
พระราชบัญญัตศิลุกากร 
(ฉบบัที ่๘) 

พทุธศักราช ๒๔๘๐ 

  
โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิา่ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญัต ิศลุกากร พทุธศกัราช 
๒๔๖๙  
             จึง่มพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิ ยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร 
ดั่งตอ่ไปนี ้

          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิีใ้หเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๘) พทุธศักราช ๒๔๘๐” 

          มาตรา ๒ ใหใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีเ้มือ่พน้ก าหนดหกเดอืนนับแตว่นัประกาศ ในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 

          มาตรา ๓ (๑) เพยีงทีเ่กีย่วแกก่ารเดนิอากาศ ค าตอ่ไปนีซ้ ึง่ใชใ้นพระราช บัญญัตศิลุกากร 
พทุธศกัราช ๒๔๖๙ 
และพระราชบญัญัตแิกไ้ขเพิม่เตมิ ใหม้คีวามหมาย ดั่งตอ่ไปนี้ เวน้แตจ่ะมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอืน่ 

“เรอืก าป่ัน” หรอื “เรอื” ใหม้คีวามหมายรวมถงึอากาศยาน 
“ทา่” ใหม้คีวามหมายรวมถงึสนามบนิศลุกากร  
“นายเรอื” ใหม้คีวามหมายรวมถงึผูค้วบคมุ  
“ดา่นตรวจเรอื” ใหม้คีวามหมายรวมถงึสถานีตรวจอากาศยาน  
“ท าเนยีบทา่เรอื” ใหม้คีวามหมายรวมถงึทีส่ าหรับบรรทกุของลงในหรอืขนของขึน้จากอากาศยาน 

“เขตน่านน ้าสยาม” ใหห้มายความรวมถงึเขตแหง่ราชอาณาจักร และอากาศเหนือราชอาณาจักร 

          (๒) ค าวา่ “อากาศยาน” “สนามบนิ” ผูค้วบคมุ” และ “ผูป้ระจ าหนา้ที”่ ใหม้คีวามหมายตามทีบ่ญัญัติ
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเดนิอากาศ เวน้แตจ่ะมขีอ้ความ แสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอืน่ 
              “สนามบนิศลุกากร” ใหห้มายความวา่ สนามบนิทีรั่ฐมนตรไีดก้ าหนดขึน้ไว ้ตามพระราชบญัญัตนิี้ให ้
เป็นสนามบนิส าหรับการน าเขา้หรอืสง่ออก หรอืน าเขา้สง่ออก ซึง่ของประเภทใดๆ หรอืทกุประเภททางอากาศ 

           มาตรา ๔  ใหย้กเลกิบทบญัญัตมิาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ และใช ้

ความตอ่ไปนี้แทน  
              “มาตรา ๔ เพือ่ความประสงคแ์หง่การน าของเขา้หรอืสง่ของออกหรอืน า ของเขา้และสง่ของออกและ
การศลุกากรใหรั้ฐมนตรมีอี านาจออกกฎกระทรวง 
               (๑) ก าหนดทา่หรอืทีใ่ดๆ ในราชอาณาจักรใหเ้ป็นทา่หรอืทีส่ าหรับการน า เขา้ หรอืสง่ออกหรอื
น าเขา้และสง่ออกซึง่ของประเภทใดๆ หรอืทกุประเภททางทะเล หรอืทางบก หรอืใหเ้ป็นทา่หรอืทีส่ าหรับการ

สง่ออกซึง่ของทีข่อคนือากรขาเขา้หรอืของ ทีม่ทีณัฑบ์น ทัง้นี้โดยมเีงือ่นไขตามแตจ่ะเห็นสมควร  
               (๒) ก าหนดสนามบนิใดๆ ในราชอาณาจักรใหเ้ป็นสนามบนิศลุกากร โดยม ีเงือ่นไขตามแตจ่ะ
เห็นสมควร 
               (๓) ระบเุขตศลุกากร ณ ทา่ใด หรอืทีใ่ด หรอืสนามบนิใด ซึง่ไดก้ าหนดไว ้ด่ังกลา่วขา้งตน้” 

