นําของนั้นบรรทุกลงในเรือให้แล้วเสร็จต่อพนักงานศุลกากรภายในกําหนดสามวันนับแต่วันที่เรือออก
จากท่า โดยให้พนักงานศุลกากรบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบขนสินค้านั้น และให้นําของที่ยังมิได้บรรทุก
ลงในเรื อ นั้ น ไปเก็ บ ไว้ ใ นสถานที่ ที่ พ นั ก งานศุ ล กากรกํ า หนด ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ส่ ง ของออกเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บของดังกล่าว
ให้ผู้ส่งของออกดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขอรับของคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ
(๒) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่เรือลําที่ระบุไว้ใน
ใบขนสินค้าครั้งแรกออกจากท่า
ในกรณีที่ปรากฏว่าของนั้นได้ทําทัณฑ์บนหรือมีประกัน หากผู้ส่งของออกไม่ดําเนินการตามที่กําหนด
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ริบของนั้น
มาตรา ๗๗ เรือทุกลําเว้นแต่เรือของทางราชการที่จะออกจากท่าต้องชักธงลาขึ้นที่เสาหน้าไว้
จนกว่าเรือจะออก ถ้าเรือจะออกเวลาบ่ายให้ชักธงลาขึ้นไว้แต่เช้า ถ้าเรือจะออกเวลาเช้าให้ชักธงลาขึ้นไว้
ตั้งแต่บ่ายวันก่อน
มาตรา ๗๘ อธิบดีมีอํานาจกําหนดเขตที่จอดเรือภายนอกเพื่อให้เรือขนถ่ายของโดยที่ไม่ต้องเข้ามา
ในเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากร และให้กําหนดเวลาที่จะให้ใช้ที่จอดเรือภายนอกนั้นไว้ด้วย
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือความจําเป็นเร่งด่วน อธิบดีอาจอนุญาตให้ขนถ่ายของนอกเขตที่จอดเรือ
ภายนอกได้เป็นการเฉพาะคราว ทั้งนี้ อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๗๙ นายเรือที่ประสงค์จะขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอก ให้ยื่นคําขออนุญาต
ต่ออธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา ๘๐ ให้นายเรือที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอกจัดทําและ
ยื่ น บั ญ ชี สิ น ค้ า ที่ จ ะขนถ่ า ยโดยเรื อ ลํ า เลี ย งแต่ ล ะลํ า ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากรผู้ กํ า กั บ ที่ จ อดเรื อ ภายนอก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อพนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือภายนอกได้รับบัญชีสินค้าที่จะขนถ่ายตามวรรคหนึ่งและ
ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีสินค้าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบัญชีสินค้าดังกล่าวเป็นใบอนุญาต
ให้นําของในเรือลําเลียงนั้นเข้าไปยังเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากรได้
เมื่อเรือลําเลียงมาถึงท่าที่เป็นด่านศุลกากรแล้ว ให้นายเรือประจําเรือลําเลียงนั้นส่งมอบบัญชีสินค้า
ให้แก่พนักงานศุลกากรประจําด่านศุลกากรนั้น แล้วจึงขนถ่ายของและดําเนินพิธีการศุลกากรต่อไป
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้ขนถ่ายอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด หรือของต้องกํากัด
ณ ที่จอดเรือภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่จะส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยต้องมีการขนถ่ายในเขตที่จอดเรือ
ภายนอก ผู้ส่งของออกต้องยื่นใบขนสินค้าโดยเสียค่าอากรและค่าภาระติดพันให้ครบถ้วนก่อน และให้จัดทํา
และยื่ น บั ญ ชี สิ น ค้ า ที่ ข นถ่ า ยโดยเรื อ ลํ า เลี ย งแต่ ล ะลํ า ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากรประจํ า ด่ า นศุ ล กากร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่ อ พนั ก งานศุ ล กากรได้ รั บ บั ญ ชี สิ น ค้ า ที่ ข นถ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง และได้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
ความถูกต้องของบัญชีสินค้าดังกล่าวแล้ว ให้ส่งบัญชีสินค้านั้นไปกับเรือลําเลียง และเมื่อเรือลําเลียงได้ไปถึง
เขตที่จอดเรือภายนอกแล้ว ให้นายเรือประจําเรือลําเลียงยื่นบัญชีสินค้าแก่พนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือ
ภายนอกนั้น
ในกรณีที่พนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือภายนอกตรวจสอบแล้วพบว่า รายละเอียดที่แสดงไว้
ในบัญชีสินค้าไม่ตรงกับของที่บรรทุกมาในเรือลําเลียงนั้น ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจกักของที่บรรทุกมา
ในเรือลําเลียงได้จนกว่าจะแก้ไขบัญชีสินค้าให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่นําของไปยังเขตที่จอดเรือภายนอกตามมาตรา ๘๒ แล้ว แต่ไม่มี
การบรรทุกของนั้นลงในเรือหรือบรรทุกลงไม่หมด ให้นายเรือหรือผู้ส่งของออกดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคําขออนุญาตต่อพนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือภายนอกเพื่อบรรทุกของดังกล่าว
ลงในเรือลําอื่นที่อยู่ในเขตที่จอดเรือภายนอกนั้นที่จะเดินทางไปยังท่าเรือต่างประเทศเดียวกันกับที่ระบุไว้
ในใบขนสินค้า
(๒) ส่งของกลับมายังท่าที่ส่งออกไป โดยต้องขอใบรับรองที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับของนั้น
จากพนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือภายนอกเพื่อนํามาส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรประจําด่านศุลกากร
และให้นําของที่ส่งกลับมานั้นไปเก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรกําหนด โดยให้ผู้ส่งของออกเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บของดังกล่าว และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๖ วรรคสองและ
วรรคสาม มาใช้บังคับกับของที่เก็บไว้
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การยื่นคําขออนุญาตตาม (๑) และการขอใบรับรองตาม (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๔ ก่ อ นที่ เ รื อ จะออกจากเขตที่ จ อดเรื อ ภายนอก นายเรื อ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ทําการขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายของที่นําเข้ามาในหรือจะส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ต้องไปรับเอาใบปล่อยเรือจากพนักงานศุลกากรประจําด่านศุลกากรตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยต้องใช้ค่าภาระติดพันให้ครบถ้วน และส่งมอบใบปล่อยเรือ
ดังกล่าวให้แก่พนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือภายนอกนั้น
ในกรณีพนักงานศุลกากรผู้กํากับที่จอดเรือภายนอกตรวจสอบพบว่า ยังมีของที่ยังมิได้เสียอากร
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่พึงต้องชําระให้ครบถ้วน ให้พนักงานศุลกากรนั้นมีอํานาจยึดใบปล่อยเรือ
ไว้ได้จนกว่าจะได้มีการชําระเงินดังกล่าวหรือวางประกันเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๘๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ มาใช้กับเรือที่มีการขนถ่ายของ
ในเขตที่จอดเรือภายนอกด้วย
ส่วนที่ ๒
การนําของเข้าและการส่งของออกทางบก
มาตรา ๘๖ การขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตั้งแต่เขตแดนทางบก
มายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก ต้องขนส่งตามทางอนุมัติ และภายใน
กําหนดเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
การขนส่งของตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติหรือในเวลาอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่การขนส่งของตามมาตรา ๘๖ เป็นการขนส่งตามลําน้ําที่เป็นเขตแดน
ทางบก ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่ตามลําน้ําที่เป็นเขตแดนทางบกนั้น เพื่อให้นายเรือ
จอดเทียบท่าและขนถ่ายของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๘๘ ในการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้ขนส่งปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นบัญชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่งต่อพนักงานศุลกากรประจําด่านพรมแดน
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสองฉบับ ให้พนักงานศุลกากรประจําด่านพรมแดนตรวจของ
ที่ขนส่งมานั้น และเมื่อเห็นว่าของดังกล่าวถูกต้องตามที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้า ให้สั่งปล่อยของพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อในบัญชีสินค้าแล้วส่งคืนแก่ผู้ขนส่งหนึ่งฉบับ โดยให้ถือว่าบัญชีสินค้านั้นเป็นใบอนุญาตให้ผ่าน
ด่านพรมแดนมายังด่านศุลกากรได้
(๒) เมื่อได้รับใบอนุญาตผ่านด่านพรมแดนแล้ว ให้ขนของมายังด่านศุลกากรโดยพลันตามทางอนุมัติ
ด้วยยานพาหนะเดียวกันกับที่ใช้นําเข้ามา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้เปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะหรือให้ขนด้วยวิธีอื่นได้ และมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของนั้น
ด้วยประการใด ๆ
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(๓) ยื่นบัญชีสินค้าที่มีลายมือชื่อของพนักงานศุลกากรประจําด่านพรมแดนต่อพนักงานศุลกากร
ประจําด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและดําเนินพิธีการศุลกากรต่อไป
มาตรา ๘๙ ในการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขนส่ง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นบัญชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่งต่อพนักงานศุลกากรประจําด่านศุลกากร
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสองฉบับ ให้พนักงานศุลกากรประจําด่านศุลกากรตรวจของ
ที่ขนส่งมานั้น และเมื่อเห็นว่าของดังกล่าวถูกต้องตามที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้า ให้สั่งปล่อยของพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อในบัญชีสินค้าแล้วส่งคืนแก่ผู้ขนส่งหนึ่งฉบับ โดยให้ถือว่าบัญชีสินค้านั้นเป็นใบอนุญาตให้ผ่าน
ด่านศุลกากรมายังด่านพรมแดนได้
(๒) เมื่อได้รับใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรแล้ว ให้ขนของมายังด่านพรมแดนโดยพลันตามทางอนุมัติ
ด้วยยานพาหนะเดียวกันกับที่ใช้นําเข้ามา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้เปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะหรือให้ขนด้วยวิธีอื่นได้ และมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุของนั้น
ด้วยประการใด ๆ
(๓) ยื่นบัญชีสินค้าที่มีลายมือชื่อของพนักงานศุลกากรประจําด่านศุลกากรต่อพนักงานศุลกากร
ประจําด่านพรมแดนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
มาตรา ๙๐ ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามมาตรา ๕๑ ต่อพนักงาน
ศุลกากรแล้ว แต่มิได้นําของนั้นส่งออกไปภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันตรวจปล่อย ให้ผู้ส่งของออกแจ้งเหตุ
ที่ไม่สามารถส่งของนั้นออกไปได้ต่อพนักงานศุลกากรภายในกําหนดสิบวันนับแต่วันที่ทําการตรวจปล่อย
โดยให้พนักงานศุลกากรบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบขนสินค้านั้น และให้นําของที่ยังมิได้ส่งออกนั้นไปเก็บไว้
ในสถานที่ ที่พ นักงานศุล กากรกํา หนด ทั้ง นี้ ให้ผู้ ส่ง ของออกเป็น ผู้รั บผิ ด ชอบค่าใช้จ่ ายที่เ กิด ขึ้น จาก
การเก็บของดังกล่าว
ให้ผู้ส่งของออกดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขอรับของคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ
(๒) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ทําการตรวจปล่อย
ในกรณีที่ปรากฏว่าของนั้นได้ทําทัณฑ์บนหรือมีประกัน หากผู้ส่งของออกไม่ดําเนินการตามที่
กําหนดในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ริบของนั้น
มาตรา ๙๑ กรณี ก ารขนส่ ง ของผ่ า นเขตแดนทางบกเข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยมิได้ใช้ยานพาหนะ หรือใช้ยานพาหนะที่ไม่มีเครื่องยนต์ หรือใช้สัตว์พาหนะ ผู้ขนส่ง
ต้องหยุดที่ด่านพรมแดน และให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจของที่ขนส่ง ตลอดจนยานพาหนะหรือ
สัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น และให้ผู้ขนส่งทําบัญชีเกี่ยวกับของที่ขนส่งนั้น โดยมีรายละเอียดตามสมควร

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๔๘
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ส่วนที่ ๓
การนําของเข้าและการส่งของออกทางอากาศ
มาตรา ๙๒ อากาศยานลําใดที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่อากาศยาน
ของทางราชการ ต้องลงในหรือขึ้นจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร
มาตรา ๙๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ทํ า ให้ อ ากาศยานที่ เ ข้ า มาในหรื อ
จะออกไปนอกราชอาณาจักรต้องลงในหรือขึ้นจากที่ใดนอกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร ให้ผู้ควบคุม
อากาศยานรายงานต่อพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจโดยพลันตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด และห้ามมิให้ผู้ควบคุมอากาศยานอนุญาตให้ขนของใด ๆ
ออกจากหรือขึ้นในอากาศยานนั้น โดยมิได้รับความยินยอมจากพนักงานศุลกากร
เมื่ออากาศยานลงหรือขึ้น ณ สนามบินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของหรือ พนักงานประจํา
สนามบินนั้นรายงานการลงหรือขึ้นของอากาศยานลํานั้นต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่สนามบินนั้น
ตั้งอยู่โดยพลัน และต้องไม่ยอมให้ขนของใด ๆ ออกจากหรือขึ้นในอากาศยาน โดยมิได้รับความยินยอม
จากพนักงานศุลกากร
เมื่อได้ดําเนินการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าอากาศยานนั้นได้ลงในหรือขึ้นจากสนามบิน
ที่เป็นด่านศุลกากร
มาตรา ๙๔ เมื่ออากาศยานลําใดเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่อากาศยานของทางราชการ
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานทํารายงานอากาศยาน พร้อมทั้งยื่นบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานต่อพนักงาน
ศุลกากรประจําสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบ
การทํ ารายงานอากาศยานและการยื่นบั ญชี สินค้ าสํ าหรั บอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่อากาศยานตามวรรคหนึ่งมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร และมีของจากต่างประเทศ
อยู่ในอากาศยานและประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๕ เมื่ออากาศยานลําใดเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่อากาศยานของทางราชการ
ให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกแก่พนักงานศุลกากรในการขึ้นไปบนอากาศยาน
(๒) ตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับอากาศยาน คนประจําอากาศยาน คนโดยสาร
การเดินทาง และของที่บรรทุกมาในอากาศยานนั้น
(๓) รายงานเกี่ยวกับอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู่บนอากาศยาน และ
ให้ส่งมอบอาวุธปืนและกระสุนปืนแก่พนักงานศุลกากร เมื่อพนักงานศุลกากรสั่งให้ส่งมอบ สําหรับดินปืนและ
วัตถุระเบิดให้ส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรซึ่งได้รับมอบหมายเฉพาะเพื่อการนั้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๔๙
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มาตรา ๙๖ อากาศยานลําใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร
เว้นแต่อากาศยานของทางราชการ จะต้องได้รับใบปล่อยอากาศยาน โดยให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีหน้าที่
ทํารายงานอากาศยานและยื่นบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานต่อพนักงานศุลกากรประจําสนามบินที่เป็น
ด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบ
เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับรองรายงานอากาศยานแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นใบปล่อย
อากาศยานเพื่อให้อากาศยานเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้
การทํารายงานอากาศยานและการยื่นบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๙๗ ถ้ า อากาศยานที่ ไ ด้ รั บ ใบปล่ อ ยอากาศยานแล้ ว ได้ อ อกจากสนามบิ น ที่ เ ป็ น
ด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรแห่งอื่นในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน
ทํารายงานอากาศยานและยื่นบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานต่อพนักงานศุลกากรประจําสนามบินที่เป็น
ด่ า นศุ ล กากรนั้ น พร้ อ มทั้ ง แนบใบปล่ อ ยอากาศยานที่ อ อกให้ ภ ายหลั ง ติ ด ไว้ กั บ ใบปล่ อ ยอากาศยาน
ฉบับแรก และต้องทําเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรจนกว่าจะได้รับใบปล่อยอากาศยาน
ท้ายสุดออกนอกราชอาณาจักร
เมื่อพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานอากาศยานแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็ น ใบปล่ อ ยอากาศยานของสนามบิ น ที่ เ ป็ น ด่ า นศุ ล กากรนั้ น เพื่ อ ให้ อ ากาศยานเดิ น ทางออกนอก
ราชอาณาจักรได้
การทํารายงานและการยื่นบัญชีสินค้าสําหรับอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามมาตรา ๕๑ ต่อพนักงาน
ศุลกากรแล้ว แต่มิได้นําของนั้นบรรทุกลงในอากาศยานให้แล้วเสร็จก่อนอากาศยานออก ให้ผู้ส่งของออก
แจ้งเหตุที่ไม่สามารถนําของนั้นบรรทุกลงในอากาศยานให้แล้วเสร็จต่อพนักงานศุลกากรภายในกําหนด
สามวันนับแต่วันที่อากาศยานออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร โดยให้พนักงานศุลกากรบันทึกเหตุ
ดังกล่ า วไว้ใ นใบขนสิ นค้ านั้ น และให้ นํา ของที่ยั ง มิไ ด้บ รรทุ ก ลงในอากาศยานนั้น ไปเก็บไว้ ใ นสถานที่
ที่พนักงานศุลกากรกําหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ส่งของออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บของ
ดังกล่าว
ให้ผู้ส่งของออกดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขอรับของคืนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ
(๒) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่อากาศยานลําที่ระบุไว้ใน
ใบขนสินค้าครั้งแรกออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร
ในกรณีที่ปรากฏว่าของนั้นได้ทําทัณฑ์บนหรือมีประกัน หากผู้ส่งของออกไม่ดําเนินการตามที่กําหนด
ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ริบของนั้น
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ส่วนที่ ๔
ตัวแทน
มาตรา ๙๙ บุคคลใดประสงค์จะเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก หรือ
ผู้นําของผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายลํา ให้เป็นตัวแทนเพื่อดําเนินการอย่างใด ๆ เกี่ยวกับของที่นําเข้ามาใน
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของเพื่อการผ่านแดน หรือของเพื่อการถ่ายลํา หรือกิจการอื่นใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนตามวรรคหนึ่ง เป็นเจ้าของของที่ได้นําเข้า ส่งออก
ผ่านแดนหรือถ่ายลําด้วย
มาตรา ๑๐๐ บุ ค คลใดประสงค์ จ ะเป็ น ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากผู้ ค วบคุ ม ยานพาหนะให้ เ ป็ น
ตัวแทนเพื่อกระทําหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๑ ตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตามมาตรา ๙๙ หรื อ มาตรา ๑๐๐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตัวแทนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาต
ของตัวแทนดังกล่าว โดยไม่ตัดสิทธิที่จะบังคับหลักประกันที่ตัวแทนให้ไว้ตามจํานวนที่เห็นสมควรและ
ไม่ทําให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
หมวด ๔
การผ่านแดน การถ่ายลํา และของตกค้าง
ส่วนที่ ๑
การผ่านแดนและการถ่ายลํา
มาตรา ๑๐๒ ผู้ ใ ดนํ า ของเข้ า มาเพื่ อ การผ่ า นแดนหรื อ การถ่ า ยลํ า ออกนอกราชอาณาจั ก ร
ให้ยื่นใบขนสินค้าตามแบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ของตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดที่จะต้องเสียอากร หากได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และ
ได้นําของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระทําได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ผู้นําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําไม่นําของออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง หรือขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็น
การนําเข้าและได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่ไม่เสียอากรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศุลกากรภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
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มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าของที่นําเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลํา
เป็นของที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจหรือค้นของนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น
(๑) มีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย
(๒) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายของดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ
(๓) มีการแสดงถิ่นกําเนิดเป็นเท็จ
(๔) เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายลํา
การตรวจหรือค้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๑๐๕ ในกรณี ที่มี ห ลัก ฐานชัด แจ้ง ว่ าของใดเป็ น ของที่ มี ลัก ษณะตามมาตรา ๑๐๔
ให้ของนั้นเป็นของอันจะพึงต้องริบ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่ และอธิบดีอาจสั่ง
ให้ทําลายโดยวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หรือให้ส่งกลับออกไป
โดยพลัน หรืออาจสั่งให้ดําเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ไม่สามารถนําของนั้นมาใช้ได้อีกหรือเพื่อให้ของ
ดังกล่าวสามารถนํามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ขนส่งหรือผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการนั้น
มาตรา ๑๐๖ ให้นําข้อห้ามหรือข้อจํากัดสําหรับการนําผ่านตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
กับของที่นําเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลํา โดยคํานึงถึงศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบาย
สาธารณะ ความปลอดภัยของสาธารณชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และ
การปกป้องการครอบครองสมบัติของชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือค่านิยมทางโบราณคดี
หรือการปกป้องทรัพย์สินทางการค้าหรืออุตสาหกรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย
ส่วนที่ ๒
ของตกค้าง
มาตรา ๑๐๗ ให้ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นของตกค้าง
(๑) ของนําเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่กําหนดตามมาตรา ๕ (๕) และ
