
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

          นางกฤติกา ป้ันประเสริฐ 
          ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
          กรมศุลกากร 
          วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 



1. สนช.ให้ความเห็นชอบ เมื่อ 9 มีนาคม 2560 

2. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 พฤษภาคม 
2560  

3. มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

4. จึงมีผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
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 ๏ บทเฉพาะกาล 

 → มาตรา 258 – มาตรา 262 

มาตรา ๒๕๘  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร 
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากร
ศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
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มาตรา ๒๕๙  เม่ือพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 (๑) ใหค้ลงัสินคา้ทณัฑบ์น ท่ีมัน่คง และเขตปลอดอากร ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั
ศุลกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ และด าเนินการอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี 
ใชบ้งัคบั เป็นคลงัสินคา้ทณัฑบ์น ท่ีมัน่คง และเขตปลอดอากร ตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (๒) ใหท้  าเนียบท่าเรือท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัศุลกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ และ
ด าเนินการอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นท่าเรือรับอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  
 (๓) ใหค้ลงัสินคา้และโรงพกัสินคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัศุลกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ 
และด าเนินการอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั เป็นโรงพกัสินคา้ 
ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ใหผู้ด้  าเนินการจดัตั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์น คลงัสินคา้ โรงพกัสินคา้ ท่ีมัน่คง  
ท าเนียบท่าเรือ และเขตปลอดอากรตามวรรคหน่ึง รวมทั้งผูป้ระกอบกิจการในเขตปลอดอากร  
ยงัคงด าเนินการต่อไปได ้แต่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัน้ี แลว้แต่กรณี  
 ในกรณีท่ีผูด้  าเนินการตามวรรคสองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือ 
ไม่เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี ใหอ้ธิบดีเพิกถอนการจดัตั้งกิจการดงักล่าวโดย
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๓๕ มาใชบ้งัคบั 
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 ๏ บทเฉพาะกาล 
 → มาตรา ๒๖๐  บทบญัญติัเก่ียวกบัระยะเวลาในการน าของออกไปนอก
ราชอาณาจกัรตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๓ จะไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีมี
ความตกลงระหวา่งประเทศท่ีมีผลผกูพนัไวแ้ลว้ 
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 ๏ บทเฉพาะกาล 
 →มาตรา ๒๖๑  ใหอ้ธิบดีมีอ  านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบนหรือรางวลัในกรณี 
ท่ีตรวจพบการกระท าความผิดหรือตรวจพบการเกบ็อากรขาดก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบัตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๐๒ ตรี แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร 
พทุธศกัราช ๒๔๖๙ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. 
๒๔๙๗ ไดต่้อไป  
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 มาตรา ๒๖๒  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรือค าสั่ง ท่ีออกตามพระราชบญัญติัศุลกากร พทุธศกัราช ๒๔๖๙ พระราชบญัญติัศุลกากร 
(ฉบบัท่ี ๗) พทุธศกัราช ๒๔๘๐ พระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี ๘) พทุธศกัราช ๒๔๘๐ 
พระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี ๙) พทุธศกัราช ๒๔๘๒ หรือพระราชบญัญติัศุลกากร 
(ฉบบัท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗แลว้แต่กรณี ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
 การด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
ตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้หรั้ฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่
อาจด าเนินการไดต่้อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
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1. แก้ไขรูปแบบ / ถ้อยค า 

2. จัดหมวดหมู่ บทบัญญัติ ให้เป็นหมวดหมู่ใหม่และแยก
เป็นแต่ละ Mode  

3. แก้ไขหลักการ หรือเนื้อหาสาระ 

 

การแก้ไขกฎหมายศุลกากร 



 ๏ ได้แก้ไขถ้อยค าให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น อากร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ อธิบดี  และ “ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข” ซึ่งรวมถึงระยะเวลาด้วย  
แก้ถ้อยค าที่เป็นภาษาโบราณ เช่น ทวิ เบญจ เอกูนวีสติ และมีการบัญญัติค านิยามศัพท์
ให้เหมาะสมขึ้น เช่น ของต้องห้าม ต้องก ากัด การผ่านแดน พนักงานศุลกากร  