           มาตรา ๕ ในการเขา้ในหรอืออกนอกราชอาณาจักร หา้มมใิหอ้ากาศยานลง ในหรอืขึน้จากที่
ใดนอกจากสนามบนิศลุกากร 
               แตใ่นกรณีทีอ่ากาศยานจ าตอ้งลงกอ่นมาถงึ หรอืหลัง แตไ่ดไ้ปจากสนามบนิ ศลุกากรเพราะเหตุ
สดุวสิยั เมือ่ไดป้ฏบิตัติามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๖ แลว้ ก็ใหถ้อื เสมอืนหนึง่วา่ไดล้งในหรอืขึน้จากสนามบนิ
ศลุกากรเพือ่ความประสงคแ์หง่ความใน วรรคกอ่น 



           มาตรา ๖ ถา้อากาศยานซึง่เดนิทางเขา้ในหรอืออกนอกราชอาณาจักรจ าตอ้ง ลงในทีใ่ด
นอกจากสนามบนิศลุกากร 
เพราะเหตสุดุวสิยั ก็ใหผู้ค้วบคมุรายงานตอ่พนักงาน ศลุกากร หรอืพนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจโดยพลัน และ
เมือ่ไดรั้บค าเรยีกรอ้งก็ให ้แสดงสมดุปมูซึง่เป็นของอากาศยานนัน้ตอ่พนักงานทีก่ลา่วแลว้ และหา้มมใิหผู้ค้วบคมุ 
อนุญาตใหข้นของใดๆ ขึน้จากอากาศยานนัน้โดยมไิดรั้บความยนิยอมของพนักงาน ศลุกากร และหา้มมใิห ้
ผูโ้ดยสารหรอืผูป้ระจ าหนา้ทีใ่นอากาศยานนัน้ออกหา่งไปจากที ่นัน้ โดยมไิดรั้บความยนิยอมของพนักงาน
ศลุกากร หรอืพนักงานฝ่ายปกครอง หรอืต ารวจ ถา้ทีท่ีล่งนัน้เป็นสนามบนิ ก็ใหผู้ค้วบคมุรายงานตอ่เจา้ของ หรอื
พนักงานประจ า สนามบนิโดยพลันวา่อากาศยานนัน้ไดม้าลงแลว้และมาจากทีใ่ด และใหเ้จา้ของหรอื พนักงาน
ประจ าสนามบนิรายงานตอ่พนักงานศลุกากรโดยพลันวา่อากาศยานนัน้ไดม้าลง และตอ้งไมย่อมใหข้นของใดๆ 
ขึน้จากอากาศยานนัน้ หรอืใหผู้โ้ดยสารหรอืผูป้ระจ าหนา้ทีใ่นอากาศยานนัน้ไปจากสนามบนิ โดยมไิดรั้บความ
เห็นชอบของพนักงานศลุกากร 

           มาตรา ๗ หา้มมใิหผู้ใ้ดในอากาศยานทีเ่ดนิทางเขา้ในราชอาณาจักร ท าลาย หรอื
เปลีย่นแปลงตราเครือ่งหมายใดๆซึง่พนักงานศลุกากร ณ สนามบนิซึง่ตนไดจ้ากมา กอ่นเขา้ในราชอาณาจักร 
ไดป้ระทับไวก้บัสว่นใดของอากาศยานหรอืกบัของใดในอากาศยานนัน้ 

           มาตรา ๘ เมือ่ไดอ้อกใบปลอ่ยส าหรับอากาศยานแลว้ตามมาตรา ๑๖ แหง่ พระราชบัญญัตนิี ้
หา้มมใิหผู้ใ้ดซึง่มไิดรั้บความยนิยอมของพนักงานศลุกากรขนของใดๆ ทีบ่รรทกุไวใ้นอากาศยานนัน้เพือ่
สง่ออกนอกราชอาณาจักรขึน้จากอากาศยาน 