มิได้นําออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ของนําเข้าอื่นนอกจาก (๑) ที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรเกินสามสิบวันโดยไม่มีการยื่น
ใบขนสินค้าและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น โดยอธิบดีได้มีหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ขนส่งเพื่อดําเนินการดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ผู้ขนส่งไม่ยอมดําเนินการให้ถูกต้องภายในกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอธิบดี
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(๓) ของนําเข้าอื่นนอกจาก (๑) ที่ยื่นใบขนสินค้าและเสียอากรหรือวางประกันค่าอากรไว้
ไม่ครบถ้วน และไม่ได้นําออกไปจากอารักขาของศุลกากรภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากอธิบดี
มาตรา ๑๐๘ ในการดํ า เนิ น การกั บ ของตกค้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้พนักงานศุลกากรนําของนั้นออกขายทอดตลาดหรือทําลาย หรือ
(๒) ให้ ผู้ นํ า ของเข้ า หรื อ ผู้ ข นส่ ง ส่ ง ของออกไปนอกราชอาณาจั ก ร หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจทําลายของนั้นได้ โดยให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
การดําเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด และในกรณีที่เป็นการดําเนินการกับของตกค้างตามมาตรา ๑๐๗ (๑) ต้องคํานึงถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นประกอบด้วย
การทํ าลายของตกค้างตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว แต่กรณี ให้ดําเนินการโดยวิ ธีที่ปลอดภั ย
ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
ถ้าอธิบดีเห็นว่า การขายทอดตลาดตาม (๑) จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น
อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่า การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นนั้น
จะไม่ได้เงินหรือประโยชน์เท่าที่ควร หรืออาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด อธิบดีจะสั่ง
ให้จัดการกับของนั้นตามวิธีการที่อธิบดีเห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๑๐๙ ถ้าของที่ยังมิได้รับมอบไปจากอารักขาของศุลกากรเป็นของที่มีสภาพเป็นของสด
ของเสียได้ และปรากฏว่าของนั้นได้บูดเน่าหรือเสียแล้ว อธิบดีจะสั่งให้ทําลายหรือจัดการกับของนั้น
ตามวิธีการที่อธิบดีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้นําของเข้าหรือผู้ขนส่งด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๐ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามมาตรา ๑๐๘ ให้หักใช้
ค่าอากร ค่าเก็บรักษา ค่าขนย้าย หรือค่าภาระติดพันอย่างอื่นที่ค้างชําระแก่กรมศุลกากร รวมทั้ง
ค่าภาษีอากรตามกฎหมายอื่นก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ค่าภาระติดพันต่าง ๆ ที่ต้องชําระแก่ผู้เก็บรักษาและ
ผู้ขนส่ง ตามลําดับ เมื่อได้หักใช้เช่นนี้แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของ
จะได้ขอคืนภายในกําหนดหกเดือนนับแต่วันที่ได้ขายของนั้น
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หมวด ๕
คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้ง
มาตรา ๑๑๑ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ดําเนินการได้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๑๑๖ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
การจัดตั้งโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงให้ดําเนินการได้เพื่อเป็นสถานที่สําหรับตรวจ เก็บ หรือตรวจปล่อย
ของนําเข้าหรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากร
การจั ด ตั้ ง ท่ า เรื อ รั บ อนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การได้ เ พื่ อ นํ า ของเข้ า มาในหรื อ ส่ ง ของออกไปนอก
ราชอาณาจักร การผ่านแดน หรือการถ่ายลํา
มาตรา ๑๑๒ ผู้ ใดประสงค์ จะจั ดตั้ งคลั งสิ นค้ าทั ณฑ์ บน โรงพั กสิ นค้ า ที่ มั่ นคง หรื อท่ าเรื อ
รับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดําเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า
ที่มั่นคง หรือท่าเรือรับอนุญาตนั้นได้
ในระหว่ า งที่ มี ก ารยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง โรงพั ก สิ น ค้ า ที่ มั่ น คง หรื อ ท่ า เรื อ รั บ อนุ ญ าต
หากอธิบดีเห็นว่ามีความจําเป็นอาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง หรือท่าเรือรับอนุญาตชั่วคราว
ไปพลางก่อนได้ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงแผนผังเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและดําเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๓ นอกจากค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๑๒
ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบกําหนดที่ต้องชําระ
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๑๔ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๑๒ สู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสํ าคั ญ ให้ ผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตยื่ นคํ าขอรั บใบแทนใบอนุ ญาตภายในกํ าหนดสิ บห้ าวั นนั บแต่ วั นที่
ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๕ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๑๒ ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทน
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น
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ส่วนที่ ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๑๖ ในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ดําเนินการได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
(๒) แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
(๓) ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
มาตรา ๑๑๗ อธิ บ ดี อ าจเรี ย กประกั น จากผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
โดยให้ทําทัณฑ์บนหรือให้ประกันอย่างอื่น เพื่อเป็นประกันค่าอากรหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นซึ่งกรมศุลกากร
อาจเรียกร้องได้ตามกฎหมายหรือข้อตกลงก็ได้
มาตรา ๑๑๘ การตรวจของที่เ ก็บไว้ ในคลั งสิ นค้ าทั ณฑ์ บน โรงพั กสิ นค้ า หรือ ที่มั่ นคงใด
ให้กระทํา ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงนั้น
ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะสั่งให้ทําการตรวจของเข้าหรือตรวจของออก ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่งนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินพิธีการศุลกากร พนักงาน
ศุลกากรผู้กํากับท่าเรือรับอนุญาต จะสั่งให้เอาของที่ยังไม่ได้ตรวจเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงก็ได้
มาตรา ๑๒๐ ของที่เก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ต้องเก็บไว้ในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุเดิม
ตามที่ได้นําเข้ามา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้เคลื่อนย้ายหีบห่อหรือภาชนะบรรจุได้
ณ ท่าเรือรับอนุญาต หรืออนุญาตให้นํามารวม คัดเลือก แบ่งแยก บรรจุหรือกลับบรรจุใหม่ ในโรงพักสินค้า
หรือที่มั่นคงนั้น และให้พนักงานศุลกากรจดรายการของที่เก็บนั้นไว้
การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้าย หรือการดําเนินการใด ๆ แก่ของ หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุ
เครื่องหมายและเลขหมายกํากับหีบห่อ ไปจากที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
ศุลกากร หรือมีอํานาจดําเนินการได้ตามกฎหมาย
ของ หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุใด ที่มีการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้าย หรือการดําเนินการใด ๆ
โดยมิได้เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๑๒๑ ของที่ยังไม่ได้ตรวจจะเคลื่อนย้าย นํามารวม คัดเลือก แบ่งแยก บรรจุหรือ
กลับบรรจุใหม่ ซึ่งของนั้น ณ ท่าเรือรับอนุญาต หรือสถานที่สําหรับขนถ่ายของจากยานพาหนะมิได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรและต้องมีพนักงานศุลกากรกํากับตรวจตราอยู่ด้วย
ของที่มีการเคลื่อนย้าย นํามารวม คัดเลือก แบ่งแยก บรรจุหรือกลับบรรจุใหม่ โดยมิได้
เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้ริบเสียทั้งสิ้น
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มาตรา ๑๒๒ ของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนหนึ่งจะย้ายไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
หรือของที่เก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงหนึ่งจะย้ายไปเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงอื่นก็ได้ โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๓ การนําของเข้าไปในหรือการปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ
การตรวจตราและการควบคุมของ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๔ เมื่ อ ผู้ นํ า ของเข้ า หรื อ ผู้ ส่ ง ของออกได้ ยื่ น ใบขนสิ น ค้ า และได้ ข นของเข้ า เก็ บ
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยได้ปฏิบั ติตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อ ธิบ ดี
ประกาศกําหนดแล้ว ให้พนักงานศุลกากรรับรองรายละเอียดแห่งของนั้น และให้ถือว่าของที่ขนเข้าเก็บนั้น
ได้เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยถูกต้องแล้ว
รายละเอียดแห่งของซึ่งพนักงานศุลกากรได้รับรองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้สําหรับประเมินอากรแก่
ของนั้น แต่ในกรณีที่ได้ใช้ของดังกล่าวเพื่อการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใด
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้คํานวณปริมาณที่ใช้ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนดหรือเห็นชอบ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จัดทําและยื่นรายงานการขนของตามวรรคหนึ่ง
เข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๕ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ของในคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น โรงพั ก สิ น ค้ า หรื อ ที่ มั่ น คง
มีปริมาณแตกต่างจากที่ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งไว้ต่อพนักงานศุลกากรในเวลาที่นําของนั้นเข้าเก็บโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้ถือว่าของตามปริมาณที่แตกต่างกันนั้นเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร
มาตรา ๑๒๖ ให้ ย กเว้ น การเก็ บ อากรขาเข้ า และอากรขาออกแก่ ข องที่ ป ล่ อ ยออกไปจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นําเข้าหรือ
ในสภาพอื่น
การปล่อยของออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น
หรือจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเข้าตามมาตรา ๒๙ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้น
ออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
การรับของที่ได้โอนหรือจําหน่ายตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
นําเข้าสําเร็จในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มิให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการนําของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไป
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน และได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม
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มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่ของใดมีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร หากนําของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา ๑๑๖ (๒) หรือ (๓) ให้ได้รับ
การยกเว้นหรือคืนอากร โดยถือว่าของนั้นได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้นําของเช่นว่านั้นเข้าไป
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๘ อธิบดีอาจยกเว้นหรือคืนอากรให้แก่ผู้นําของเข้า สําหรับของที่สูญหายหรือ
ถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ของที่อยู่ระหว่างขนย้ายเพื่อเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคง ในเวลา
ที่ขนย้ายหรือรับเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคง
(๒) ของที่อยู่ระหว่างการขนถ่าย ณ ท่าเรือรับอนุญาต
(๓) ของที่ได้ยื่นใบขนสินค้าเพื่อเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ในขณะที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือ
(๔) ของที่ ไ ด้ ยื่ น ใบขนสิ น ค้ า เพื่ อ นํ า ออกจากคลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น ในขณะที่ รั บ มอบไปจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
การยกเว้นอากรและการคืนอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเลิกการดําเนินการ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการ
การแจ้งเลิกการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงที่แจ้งการเลิก
การดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ ต้องหยุดการดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนให้จัดการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้ผู้นําของเข้านําของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อ มทั้งเสียอากรให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด หรือ
(๒) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือจําหน่ายให้แก่
ผู้นําของเข้าตามมาตรา ๒๙ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่เป็นโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ให้ถือว่าของที่เก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงนั้นเป็นของตกค้าง
และให้ดําเนินการกับของนั้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๘
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อธิ บ ดี จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น โรงพั ก สิ น ค้ า หรื อ ที่ มั่ น คง
เลิกการดําเนินการได้ต่อเมื่อได้มีการดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้วและให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกการดําเนินการนั้น
มาตรา ๑๓๑ ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ น ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง การเลิ ก
การดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ แต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ ภายในระยะเวลาที่อ ธิบดีกําหนด
ให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และให้ของที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น
เป็ น ของที่ ต้ อ งเสี ย อากรนั บ แต่ วั น ที่ อ ธิ บ ดี มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า ว โดยให้ คํ า นวณอากร
ตามมาตรา ๑๔ (๑)
ส่วนที่ ๓
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๓๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๑๒ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
ให้อธิบดีมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม
ให้อธิบดีสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดดําเนินการตามใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๓๓ อธิบดีมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓๒ ก่อนกําหนดเวลาได้
เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตแล้ว
มาตรา ๑๓๔ ให้ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๑๒ เมื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ดําเนินการภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือหยุดดําเนินการ
ติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยไม่ได้แจ้งให้อธิบดีทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(๔) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง
มาตรา ๑๓๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓๒ หรือ
มาตรา ๑๓๔ ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ และให้ปิดประกาศหนังสือแจ้งการพักใช้
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๑ มาใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม
หมวด ๖
เขตปลอดอากร
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งเขตปลอดอากร
มาตรา ๑๓๖ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากรเพื่ อ ประโยชน์ ท างอากรศุ ล กากรใน
การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดําเนินการจัดตั้งเขตปลอดอากรนั้นได้
มาตรา ๑๓๗ ของที่นําเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๑๓๘ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด
(๒) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในที่ดินหรือพื้นที่ที่ขอจัดตั้ง
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว
เกินสามปีก่อนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(๕) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓๙ นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
เขตปลอดอากรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบกําหนดที่ต้องชําระ
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๑๔๐ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากรสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดดังกล่าว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๔๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากรต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทน
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทําการของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๑๔๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากรผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเลิ ก การดํ า เนิ น การ
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการดําเนินการ
การแจ้ง เลิกการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ให้เ ป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรที่แจ้งการเลิกการดําเนินการตามมาตรา ๑๔๒
ต้องหยุดการดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตและแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) นําของออกจากเขตปลอดอากร พร้อมทั้งเสียอากรให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด หรือ
(๒) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือจําหน่ายให้แก่
ผู้นําของเข้าตามมาตรา ๒๙ หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรเลิกการดําเนินการได้ต่อ เมื่อได้มี
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว และให้ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น สุ ด ลงนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
เลิกการดําเนินการนั้น
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรซึ่งได้แจ้งการเลิกการดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๔๒ แต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๓ ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร และให้สิทธิประโยชน์สําหรับของที่อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นสิ้นสุดลง
และให้ของที่อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นเป็นของที่ต้องเสียอากรนับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกล่าว โดยให้คํานวณอากรตามมาตรา ๑๕๔
มาตรา ๑๔๕ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ มาใช้บังคับกับการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
เขตปลอดอากรโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
การขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรนั้นได้
มาตรา ๑๔๗ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคล
(๒) ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร
(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้วเกินสามปีก่อนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(๕) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๕ รวมทั้งบทกําหนดโทษที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับแก่
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตอันเป็นกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรนั้น
ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม หรือลดประเภทกิจการที่จะดําเนินการ ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดําเนินการต่อไปได้
มาตรา ๑๕๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเขตปลอดอากร ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศ
กํา หนดประเภทหรื อ ชนิ ด แห่ ง ของที่ จ ะนํ า เข้ า ไปในหรื อ ปล่ อ ยออกจากเขตปลอดอากร และกํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๓
สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร
มาตรา ๑๕๑ ให้ของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนําเข้าไปในเขตปลอดอากรได้รับยกเว้น
อากรขาเข้า ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งใช้ รวมทั้ ง ส่ ว นประกอบแห่ ง ของดั ง กล่ า ว
ที่จําเป็นต่อการประกอบกิจการ โดยให้รวมถึงของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบหรือติดตั้งโรงงานหรืออาคาร
ในเขตปลอดอากร
(๒) ของที่นําเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
(๓) ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
ให้ ย กเว้ น อากรขาออกสํ า หรั บ ของที่ ป ล่ อ ยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่ อ ส่ ง ออกไป
นอกราชอาณาจักร
การยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕๒ ในกรณีการนําของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักร
เข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น
การนําของหรือวัตถุดิบตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ของนั้นได้รับยกเว้น
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าวเฉพาะในพื้นที่ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
การปล่อยของที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือ
จํ า หน่ า ยในราชอาณาจั ก รจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม การนํ า เข้ า มาใน
ราชอาณาจักร การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือ
คุณภาพ การประทับตรา หรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้นนับแต่วันที่นําออกจากเขตปลอดอากร