 ๏ ได้แก้ไขรูปแบบกฎหมายให้เป็นไปตามรูปแบบการยกร่างพระราชบัญญัติใน
ยุคปัจจุบัน ดังนี้  

 → การเก็บค่าธรรมเนียม ให้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดไว้ ท้าย
พระราชบัญญัติ 

 → เมื่อจะเก็บจริง ต้องออกกฎกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง 

  ๏ มีการก าหนดเงื่อนไขขั้นต่ าไว้ในกฎหมายเช่น มาตรา 52 รายละเอียดที่ต้อง
ส าแดงในใบขนสินค้า) และมาตรา 138 ( เขตปลอดอากร) เป็นต้น 

  ๏ มีการเขียนมาตราต่างๆ แยกตาม Mode การขนส่ง เช่น บก เรือ อากาศ 

1. การแก้ไขรูปแบบ / ถ้อยค า 
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 ๏ มีการวางหลักการของคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า  
ที่มั่นคงชั่วคราว และท่าเรือรับอนุญาต ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ 

 → โรงพักสินค้า ที่มั่นคง จะหมายถึง สถานที่ที่เก็บหรือพักสินค้าที่น าเข้า
มาจากต่างประเทศ เพื่อรอการตรวจปล่อยออกไปจากอารักขาของศลุกากร เพื่อเข้า
สู่การบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อเข้าสู่พิธีการศุลกากรอื่นๆ เช่น เข้าสู่เขต 
ปลอดอากร / คลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นต้น 

  



- ดูบทเฉพาะกาล 

- และระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

- ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ 

- ถ้าคลังฯ ชั่วคราว ขัด/แย้งกับกฎหมายใหม่ 

- ก็จะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป 

คลังฯ ชั่วคราว  จะยังคงมีต่อไปหรือไม่ อย่างไร 



1. กรมศุลกากรตั้งคณะท างานแล้ว 9 ชุด 

2. ก าลังเสนอตั้งอีก 1 ชุด 

3. เพื่อพิจารณาด าเนินการออกอนุบัญญัติชนิดต่างๆ เช่น 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ 
ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร 

 

การจัดท าอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยกฎหมายศุลกากร 
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 ๏ คลังสินคา้ทัณฑ์บน 

 → เป็นมาตรการส่งเสริมการส่งออกอย่างหนึ่งของรัฐ ที่มีหลักการว่า 
จะเก็บอากร หากเอาของออกจากอารักขาของคลังฯ เพื่อบริโภคในประเทศและ 
จะยกเว้นอากร หากเอาของออกจากคลังฯ เพ่ือส่งออก 

 → คลังสินค้าทัณฑ์บนจะมีกี่ชนิด / ประเภท เป็นไปตามที่อธิบดีก าหนด 

 → ใช้ระบบ “ใบอนุญาต” ซึ่งจะมีการก าหนดคุณสมบัติขั้นต่ าของผู้ขอ
ใบอนุญาตไว้ในกฎหมาย และในกฎกระทรวง 

 → มีระบบการพักใช้ใบอนุญาต และการเลิกกิจการ ตลอดจนการแสดง
ใบอนุญาต 

 → การเก็บของ การโอนย้ายระหว่างกัน การผลิตของ ระยะเวลา ชนิดของที่
น าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ก าหนด 
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 ๏ เขตปลอดอากร 

 → เป็นมาตรการส าหรับการส่งออกอย่างหนึ่งของรัฐ ที่มีหลักการว่าของที่น าเข้า
มาเก็บในเขตปลอดอากร จะได้รับยกเว้นอากรและ ได้รับยกเว้นโดยน าข้อห้าม 
ข้อก ากัดบางอย่างมาใช้ (เฉพาะบางพื้นที่และเฉพาะเขตปลอดอากรเพื่อการอุตสาหกรรม) 
จนกว่าจะน าของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อบริโภคในประเทศ 

 → หากน าของออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออก จะได้รับยกเว้นอากร 