           มาตรา ๙ ในมาตรา ๑๕ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ความวา่ “อาจ
ตรวจดสูมดุหนังสอืหรอืบนัทกึเรือ่งราว หรอืเอกสารไมว่า่อยา่งใดๆ ทีเ่กีย่ว กบัสนิคา้” ใหห้มายความรวมถงึวา่ 
อาจตรวจและสลักหลังเอกสารใดๆทัง้สิน้ทีเ่กีย่วกบั อากาศยาน หรอืกบัของทีบ่รรทกุไว ้หรอืจะบรรทกุลงใน
อากาศยาน 

           มาตรา ๑๐ ในมาตรา ๒๑ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ บทบัญญัตใิห ้

วางพนักงานศลุกากรลงประจ าเรอืนัน้ มใิหใ้ชบ้งัคับแกอ่ากาศยาน 

           มาตรา ๑๑ บทบัญญัตใินมาตรา ๒๒, ๒๘, ๓๘, ๔๔, ๔๙, ๕๐, ๕๓, ๕๔, ๕๗ และ ๖๔ ถงึ ๘๖ 
แหง่พระราช 
บญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และบทบญัญัต ิแกไ้ขเพิม่เตมิมาตราเหลา่นีม้ใิหใ้ชบ้งัคับแกก่ารเดนิอากาศ 

           มาตรา ๑๒ ในมาตรา ๓๑ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ความวา่ “ใน

ทะเลหรอืในแมน่ ้าล าคลอง” ใหห้มายความรวมตลอดถงึทีใ่ดๆ ในราชอาณา จักรซึง่อากาศยานไดล้ง 

           มาตรา ๑๓ ในการใชบ้ทบัญญัตมิาตรา ๓๒ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธศกัราช 

๒๔๖๙ บังคับหา้มมใิหร้บิอากาศยานไมว่า่ประเภทใดๆ 

           มาตรา ๑๔ ใหใ้ชบ้ทบัญญัตมิาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัตศิลุกากร พทุธ ศักราช ๒๔๖๙ 
บังคับแกอ่ากาศยาน 
ทกุประเภท 

           มาตรา ๑๕ ผูค้วบคมุอากาศยานทกุล าทีบ่รรทกุของมาแตภ่ายนอกราชอาณา จักร ตอ้งท า
รายงานอันถกูตอ้งยืน่ 
ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามแบบทีอ่ธบิดกี าหนดภายใน ยีส่บิสีช่ัว่โมง นับแตเ่มือ่อากาศยานมาถงึสนามบนิศลุกากร 
เมือ่ยืน่รายงานนี้ใหผู้ค้วบคมุ ยืน่สมดุปมูและบญัชขีองทัง้ปวงทีบ่รรทกุมา บญัชนัีน้ตอ้งไดล้งลายมอืชือ่พนักงาน 
ศลุกากรประจ าสนามบนิทีบ่รรทกุของกอ่นเขา้มาในราชอาณาจักร และรายงานนี้ตอ้งท า ยืน่กอ่นเปิดระวางอากาศ
ยาน เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตพเิศษ และถา้อากาศยานล าใดมาถงึ สนามบนิศลุกากร มขีองตา่งประเทศทีป่ระสงค์
จะสง่ออกก็ด ีหรอืจะขนขึน้ ณ ทีอ่ืน่ภายในราชอาณาจักรก็ด ีผูค้วบคมุจะตอ้งแถลงขอ้ความวา่ดว้ยของนัน้ๆ ลงไว ้
ในรายงานดว้ย ถา้มกีารท าผดิตอ่บทมาตรานี้ดว้ยประการใดๆ ผูค้วบคมุมคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรับไม ่เกนิหนึง่