โดยถือเสมือนว่าของนั้นได้นําเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่นําออกจากเขตปลอดอากร
การนําของเข้าหรือการปล่อยของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร หากนําของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากร โดยให้ถือว่า
ของนั้นได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้นําของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕๔ ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อ นําเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่า
ของนั้นจะนําเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรหรือจากในราชอาณาจักร ให้คํานวณอากรตามสภาพแห่งของ
ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากเขตปลอดอากร
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ในกรณีที่นําของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นําเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ
หรือไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออก ไม่ต้องนําของดังกล่าวมาคํานวณอากร
การคํานวณอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๑๕๕ การนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจําหน่ายภายในราชอาณาจักร
หรือเพื่อโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจําหน่ายให้แก่ผู้นําของเข้าตามมาตรา ๒๙ หรือผู้มีสิทธิ
ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ให้ถือว่าเป็นการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและเป็นการนําเข้าสําเร็จในเวลาที่นําของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
การนํ า ของในเขตปลอดอากรไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น นอกวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง
เขตปลอดอากร หรือการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการนําของออกจากเขตปลอดอากร
เว้นแต่เป็นการนําออกไปเพื่อกําจัดหรือทําลายของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอยู่ภายใน
เขตปลอดอากร โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๑๕๖ การนําของเข้าไปในหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจตรา
และการควบคุมของในเขตปลอดอากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
หมวด ๗
พนักงานศุลกากร
มาตรา ๑๕๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้พ นักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวกับการประกอบการของผู้นําของเข้า
ผู้ส่งของออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตามที่อ ธิบดีประกาศ
กําหนด ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้น
ในการนี้ มี อํ า นาจสั่ ง ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วหรื อ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นสถานที่ นั้ น ปฏิ บั ติ เ ท่ า ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์
ในการตรวจสอบ
(๒) จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โดยไม่ ต้ อ งมี ห มายจั บ เมื่ อ ปรากฏว่ า
มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง หน้ า หรื อ มี เ หตุ อื่ น ตามที่ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาบั ญ ญั ติ ไ ว้
เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไป
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(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล หรือสิ่งของอื่นใดที่อาจใช้พิสูจน์ความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร
(๔) มีหนังสือเรียกผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําของเข้าหรือการส่งของออก มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง
เป็ นหนั งสื อ หรื อให้ ส่ งบั ญชี เอกสาร หลั กฐาน หรื อสิ่ งอื่ นที่ จํ าเป็ นมาประกอบการพิ จารณาได้ ทั้ งนี้
ต้องให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งนั้น
มาตรา ๑๕๘ ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจของที่กําลังผ่านพิธีการศุลกากรหรืออยู่ใน
อํานาจกํากับตรวจตราของศุลกากร และเอาตัวอย่างของไปเพื่อตรวจสอบ หรือประเมินราคา หรือ
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นของทางราชการได้ตามความจําเป็น โดยไม่ต้องชดใช้ราคา ทั้งนี้ ต้องกระทําด้วย
วิธีการที่จะทําให้เจ้าของเสียหายหรือมีภาระน้อยที่สุด และถ้ามีของคงเหลือให้ส่งคืนแก่เจ้าของโดยมิชักช้า
มาตรา ๑๕๙ การใช้อํานาจของพนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๑๕๗ หรือ
พนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๕๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบหรือเรียกบัญชี เอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับของที่กําลังผ่านหรือได้ผ่านพิธีการศุลกากรภายในกําหนดระยะเวลา
ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่นําของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนําผ่านราชอาณาจักร
มาตรา ๑๖๐ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้ยานพาหนะใดในการนําหรือพาของที่ยังมิได้
เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องกํากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร
หรือส่งหรือพาของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งให้หยุดยานพาหนะ
เพื่อตรวจหรือค้นยานพาหนะ หรือบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะนั้น
มาตรา ๑๖๑ พนักงานศุลกากรอาจตรวจหรือค้นหีบห่อของผู้โดยสารที่เข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรได้ หากพบว่ามีของที่ยังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องกํากัด หรือของที่ยังมิได้
ผ่านพิธีการศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจยึดหีบห่อหรือของนั้นไว้ได้
มาตรา ๑๖๒ ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจเข้าไปตรวจของ ณ สถานประกอบการ สถานที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือยานพาหนะใดตามที่ผู้นําของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ
มาตรา ๑๖๓ อธิบดีมีอํานาจตั้งด่านตรวจเรือเข้าและออก และจะมอบหมายให้พนักงาน
ศุลกากรประจําอยู่ในเรือลําใด ๆ ในเวลาที่เรือนั้นอยู่ในเขตน่านน้ําไทยก็ได้
เรือทุกลําที่จะผ่านด่านตรวจต้องมีพนักงานศุลกากรขึ้นเรือกํากับไปด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากพนักงานศุลกากรกํากับด่านตรวจ และเมื่อเรือลํานั้นจะออกจากเขตท่า ให้หยุดลอยลําที่ด่านตรวจ
เพื่อส่งพนักงานศุลกากรขึ้นจากเรือ
มาตรา ๑๖๔ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เรื อ ลํ า ใดเป็ น เรื อ ที่ พึ ง ต้ อ งถู ก ยึ ด หรื อ ตรวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งให้นายเรือลํานั้นหยุดลอยลําหรือนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง
หากนายเรือฝ่าฝืนให้พนักงานศุลกากรเตือนให้นายเรือปฏิบัติตามคําสั่ง และหากนายเรือฝ่าฝืนคําเตือน
ดังกล่าว ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อนําเรือไป หรือ
เพื่อป้องกันการหลบหนี
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มาตรา ๑๖๕ เรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส ยานพาหนะอื่นใด เว้นแต่
อากาศยาน หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งใด ๆ หากได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการย้าย ซ่อนเร้น หรือขนของ
ที่มิได้เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องกํากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ให้ริบเสียทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
ถ้าเรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําตามวรรคหนึ่งมีระวางบรรทุกเกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส
ให้ศาลมีอํานาจสั่งริบเรือนั้นได้ตามควรแก่การกระทําความผิด
มาตรา ๑๖๖ ของที่ยังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องกํากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธี
การศุลกากร เป็นของที่พึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๗ ให้พนักงานศุลกากร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ มีอํานาจยึดหรือ
อายัดสิ่งใด ๆ อันจะพึงต้องริบหรือเป็นที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ได้
สิ่งที่อายัดไว้นั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งนั้นไม่เป็นของอันพึงต้องริบ ให้เพิกถอนการอายัด
สิ่งนั้น แต่กรณีเป็นสิ่งอันพึงต้องริบ ให้พนักงานศุลกากร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ มีอํานาจยึด
สิ่งนั้น
สิ่งที่ยึดไว้นั้น ถ้าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระทําความผิด และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่น
คําร้องขอคืนภายในกําหนดหกสิบวันหรือถ้าเป็นสิ่งอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มี
เจ้าของ และให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๑๖๘ ในกรณีของที่ริบได้เนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มิได้เป็น
ของผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ให้ ศ าลมี อํ า นาจสั่ ง ริ บ ได้ ถ้ า เจ้ า ของนั้ น รู้ ห รื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ห รื อ จะมี
การกระทําความผิด แต่มิได้กระทําการใดเพื่อมิให้เกิดการกระทําความผิดหรือแก้ไขมิให้การกระทํานั้น
บรรลุผล หรือมิได้ระมัดระวังมิให้ของนั้นไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
มาตรา ๑๖๙ ถ้าพนักงานศุลกากรพบว่าบุคคลใดมีสิ่งอันจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้
ไว้ ใ นครอบครอง ให้บั น ทึ กข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ต นเองได้พ บเห็ น ไว้ เ ป็น หลัก ฐานโดยให้ สัน นิ ษ ฐานไว้ ก่อ นว่ า
ข้อเท็จจริงที่จดแจ้งไว้ในบันทึกนั้นเป็นความจริง และผู้นั้นได้นําสิ่งนั้นเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
นําเข้ามาโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอก
และการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วย
มาตรา ๑๗๐ บรรดาของหรื อ สิ่ ง ที่ ยึ ด ไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การศุลกากรต้องส่งมอบให้พนักงานศุลกากรเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ของหรือสิ่งที่ยึดและตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งให้ริบตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้จําหน่ายตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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มาตรา ๑๗๑ ถ้ า ของที่ ยึ ด ไว้ เ ป็ น ของสดของเสี ย ได้ หรื อ ถ้ า หน่ ว งช้ า ไว้ จ ะเป็ น การเสี่ ย ง
ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีจะสั่งให้ขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอื่นก่อนที่ของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เงินที่ได้รับจากการขายของตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันแล้ว ให้ถือไว้แทนของ