 → หากน าของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อบริโภคในประเทศ จะต้องเสียภาษี 
โดยถือเสมือนน าเข้าส าเร็จขณะปล่อยออกจากเขตปลอดอากรและปฏิบัติตามข้อห้าม 
ข้อจ ากัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
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 → คลังสินค้าทัณฑ์บนจะมีกี่ชนิด / ประเภท เป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนด 

 → ใช้ระบบ “ใบอนุญาต” ซึ่งจะมีการก าหนดคุณสมบัติขั้นต่ าของผู้ขอ
ใบอนุญาตไว้ในกฎหมาย และในกฎกระทรวง 

 → มีระบบการพักใช้ใบอนุญาต และการเลิกกิจการ ตลอดจนการแสดง
ใบอนุญาต 

 → การเก็บของ การโอนย้ายระหว่างกัน การผลิตของ ระยะเวลา ชนิดของที่
น าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ก าหนด 
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 ๏ มีการบัญญัติกฎหมายในส่วนที่เป็นเนื้อหาออกจากบท
ระวางโทษ  

 → มีการก าหนดลักษณะการกระท าไว้ ว่ากระท าอย่างไรผิด 
หรือไม่กระท าอย่างไรผิด ส่วนการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ก าหนดให้กระท า
หรือฝ่าฝืนไม่กระท า จะก าหนดเป็นมาตราต่างหาก 

  



 ๏ เดิม มี 19 หมวดหมู่ 

 ๏ แก้ไขเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้ 

  หมวด 1  บททั่วไป จะเป็น หมวดที่ใช้กับทุกหมวดได้ 

  หมวด 2  การจัดเก็บอากร ได้แบ่งส่วนย่อยออกเป็น 4 ส่วน คือ 

     ส่วนที่ 1  การเสียอากร 

     ส่วนที่ 2  การประเมินอากร 

     ส่วนที่ 3  การคืนอากร 

     ส่วนที่ 4  การวินิจฉัยอากรและการอุทธรณ์การประเมิน 

  

2. การจัดหมวดหมู่ 



 หมวด 3  การน าของเข้าและการส่งของออก ได้แยกส่วนออกเป็น Mode 
    ดังนี้ 

   ส่วนที่ 1  การน าของเข้าและส่งของออกทางทะเล 

   ส่วนที่ 2  การน าของเข้าและส่งของออกทางบก 

   ส่วนที่ 3  การน าของเข้าและส่งของออกทางอากาศ 

   ส่วนที่ 4  ตัวแทน 

  

2. การจัดหมวดหมู่ 



 หมวด 4  การผ่านแดน การถ่ายล า และของตกค้าง      

   ส่วนที่ 1  การผ่านแดนและการถ่ายล า   
   ส่วนที่ 2  ของตกค้าง 

     

2. การจัดหมวดหมู่ 



 หมวด 5  คลังสินคา้ทัณฑ์บน โรงพักสินคา้ ที่มั่นคง  
    และท่าเรือรับอนุญาต 

   ส่วนที่ 1  การจัดตั้ง 

   ส่วนที่ 2  การด าเนินการ 

   ส่วนที่ 3  การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

     

2. การจัดหมวดหมู่ 



 หมวด 6  เขตปลอดอากร 

   ส่วนที่ 1  การจัดตั้งเขตปลอดอากร 

   ส่วนที่ 2  การขออนุญาตประกอบการในเขตปลอดอากร 

   ส่วนที่ 3  สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร 

 หมวด 7  พนักงานศุลกากร 

     

2. การจัดหมวดหมู่ 



 หมวด 8  อ านาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ 

   ส่วนที่ 1  เขตควบคุมศุลกากร 

   ส่วนที่ 2  พื้นที่ควบคุมร่วมกัน 

   ส่วนที่ 3  การค้าชายฝั่ง 

   ส่วนที่ 4  เขตต่อเนื่อง 

   ส่วนที่ 5  พื้นที่พัฒนาร่วม 

      

2. การจัดหมวดหมู่ 



 หมวด 9  บทก าหนดโทษ 

  • นอกจากน้ี ยังได้มีการแยกบทก าหนดโทษเมื่อฝ่าฝืนมาตราต่างๆ แยกต่างหากจาก
มาตราน้ันๆ และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเจตนาการจ่ายเงินสินบน – รางวัล และการระงับคดี 