พันบาท และบรรดาของทีม่ไิดท้ ารายงานยืน่ไวโ้ดยถกูตอ้งนัน้ใหก้กัไวจ้นกวา่จะ ไดร้ายงานใหถ้กูตอ้ง หรอืจนกวา่
จะไดอ้ธบิายเหตทุีท่ าการขาดตกบกพรอ่งนัน้ใหเ้ป็นที ่พอใจของอธบิดเีมือ่อากาศยานใดมไิดบ้รรทกุของ ก็ไม่
ตอ้งท ารายงานตามมาตรานี ้แตต่อ้ง ยืน่สมดุปมู เพือ่พนักงานศลุกากรตรวจและสลักหลัง 

           มาตรา ๑๖ กอ่นจะปลอ่ยอากาศยานล าใดทีบ่รรทกุของหรอืมไิดบ้รรทกุของ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหผู้ค้วบคมุ หรอืถา้ผูค้วบคมุไมอ่ยูโ่ดยเหตจุ าเป็นอันจะหลกี เลีย่งมไิด ้ก็ใหผู้ใ้ดผู ้
หนึง่ซ ึง่ไดรั้บอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูค้วบคมุ ไปรายงานตอ่ พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีศ่ลุก
สถาน และตอ้งตอบค าถามใดๆ ของพนักงานเจา้หนา้ทีใ่นขอ้ ใดๆ อันเกีย่วแกอ่ากาศยาน 
ของทีบ่รรทกุ และการเดนิทาง ตอ้งยืน่สมดุปมูเพือ่พนักงาน ตรวจ และตอ้งยืน่ใบแจง้ความวา่จะออกไป
ตา่งประเทศตอ่พนักงานนัน้ตามแบบทีอ่ธบิด ีก าหนด เมือ่พนักงานไดล้งลายมอืชือ่ในใบแจง้ความแลว้ ก็ใหถ้อืวา่
ใบแจง้ความนัน้ เป็น ใบปลอ่ยใหอ้ากาศยานออกเดนิทางไปตา่งประเทศได ้
               ถา้อากาศยานนัน้บรรทกุของใดๆ ก็ใหผู้ค้วบคมุยืน่บญัชขีองและท าค า ส าแดงรายการของทัง้ปวงที่
บรรทกุตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม ปลอ่ยอากาศยานตามอตัราทีแ่จง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ช)  
               ถา้อากาศยานล าใดออกจากสนามบนิศลุกากรในราชอาณาจักรไปภาคตา่ง ประเทศโดยมไิดม้ใีบ
ปลอ่ยอากาศยานหรอืมไิดป้ฏบิตัติามบทบญัญัตมิาตรา ๑๗ แหง่ พระราชบญัญัตนิี ้ผูค้วบคมุ หรอืตวัแทนในเมือ่ผู ้
ควบคมุไมอ่ยู ่มคีวามผดิตอ้งระวางโทษ ปรับไมเ่กนิพันบาท 
               อธบิดมีอี านาจงดเก็บคา่ธรรมเนยีมปลอ่ยอากาศยานทีต่ัง้เก็บตามมาตรานี้ 