มาตรา ๑๗๒ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานศุ ล กากรตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๑๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานศุลกากรต้องแสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานศุลกากร ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทะเลอาณาเขต เมื่อพนักงาน
ศุลกากรจับผู้กระทําความผิดและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใด ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้น
เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้กระทําความผิดส่งให้
พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
หมวด ๘
อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ
ส่วนที่ ๑
เขตควบคุมศุลกากร
มาตรา ๑๗๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ศุลกากรในเขตท้องที่ใด ให้กําหนดเขตท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศุลกากรโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ภายในเขตควบคุมศุลกากรที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจหรือ
ค้นโรงเรือน สถานที่ ยานพาหนะ หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไม่ต้องมี
หมายค้น ทั้งนี้ พนักงานศุลกากรต้องแสดงเหตุผลอันสมควรก่อนที่จะใช้อํานาจนั้นด้วย
ในกรณีที่ มีเหตุอั นควรสงสัยว่า บุคคลที่ถูกตรวจหรือ ค้นตามวรรคสอง ได้ กระทําความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร และบุคคลนั้นไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมควรได้
ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจจับกุมบุคคลนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๗๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง อธิบดีมีอํานาจออกประกาศกําหนดประเภท
หรือชนิดแห่งของที่ผู้ทําการค้าภายในเขตควบคุมศุลกากรต้องจัดให้มีบัญชีเพื่อแสดงรายละเอียดแห่งของนั้น
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจบัญชีและของที่ระบุไว้ในบัญชีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าของนั้น
มีจํานวนหรือปริมาณแตกต่างจากที่ระบุไว้ในบัญชีโดยไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมควรได้ ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่า ของที่มีจํานวนหรือปริมาณแตกต่างนั้นเป็นของที่มีไว้หรือได้มาโดยยังไม่ได้เสียอากร
มาตรา ๑๗๗ ภายในเขตควบคุ ม ศุ ล กากร อธิ บ ดี มี อํ า นาจประกาศกํ า หนดบริ เ วณพิ เ ศษ
เพื่อควบคุมการขนย้ายของในบริเวณดังกล่าว โดยให้มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่อยู่ในบริเวณพิเศษนั้น
แนบท้ายประกาศด้วย
การขนย้ายของเข้าหรือออก หรือภายในบริเวณพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๒
พื้นที่ควบคุมร่วมกัน
มาตรา ๑๗๘ ในส่วนนี้
“พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” หมายความว่า พื้นที่ที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
“ความตกลง” หมายความว่า ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศเกี่ยวกับ
การอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
มาตรา ๑๗๙ ให้กรมศุลกากรมีอํานาจทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับ
ในเขตศุลกากร
มาตรา ๑๘๐ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานศุ ล กากรในพื้ น ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น นอก
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร
มาตรา ๑๘๑ การดํ า เนิ น การในกรณี ที่ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การศุ ล กากรที่ ต รวจพบในพื้ น ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น ในราชอาณาจั ก ร ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายไทย ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทย
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
(๒) ในกรณี ที่ เ ป็ น การกระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายของประเทศภาคี ต ามความตกลงและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยส่งบุคคล
สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวไปยัง
ประเทศภาคีตามความตกลง ทั้งนี้ อธิบดีอาจยกเว้นอากรที่จะต้องเสียหรือคืนอากรที่ได้เสียไว้แล้วสําหรับ
ของที่นําเข้านั้นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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(๓) ในกรณี ที่ เ ป็ น การกระทํ า ความผิ ด ทั้ ง ตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคี
ตามความตกลง ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยดําเนินการตามกฎหมายไทยและเมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว
ให้รายงานผลการดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงทราบ และถ้าเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยจะส่งบุคคล สัตว์ พืช
ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวไปยังประเทศภาคี
ตามความตกลงเมื่อได้มีการดําเนินการตามกฎหมายไทยเสร็จแล้วก็ได้
มาตรา ๑๘๒ การดํ า เนิ น การในกรณี ที่ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร ที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร ให้พนักงาน
ศุลกากรของรัฐบาลไทยร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช
ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากรต่อไป
การดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคี
ตามความตกลงที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดนที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร
พนั ก งานศุ ล กากรของรั ฐ บาลไทยจะร้ อ งขอต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลประเทศภาคี ต ามความตกลง
ให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจําพาหนะที่ใช้ขนส่ง
สิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ งกับ
การศุลกากรก็ได้
มาตรา ๑๘๓ ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรในพื้นที่
ควบคุมร่วมกัน
ส่วนที่ ๓
การค้าชายฝั่ง
มาตรา ๑๘๔ การค้าชายฝั่ง หมายถึง การขนส่งของทางทะเลจากท่าหนึ่งในราชอาณาจักร
ไปยังอีกท่าหนึ่งในราชอาณาจักร เพื่อรับค่าตอบแทนในการขนส่งของ รวมทั้งการซื้อขายของที่ขนมานั้น
ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศกําหนดรูปแบบและลักษณะที่ถือว่าเป็นการค้าชายฝั่งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๘๕ เรือที่ทําการค้าชายฝั่งที่จะออกจากท่า ให้นายเรือทําบัญชีสินค้าแสดงรายละเอียด
แห่งของในเรือยื่นต่อพนักงานศุลกากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับบัญชีสินค้าตามวรรคหนึ่งและได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ของบัญชีสินค้าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบัญชีสินค้าดังกล่าวเป็นใบปล่อยสินค้าและปล่อยเรือ
เมื่อเรือที่ทําการค้าชายฝั่งมาถึงท่าอีกแห่งหนึ่งแล้ว ให้นายเรือแสดงใบอนุญาตปล่อยสินค้าและ
ปล่ อ ยเรื อ แก่ พ นั ก งานศุ ล กากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ที่ เ รื อ นั้ น มาถึ ง ภายในยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงนั บ แต่ เ รื อ มาถึ ง
เพื่อตรวจสอบของที่บรรทุกหรือขนส่งมาในเรือนั้นว่าถูกต้องตรงกับบัญชีสินค้าที่บรรทุกหรือขนส่งมาจาก
ท่าเรือต้นทาง
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ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าของที่บรรทุกหรือขนส่งมาในเรือมีชนิด ประเภท ปริมาณแตกต่าง
จากบัญชีสินค้า ให้สันนิษฐานว่าของที่มีชนิด ประเภท หรือปริมาณแตกต่างนั้นเป็นของที่นําเข้าหรือ
ส่งออกโดยยังมิได้เสียอากร
ก่อนการขนถ่ายของขึ้นจากเรือ นายเรือต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าและใบปล่อยเรือแก่
พนักงานศุลกากร เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรแล้วจึงจะทําการขนถ่ายของขึ้นได้ โดยต้องทําเช่นนี้
ต่อไปทุก ๆ ท่าที่เรือนั้นเดินทางไปถึง
มาตรา ๑๘๖ ให้นายเรือเก็บรักษาบัญชีสินค้าตามมาตรา ๑๘๕ ทุกเที่ยวการเดินเรือไว้ในเรือนั้น
เป็นระยะเวลาสามเดือน เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบและจดบันทึกการตรวจสอบลงในบัญชีสินค้านั้น
มาตรา ๑๘๗ ห้ามมิให้ขนถ่ายของจากเรือที่ทําการค้าชายฝั่งในระหว่างเดินทาง เว้นแต่จะมี
เหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และได้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่เรือนั้นมาถึง
ส่วนที่ ๔
เขตต่อเนื่อง
มาตรา ๑๘๘ เรือทุกลําที่เข้ามาหรือหยุดลอยลําหรือจอดเรือในเขตต่อเนื่องต้องตอบคําถาม
ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะแห่งของในเรือ และ
สิ่งที่นํามาในเรือ และต้องปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงานศุลกากร
มาตรา ๑๘๙ ห้ า มมิ ใ ห้ เ รื อ ที่ อ ยู่ ใ นเขตต่ อ เนื่ อ งขนถ่ า ยของใด ๆ โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร
หรือไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
ของใดที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ความผิ ด ตามมาตรานี้ ให้ ริ บ เสี ย ทั้ ง สิ้ น ไม่ ว่ า จะมี ผู้ ถู ก ลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม่
มาตรา ๑๙๐ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๕๗ (๒) มาตรา ๑๖๐
มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๙ และมาตรา ๑๗๐ มาใช้บังคับกับการกระทํา
ที่เกิดขึ้นในเขตต่อเนื่อง และให้นําบทกําหนดโทษที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๗ มาตรา ๒๑๙ และมาตรา ๒๔๑ มาใช้บังคับด้วย
มาตรา ๑๙๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมี
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตต่อเนื่อง ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งให้นายเรือ
หยุดลอยลําหรือนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่ง เพื่อการตรวจหรือค้น จับกุม หรือดําเนินคดีได้
เมื่ อ พนั ก งานศุ ล กากรได้ จั บ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด และส่ ง ให้ พ นั ก งานสอบสวนแห่ ง ท้ อ งที่ ใ ดแล้ ว
ให้ พ นั ก งานสอบสวนแห่ ง ท้ อ งที่ นั้ น มี อํ า นาจสอบสวนในระหว่ า งรอคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบจากอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ มิให้
นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่นําตัวผู้กระทําความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ส่วนที่ ๕
พื้นที่พัฒนาร่วม
มาตรา ๑๙๒ ในส่วนนี้
“พื้นที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พื้นที่พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย
“ของที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความว่า ของที่ได้รับยกเว้นอากรศุ ลกากรทั้งตาม
กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียที่เกี่ยวกับศุลกากร
มาตรา ๑๙๓ การจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนาร่วม
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๕ มาตรา ๑๙๖ และมาตรา ๑๙๙ (๔) กรมศุลกากร
ยังคงใช้อํานาจทางศุลกากรทั้งปวงที่เกี่ยวกับของที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนาร่วม