  • มีบทเฉพาะกาล 

    → เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งต้ังอยู่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งต้ังใหม่ (ไม่เกิน 180 วัน) 

    → เพื่อให้คลังสินค้าทัณฑ์บน ท่ีมั่นคง เขตปลอดอากร ท าเนียบท่าเรือ โรงพัก
สินค้า ท่ีด าเนินการอยู่ ยังคงด าเนินการต่อไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเสียค่าธรรมเนียม 
ตลอดจนถูกเพิกถอนได้ตามพระราชบัญญัติน้ี 

    → เพื่อให้ความตกลงว่าด้วยการผ่านแดน ไทย -ลาว ท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
ด าเนินการต่อไปได ้

    → เพื่อให้การจ่ายเงินสินบน-รางวัล ท่ีตรวจพบความผิดก่อนพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ สามารถใช้บทบัญญัติเดิม (ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469) ได้  
    

2. การจัดหมวดหมู่ 



 (5) • แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวแทน เพื่อให้ตัวแทนต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ก าหนด 

  • มีโทษทางบริหาร เช่น มีระบบการพักใช้ / เพิกถอน
ใบอนุญาต หรือบังคับสัญญาประกัน 

  • ไม่หลุดพ้นความรับผิดทางอาญา (หากมี)  

  (มาตรา 99 - 101) 

       

3. การแก้ไขหลักการ / เนื้อหาสาระของกฎหมายเดิม 



  • ขึ้นอยู่กับระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  • เจตนารมณ์ของเรื่องดังกล่าวคือ ต้องการปกป้อง
สาธารณชน ให้มีความปลอดภัยจาก Customs Broker ที่ไม่มีคุณภาพ 

  • จึงต้องมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของการเปน็
ตัวแทนออกของให้มีความเหมาะสมและก าหนดโทษตามสมควร 

          • และให้ตัวแทนมีฐานะเป็นเจ้าของสินค้าด้วย  

   

       

ถ้าบริษัท/นิติบุคคล ต้องการใหค้นของตนมาออกของให ้

บุคคลนั้นจะต้องได้รับอนุญาต ในลักษณะเดียวกบั Customs Broker หรือไม่ 
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THANK YOU 



กฎหมายศุลกากร 

          นายอนันต์ สิทธิฤทธ์ิ 
          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายศุลกากร 
          ส านักกฎหมาย 
          กรมศุลกากร 



“ อากร ”หมายความว่า อากรศลุกากรท่ีจดัเก็บกบัของท่ีน าเข้ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรตามพระราชบญัญัตินีแ้ละกฎหมายว่าด้วยพิกดัอตัรา
ศลุกากรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอากรศลุกากร  

 
“ผู้น าของเข้า” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ มีส่วน

ได้เสียในของใด ๆ นบัแต่เวลาท่ีน าของนัน้เข้ามาในราชอาณาจกัรจนถึงเวลาท่ี
พนกังานศลุกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถกูต้องพ้นจากอารักขาของพนกังานศลุกากร  

 
“ผู้ส่งของออก” ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ มีส่วน

ได้เสียในของใด ๆ นบัแต่เวลาท่ีน าของนัน้เข้ามาในอารักขาของพนกังานศลุกากร
จนถึงเวลาท่ีได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 



มาตรา 50 บคุคลมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) พิทกัษ์รักษาไว้ซึง่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
(2) ป้องกันประเทศ พิทกัษ์รักษาเกียรติภมูิ ผลประโยชน์ของชาติ 

และสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  

(3) ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
(4) เข้ารับการศกึษาอบรมในการศกึษาภาคบงัคบั  
(5) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ

 
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 



 
หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 
 (6) เคารพและไมล่ะเมิดสทิธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน และไมก่ระท า 

การใดท่ีอาจก่อให้เกิด ความแตกแยกหรือเกลียดชงัในสงัคม 

 (7) ไปใช้สิทธิเลือกตัง้หรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชน์สว่นรวมของประเทศ เป็นส าคญั 