           มาตรา ๑๗ ถา้อากาศยานล าใดไดรั้บใบปลอ่ยอากาศยาน แลว้ออกจาก สนามบนิศลุกากร
หนึง่ไปยังสนามบนิศลุกากร 
อืน่ใดในราชอาณาจักร ใหผู้ค้วบคมุยืน่ สมดุปมูตอ่พนักงานประจ าสนามบนินัน้เพือ่ตรวจ และใหย้ืน่ใบแจง้ความวา่
จะออกไปตา่งประเทศตอ่พนักงานนัน้ดว้ยอกีฉบบัหนึง่ และถา้บรรทกุของไวใ้นอากาศยานก็ใหย้ืน่ บญัชขีองและ
ส าแดงรายการของทีบ่รรทกุดว้ยอกีฉบบัหนึง่เชน่กนั กบัทัง้ใหแ้สดงใบ ปลอ่ยอากาศยานทีพ่นักงานไดอ้อกให ้ณ 
สนามบนิศลุกากรแรกทีอ่ากาศยานไดจ้ากมา นัน้ดว้ย และจะตอ้งท าเชน่นี้ตอ่ไปทกุๆ สนามบนิศลุกากร จนกวา่จะ
ไดรั้บใบปลอ่ย อากาศยานชัน้ทีส่ดุออกนอกราชอาณาจักร และทกุๆ คราวทีท่ าเชน่นี ้ใหเ้อาใบปลอ่ย อากาศยาน
เพิม่เตมิตดิแนบเขา้กบัใบปลอ่ยอากาศยานทีไ่ดอ้อกให ้ณ สนามบนิศลุกากร แรกทีอ่ากาศยานไดจ้ากมานัน้ดว้ย 

ใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมส าหรับใบปลอ่ยอากาศยาน เพิม่เตมิทกุฉบบัตามอตัราทีแ่จง้ไวใ้นใบแนบ ๔ (ช)  
               อธบิดมีอี านาจงดเก็บคา่ธรรมเนยีมปลอ่ยอากาศยานทีต่ัง้เก็บตามมาตรานี้ 

           มาตรา ๑๘ อธบิดมีอี านาจสัง่ลดหยอ่นหรอืงดเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ ภาระตดิพันทีต่ัง้เก็บ
ตามมาตรา ๑๑๐  
และ ๑๑๑ แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ แกอ่ากาศยานได ้

           มาตรา ๑๙ เพือ่สะดวกและใหทั้นทว่งทใีนการคา้ อธบิดมีอี านาจแกไ้ข เปลีย่นแปลงรายการ
แหง่ใบแนบ ๑, ๓,  
๕ ถงึ ๑๓ ทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และใบแนบ ๒ ทีก่ าหนดไวใ้น
พระราชบญัญัตศิลุกากรแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศักราช ๒๔๗๒ และก าหนดแบบขึน้ใชใ้หมเ่พือ่ปฏบิตักิาร
ใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายวา่ดว้ยการศลุกากร 

           มาตรา ๒๐ ใหย้กเลกิใบแนบ ๔ เพิม่เตมิ (ช) ตอ่ทา้ยพระราชบัญญัต ิศลุกากรแกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓)  
พทุธศักราช ๒๔๗๔ และใหใ้ชค้วามในใบแนบ ๔ (ช) แนบทา้ยพระราชบญัญัตนิี้แทน 

           มาตรา ๒๑ เพือ่สะดวกแกก่ารคมนาคมระหวา่งประเทศในพฤตกิารณ์พเิศษ รัฐมนตรจีะมี
ค าสัง่เป็นลายลักษณ์ 
อกัษรเฉพาะกรณี ใหอ้ากาศยานใด หรอืบคุคลใดไดรั้บ ยกเวน้จากบทบงัคับแหง่พระราชบญัญัตนิี ้ตลอดทัง้บท
กฎหมายวา่ดว้ยการศลุกากรที ่เกีย่วขอ้งทัง้หมด หรอืแตบ่างสว่นก็ได ้และจะก าหนดเงือ่นไขไวใ้นค าสัง่นัน้ดว้ยก็
ได ้



           มาตรา ๒๒ ผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิัตติามบทบัญญัตมิาตรา ๕, ๖, ๗ หรอื ๘ และความผดินัน้
มไิดบ้ญัญัต ิ
โทษไวเ้ป็น อยา่งอืน่ในพระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ ผูนั้น้ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท 

           มาตรา ๒๓ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง มหีนา้ทีรั่กษาการใหเ้ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัตนิี ้และใหม้อี านาจ ออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏบิัตกิารใหเ้ป็นไปตาม บทแหง่
พระราชบัญญัตนิี ้ 
               กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคับได ้



              



 