มาตรา ๑๙๕ การเคลื่อนย้ายของใด ๆ เข้ามาในหรือส่งออกไปจากพื้นที่พัฒนาร่วม ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ของใด ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วมจาก
(ก) ประเทศอื่นใดนอกจากราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย คลังสินค้าใด ๆ ที่ได้รับใบอนุญาต
หรือบริเวณทัณฑ์บนของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นของนําเข้า
(ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ทั้งนี้ ของนั้น
จะต้ อ งเป็ น ของที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบทางศุ ล กากร เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และวั ส ดุสิ่ ง ของสํ า หรับ ใช้ ใ น
พื้นที่พัฒนาร่วม
(๒) ของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือไปยังมาเลเซียหรือประเทศที่สาม
ให้ถือว่าเป็นของส่งออก
(๓) ของที่เคลื่อ นย้ ายเข้าไปในพื้ นที่พั ฒนาร่ว มตาม (๑) (ข) และต่ อมาของนั้ นเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙๖ ของใด ๆ ที่จัดอยู่ในบัญชีของต้องห้ามตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าไปในพื้นที่พัฒนาร่วม เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นจะต้องมีการยกเว้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับการนําเข้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ การยกเว้นนั้นจะกระทําได้ก็ด้วยความตกลงระหว่าง
หน่วยงานที่มีอํานาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
มาตรา ๑๙๗ การนําเข้า การส่งออก และการเคลื่อนย้ายภายในสําหรับของในพื้นที่พัฒนาร่วม
ให้ใช้แบบศุลกากรตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๙๘ พนั ก งานศุ ล กากรย่ อ มมี อํ า นาจในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร
รวมทั้งการเก็บอากรในเรื่องที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และใช้อํานาจนั้นได้ภายในบริเวณที่ทําการ
ศุลกากรร่วม
“ที่ทําการศุลกากรร่วม” หมายความว่า ที่ทําการของคณะกรรมการศุลกากรร่วมที่จัดตั้งขึ้นใน
สํานักงานใหญ่ขององค์กรร่วม เพื่อวัตถุประสงค์ของการประสานงานด้านการดําเนินการตามกฎหมาย
ศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนาร่วม
“คณะกรรมการศุลกากรร่วม” หมายความว่า คณะกรรมการที่ประกอบด้วยพนักงานศุลกากร
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานศุ ล กากรและสรรพสามิ ต ของมาเลเซี ย ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การประสานงานด้านการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนาร่วม
มาตรา ๑๙๙ การกระทําที่ได้ทําลงในพื้นที่พัฒนาร่วม
(๑) หากการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยหรือ
มาเลเซี ย ประเทศใดประเทศหนึ่ ง ประเทศที่ มี ก ารอ้ า งว่ า กฎหมายของตนถู ก ละเมิ ด มี สิ ท ธิ เ ข้ า ใช้
เขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
(๒) หากการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซีย ประเทศที่เจ้าพนักงานของตนเป็นผู้ทําการจับกุมหรือยึดเป็นคนแรกในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด
ดังกล่าวมีสิทธิเข้าใช้เขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
(๓) หากการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซี ย และเป็ น กรณี ที่ มี ก ารจั บ กุ ม หรื อ ยึ ด พร้ อ มกั น โดยกรมศุ ล กากรและหน่ ว ยงานศุ ล กากรและ
สรรพสามิตของมาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าว ประเทศที่มีสิทธิเข้าใช้เขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
ให้กําหนดโดยการหารือระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย
(๔) เงินที่ได้จากการขายของซึ่งเป็นผลิตผลของพื้นที่พัฒนาร่วมที่ถูกริบให้แบ่งเท่ากันระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
มาตรา ๒๐๐ เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ส่ ว นนี้ คํ า ว่ า “ราชอาณาจั ก ร” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ให้หมายความถึง “พื้นที่พัฒนาร่วม”
มาตรา ๒๐๑ ให้ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา หรือศาลอาญา มีเขตอํานาจที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรที่เกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วม
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๒๐๒ ผู้ใดยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับ
การเสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิด
ในรายการใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๒๐๓ ผู้ใดแจ้งข้อความ ให้ถ้อยคํา หรือตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือ
ไม่ตอบคําถามของพนักงานศุลกากรตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้ตอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๔ ผู้ใดปลอมหรือแปลงเอกสารที่ใช้ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
แก้ไขเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปลอมดวงตรา
ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอื่นใดของพนักงานศุลกากรที่ใช้เพื่อการอย่างใดอันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมาย ที่เกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๐๕ ผู้ส่งของออกผู้ใดยื่นใบขนสินค้าขาออกเพื่อขอคืนอากรโดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ของไม่ถูกต้องและพนักงานศุลกากรพบว่าของนั้นไม่ตรงตามที่แสดงไว้ หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่แสดง
หรือไม่มีการส่งออกตามที่แสดง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับ
เป็นเงินสี่เท่าของจํานวนเงินอากรที่ขอคืน แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ริบของนั้น
มาตรา ๒๐๖ ผู้นําของเข้าผู้ใดขอคืนอากรตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ โดยความเท็จ
โดยฉ้อโกงหรืออุบายหลอกลวง หรือโดยวิธีการอื่นใดทํานองเดียวกัน เพื่อขอคืนอากรเกินกว่าจํานวนที่มีสิทธิ
ได้รับจริง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของ
จํานวนเงินอากรที่ขอคืนเกินกว่าจํานวนที่มีสิทธิได้รับจริง แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การเก็ บ หรื อ ขนถ่ า ย
สินค้าอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๐๘ ผู้ นํ า ของเข้ า หรื อ ผู้ ส่ ง ของออกผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๕๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๐๙ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๐ ผู้ใดขนถ่ายของที่นําเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกเขตขนถ่ายของ
ตามมาตรา ๕๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสามเท่าของราคาของ แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ริบของนั้น
มาตรา ๒๑๑ ผู้นําของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลขหมายกํากับหีบห่อ
หรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๒๑๒ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดควบคุมยานพาหนะที่มีของเป็นหีบห่อหรือภาชนะบรรจุ
ซึ่ ง มี ข นาดหรื อ ลั ก ษณะขั ด ต่ อ กฎหมาย หรื อ ไม่ มี เ ครื่ อ งหมายหรื อ ฉลากที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ ต้ อ งมี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ริบของนั้น
มาตรา ๒๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๑๔ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕
ประกอบกับมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๑๕ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๖๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๖ นายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ หรือ
มาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๑๗ ผู้ ใ ดนอกจากนายเรื อ ลู ก เรื อ ผู้ โ ดยสาร และผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ บ นเรื อ
ขึ้ น ไปบนเรื อ เดิ น ต่ า งประเทศขณะที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานศุ ล กากร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๘ นายเรื อผู้ ใ ดควบคุ ม เรือ ที่ บ รรทุ ก ของอยู่ ใ นเขตท่ า ที่ เป็ น ด่ านศุ ล กากร และ
ปรากฏว่าเรือลําดังกล่าวเบาลอยตัวขึ้น โดยนายเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการขนของขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และให้ศาลมีอํานาจสั่งริบเรือนั้นได้
มาตรา ๒๑๙ นายเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม ยานพาหนะทางบกผู้ ใ ดกระทํ า การดั ง ต่ อ ไปนี้
ต้องระวางโทษปรับไม่ เ กินห้ าแสนบาท
(๑) ควบคุมเรือหรือยานพาหนะทางบกที่มีที่ปิดบัง ที่อําพราง หรือมีเครื่องกลอุบายอย่างใด
เพื่ อ ลั ก ลอบหนี ศุ ล กากร เว้ น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ได้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ที่ ปิ ด บั ง
ที่อําพราง หรือเครื่องกลอุบายนั้นแล้ว หรือ
(๒) มีส่วนรู้เห็นในการสร้าง ทํา วาง หรือใช้ที่ปิดบัง ที่อําพราง หรือเครื่องกลอุบายอย่างใด
เพื่อลักลอบหนีศุลกากร
ให้ทําลายที่หรือเครื่องกลอุบายตามวรรคหนึ่ง หรือทําให้เป็นของที่มิได้มีไว้เพื่อกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒๐ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๗
มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒ วรรคสอง มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๗ หรือ
มาตรา ๑๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก
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มาตรา ๒๒๒ ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคสอง
หรือมาตรา ๙๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๓ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท และให้ริบของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว
มาตรา ๒๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๒๐ หรือ
มาตรา ๑๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๕ ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๖ นายเรือหรือผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามเดือน
ถึงสิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ริบของ
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
มาตรา ๒๒๘ นายเรื อ ผู้ ใ ดจอดเที ย บท่ า หรื อ ขนถ่ า ยของที่ นํ า เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักรนอกจากเขตพื้นที่ตามลําน้ําที่เป็นเขตแดนทางบกตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๘๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้อายัดของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๓๐ ผู้ค วบคุ ม อากาศยานผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ หรื อ
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
เจ้ า ของหรื อ พนั ก งานประจํ า สนามบิ น ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๙๓ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๑ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๖