 (8) ร่วมมือและสนบัสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทัง้มรดกทางวฒันธรรม  

(9) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

 (10) ไมร่่วมมือหรือสนบัสนนุการทจุริตและประพฤติมิชอบทกุรูปแบบ 



 
การเสียอากร 

 
มาตรา 13  การน าของเข้ามาในหรือสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

ให้เรียกเก็บอากรจากผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกตามพระราชบญัญัตินี ้
และตามกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอตัราศลุกากร 

ความรับผิดในอนัจะต้องเสียอากรส าหรับของท่ีน าเข้ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเกิดขึน้ในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จหรือ 
ส่งของออกส าเร็จตามมาตรา 50 

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีหน้าที่เสียอากรเม่ือได้ยื่น
ใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรและพนักงานศุลกากรได้รับและ
ออกเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว 

 

 

 

 



 
การเสียอากร 

 
มาตรา 14  การค านวณอากรส าหรับของที่น าเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร ให้ค านวณตามสภาพแห่งของ ราคาศลุกากร และพิกัด
อัตราศุลกากร ที่ เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จ เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปนี ้

(๑) กรณีของที่เก็บไว้ในคลงัสินค้าทณัฑ์บน ให้ค านวณอากร
ตามสภาพแห่งของ ราคาศลุกากร และพิกดัศลุกากร ที่เป็นอยู่ใน
เวลาที่น าเข้าส าเร็จ แต่อตัราศลุกากรให้ถือตามอตัราศลุกากรที่ใช้
อยู่ในเวลาซึง่ได้ปลอ่ยของเช่นว่านัน้ออกไปจากคลงัสินค้าทณัฑ์บน  ทัง้นี ้
ไม่วา่จะปลอ่ยของออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้ามาหรือในสภาพอื่น 

 

 

 

 

 



 
การเสียอากร 

 
(๒) กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหายหรือ

ถูกท าลาย ให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร 
และพิกัดอตัราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้าเก็บใน คลงัสินค้า
ทณัฑ์บนนัน้ 

(๓) กรณีของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นของเพ่ือการ
ผ่านแดนหรือเพ่ือการถ่ายล าและต่อมามีการขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการ
ศลุกากรเป็นของน าเข้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ 
วรรคสอง ให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และ
พิกดัอตัราศลุกากร ที่เป็นอยูใ่นเวลาที่น าของนัน้เข้ามาในราชอาณาจกัร 

 

 

 

 

 



 มาตรา 51 ก่อนท่ีจะน าของใดไปจากอารักขาของศลุกากร
หรือก่อนท่ีจะส่งของใดออกไปนอกราชอาณาจกัร ผู้น าของเข้า
หรือผู้ส่งของออกต้องปฏิบตัิให้ครบถ้วนตามพระราชบญัญัตินี ้และ
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการศลุกากร กบัต้องย่ืนใบขนสินค้า
โดยถกูต้อง และเสียอากรจนครบถ้วนหรือวางประกนัไว้  
 การย่ืนใบขนสนิค้า การเสียอากร และการวางประกนัตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศก าหนด  

---------- 
 
  

กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 



 
การประเมนิอากร 

 
มาตรา 19 เม่ือพบว่าผู้ มีหน้าท่ีเสียอากรไม่เสียอากรหรือเสียอากร 

ไม่ครบถ้วน ให้พนกังานศลุกากรมีอ านาจประเมินอากรตามพระราชบญัญัตินี ้
และตามกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอตัราศลุกากร  

การประเมินอากรตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการได้ภายในก าหนด
สามปีนบัแตว่นัท่ีได้ย่ืนใบขนสินค้า เว้นแตก่รณีมีเหตจุ าเป็นไม่อาจประเมินอากร
ได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ขอขยายระยะเวลาตอ่อธิบดีได้อีกไม่เกิน
สองปี 

ในกรณีท่ีปรากฏหลกัฐานท่ีอธิบดีเช่ือได้ว่าผู้ มีหน้าท่ีเสียอากรมีเจตนา
ในการฉ้ออากร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจประเมินอากรได้อีกภายใน
ก าหนดห้าปีนบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

 

 

 



มาตรา 19 
1.ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกไม่เสียอากร หรือเสียอากรไม่ครบถ้วน 
2. พนกังานศลุกากรมีอ านาจประเมินเงินอากรเพิ่ม 
3. การประเมินเงินอากรต้องท าภายในก าหนดเวลา 3 ปี นบัแตว่นัย่ืนใบขนสินค้า 

ข้อยกเว้น 
ก. มีเหตุจ าเป็นไม่อาจประเมินได้ทันใน 3 ปี ให้ขอขยายเวลาต่ออธิบดีอีก     

ไม่เกิน 2 ปี 
ข. มีหลกัฐานเช่ือวา่ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออกฉ้อคา่อากรให้ขยายเวลาประเมินอากร 

ได้อีก 5 ปี นบัแตพ้่นเวลาตามข้อ 3 หรือ ข้อ ก. แล้วแตก่รณี 
 

การประเมนิอากร 



กรณี
ที่ 

ตรวจสอบพบ 
อากรขาด 

ระยะเวลา 
การประเมินอากร 

 3 ปี 

ขอขยาย 
อีก 2 ปี 

ระยะเวลา 
การประเมินอากร 

 5 ปี 

รวม (ปี) ส่งแบบแจ้ง 
ภายใน 7 วัน นับแต่
วันประเมินอากรเสร็จ 

 
1 

 
ไมห่ลีกเลี่ยงอากร 
 

 
5 

 
7 

 
2 

 
หลีกเล่ียงอากร 
 

 
 
 

 
10 

 
7 

 
3 

 
หลีกเล่ียงอากร 
 

 
8 

 
7 

ระยะเวลาในการประเมนิอากรตามกฎหมายศุลกากร 

หมายเหตุ เร่ิมนบัตัง้แตว่นัย่ืนใบขนสนิค้า 



 มาตรา 20 พนกังานศลุกากรประเมินเสร็จแล้วต้อง
สง่แบบแจ้งการประเมินอากรให้ผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก
ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีประเมินเสร็จ และให้ผู้น าของเข้า 
ผู้สง่ของออกเสียอากรภายใน 30 วนั นบัแต่รับแบบแจ้ง
การช าระเงินอากร 
 

การส่งแบบแจ้งการประเมนิอากร 



มาตรา 22 โทษทางแพ่งส าหรับผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกที่ไม่เสีย
อากรหรือ เสียไม่ครบถ้วน 

1. เงินเพ่ิม 

2. เบีย้ปรับ 
 

มาตรการทางแพ่งส าหรับผู้ค้างค่าอากร 



1. เงนิเพิ่ม เงินท่ีมีผู้น าของเข้าหรือผู้สง่ของออกต้องเสียเพิ่มเตมิ
นอกจากคา่อากร เน่ืองจากไมเ่สียคา่อากรให้ครบถ้วนก่อนน าของออกจากอารักขา           
ของศลุกากร โดยเสียในอตัราร้อยละหนึ่งต่อเดือน ของจ านวนค่าอากรท่ีต้องเสีย 
แตไ่มเ่กินจ านวนเงินอากรท่ีต้องเสีย โดยเงินเพิ่มอาจลดได้ตามกฎกระทรวง 

2. เบีย้ปรับ เงินที่ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกต้องเสียเพิ่มเติม
นอกจากเงินอากรและเงินเพิ ่ม เนื่องจากการผิดนดัช าระค่าอากร คือ    
ไม่น าค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่มมาช าระภายใน 30 วนั นบัแต่รับแบบแจ้ง
การประเมิน โดยเสียเบีย้ปรับอีกร้อยละ 20 ของคา่อากรท่ีต้องเสีย เบีย้ปรับ
อาจงดหรือลดตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมตัิรัฐมนตรี 

 

เงนิเพิ่มและเบีย้ปรับ 



มาตรา 23-24 
1. การกกัของน าเข้า ของส่งออก 

2. ยดึหรืออายดัทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออก 
 

มาตรการทางปกครองส าหรับผู้ค้างค่าอากร 



การกักของ เม่ือครบก าหนด 30 วนั นับแต่
ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากรแล้ว ผู้ น าของเข้า     
ผู้ ส่งของออกไม่เสียอากร เงินเพิ่ม เบีย้ปรับ ถือว่า    
มีหนีค้่าอากรค้างช าระจะต้องใช้มาตรการกักของ
ของผู้ ค้างช าระคา่อากร 