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้อายัดของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๓๒ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๕
หรือมาตรา ๑๒๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงผู้ใด เมื่อได้แจ้งการเลิก
การดําเนินการตามมาตรา ๑๒๙ แล้ว แต่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
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มาตรา ๒๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานศุลกากรผู้กํากับท่าเรือรับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ตามมาตรา ๑๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ริบของที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ดังกล่าว
มาตรา ๒๓๖ ผู้ใ ดฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๒๓ หรื อ มาตรา ๑๗๒ หรื อ ฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๑๕๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๗ ผู้ใดลักลอบเปิดคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคง หรือล่วงเข้าไป
ถึงของที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือ ที่มั่นคงนั้น โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑
มาตรา ๑๔๒ หรือมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๙ ผู้ใดขั ดขวางการปฏิบั ติห น้ าที่ หรื อ ไม่ ปฏิ บัติ ตามคํ า สั่ง ของพนัก งานศุล กากร
ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๑๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานศุลกากรหรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๔๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานศุลกากรหรือขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔๒ ผู้ใดนําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการ
ศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือ
รับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ริบของนั้น
ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๔๓ ผู้ใดนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
ส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนา
จะฉ้ออากรที่ต้องเสียสําหรับของนั้น ๆ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่า
แต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมี
ผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
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ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๔๔ ผู้ใดนําของที่ผ่านหรือกําลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ
ส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําโดยหลีกเลี่ยง
ข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา ๒๔๕ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๔๒
มาตรา ๒๔๓ หรือมาตรา ๒๔๔ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น
มาตรา ๒๔๖ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานําหรือรับไว้
โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา ๒๔๒ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจําทั้งปรับ
การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระทําโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิด
ตามมาตรา ๒๔๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของ
ค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม หรือทั้งจําทั้งปรับ
การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระทําโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิด
ตามมาตรา ๒๔๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔๗ ผู้ใดนําหรือยอมให้ผู้อื่นนําของต้องห้าม ของต้องกํากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่าน
พิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๒
หรือมาตรา ๒๔๔ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๔๒ เกิดขึ้นในเรือที่มีระวางบรรทุกเกิน
สองร้ อยห้ าสิ บตั นกรอสหรื ออากาศยาน หากนายเรื อหรื อผู้ ควบคุ มอากาศยานนั้ นไม่ ใช้ ความระมั ดระวั ง
ในการป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๒๔๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๕๐ นายเรื อ ผู้ ใ ดไม่ ต อบคํ า ถามหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานศุ ล กากร
ตามมาตรา ๑๘๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาของ แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๕๒ การกระทํา ความผิ ด ตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๒ หรื อ มาตรา ๒๔๔
ให้ผู้กระทําต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่มีเจตนา
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มาตรา ๒๕๓ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระทํ า ของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๒๕๔ การประเมินราคาของเพื่อกําหนดค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือตามราคา
แห่งของชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียอากรครบถ้วนแล้วตามที่ซื้อขายในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทําความผิดนั้น
เว้นแต่ไม่มีราคาดังกล่าวให้ถือตามราคาที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๒๕๕ ให้ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจสั่ ง จ่ า ยเงิ น สิ น บนและรางวั ล ตามระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนด
โดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔ เฉพาะกรณีความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม
และมาตรา ๒๔๖ ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละสี่สิบจากเงินค่าขายของกลาง โดยให้หักจ่าย
เป็นเงินสินบนร้อยละยี่สิบ และเป็นเงินรางวัลร้อยละยี่สิบ แต่กรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลาง
ไม่อาจจําหน่ายได้ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ
(๒) ความผิดตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๔ เฉพาะกรณีความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงข้อจํากัดให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละยี่สิบจากเงินค่าขายของกลาง แต่กรณีที่มิได้ริบของกลาง
หรือของกลางไม่อาจจําหน่ายได้ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ
(๓) กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจ้าหน้าที่ผู้สํารวจเงินอากรตรวจพบเป็นผลให้เรียก
อากรเพิ่มเติมได้ ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละสิบของเงินอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพิ่มเติมได้
เงินสินบนและรางวัลตาม (๑) และ (๒) ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนได้ไม่เกินคดีละห้าล้านบาท
และหักจ่ายเป็นเงินรางวัลได้ไม่เกินคดีละห้าล้านบาท และตาม (๓) ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลได้ไม่เกิน
ห้าล้านบาทต่อการตรวจพบ
มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าบุคคลนั้น
ยินยอมใช้ค่าปรับ หรือได้ทําความตกลง หรือทําทัณฑ์บน หรือให้ประกันตามที่อธิบดีเห็นสมควรแล้ว
อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ และให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะฟ้องบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บันทึกเหตุผลในการฟ้อง
ผู้กระทําความผิดไว้ด้วย
มาตรา ๒๕๗ ความผิดตามมาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔ และ
มาตรา ๒๔๗ ถ้ า ราคาของกลางรวมค่ า อากรเข้ า ด้ ว ยแล้ ว เกิ น กว่ า สี่ แ สนบาท ให้ ค ณะกรรมการ
เปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้
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คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกระทรวงการคลัง
และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ
หรื อ ได้ ทํ า ความตกลง หรื อ ทํ า ทั ณ ฑ์ บ น หรื อ ให้ ป ระกั น ตามคํ า เปรี ย บเที ย บภายในระยะเวลา
ที่ ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บกํ า หนดแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า คดี เ ลิ ก กั น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕๘ ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อากรศุ ล กากร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๕๙ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
(๑) ให้คลังสินค้าทัณฑ์บน ที่มั่นคง และเขตปลอดอากร ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ที่มั่นคง และเขตปลอดอากร ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้ทําเนียบท่าเรือที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และ
ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นท่าเรือรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คลังสินค้าและโรงพักสินค้าที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
และดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นโรงพักสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ดําเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้า โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ทําเนียบท่าเรือ
และเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ยังคงดําเนินการต่อไปได้
แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเสียค่าธรรมเนียมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้ดําเนินการตามวรรคสองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่เสียค่าธรรมเนียม
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีเพิกถอนการจัดตั้งกิจการดังกล่าวโดยให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการนํ า ของออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๓ จะไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มีผลผูกพันไว้แล้ว
มาตรา ๒๖๑ ให้ อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจพิ จ ารณาสั่ ง จ่ า ยเงิ น สิ น บนหรื อ รางวั ล ในกรณี ที่ ต รวจพบ
การกระทําความผิดหรือตรวจพบการเก็บอากรขาดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามอัตราที่กําหนด
ไว้ ใ นมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ต่อไป
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มาตรา ๒๖๒ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คําสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)
พุทธศักราช ๒๔๘๐ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๒ หรือพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมี
การตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายฉบับ ทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย
ประกอบกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ทําให้มีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงการดําเนินพิธีการศุลกากรและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากร จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