 

การกักของ 



1. กกัของใด ๆ ของผู้ ค้างช าระค่าอากรที่ก าลงัผ่านศลุกากร 
หรืออยูใ่นก ากบัตรวจตราของศลุกากร 

2. กักของดังกล่าวจนกว่าผู้ ค้างช าระค่าอากรจะน าเงิน  
คา่อากรมาช าระให้ครบถ้วน 

3. หากครบก าหนด 30 วนั นบัแต่กกัของแล้ว ผู้ ค้างช าระ
คา่อากรไมช่ าระ อธิบดีจะน าของที่กกัออกขายทอดตลาด 

การกักของของผู้ค้างช าระค่าอากร 



1. ช าระคา่อากรท่ีค้าง 

2. ช าระคา่อากรส าหรับของท่ีขายทอดตลาด 

3. ช าระค่าเก็บรักษา ค่าขนย้าย ค่าภาระติดพนัอย่างอื่นที่ค้างช าระ
แก่กรมศลุกากร 

4. ช าระคา่ภาษีอากรตามกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวกบัการน าของเข้า สง่ของออก 

5. ช าระคา่ภาระติดพนัแก่ผู้ เก็บรักษาและผู้ขนสง่ 

6. เหลือเทา่ไรให้คืนเจ้าของ 

7. ไมม่ารับภายใน 6 เดือน ตกเป็นของแผน่ดิน 
 

 
เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดของที่กักไว้ 

 



1. ต้องกกัของของผู้น าของเข้า ผู้สง่ของออกที่ค้างช าระคา่อากรก่อน 

2. ค่าขายของที่กกัไม่พอช าระเงินอากรที่ค้าง 

3. อธิบดีสัง่ยึดหรืออายดัทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้น าของเข้า หรือ
ผู้ส่งของออกได้โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล 

 

 
การยดึหรืออายัดทรัพย์ 

ของผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกที่ค้างช าระค่าอากร 
 



1. หกัคา่ธรรมเนียมคา่ใช้จ่ายในการยดึและขายทอกตลาด 

2. ค่าอากรที่ค้างช าระ 

3. หากมีเงินเหลือให้คืนเจ้าของ 
 

 
เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยดึหรืออายัด 

 



1. ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกท่ีได้รับแจ้งจ านวนค่าอากรแล้ว ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วยกบัการ
ประเมินเงินอากรเพิ่มของพนกังานศลุกากร มีสิทธิอทุธรณ์การประเมินเงินอากรต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอทุธรณ์ได้ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมินอากร 

2. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการเสียอากรตามท่ีพนักงานศลุกากรประเมินเพิ่ม กรม
ศลุกากรใช้มาตรการกกัของ หรือยดึอายดัทรัพย์สินของผู้ ค้างช าระคา่อากรได้ 

3. ระหว่างรอผลการพิจารณาอทุธรณ์ อธิบดีอาจให้ทเุลาการช าระเงินอากรได้ในระหว่างทเุลา 
ผู้ ค้างช าระคา่อากรไม่ต้องช าระค่าอากรท่ีค้าง 

4. คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์มีหลายคณะได้ 

5. คณะกรรมการอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออกให้แล้ว
เสร็จใน 180 วนั นบัแตไ่ด้รับอทุธรณ์ หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 90 วนั 

หากพิจารณาไม่เสร็จใน 180 วนั ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก น าคดีไปฟ้องต่อศาลได้ไม่ต้อง
รอผลค าวินิจฉัยอุทธรณ์ และให้คณะกรรมการฯ ยกอุทธรณ์ 
 

 
การอุทธรณ์การประเมนิเงนิอากร 

 



 มาตรา 39 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์    
ประกอบด้วย  อธิบดีกรมศลุกากรเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทน
ส าน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ ให้อธิบดี
แตง่ตัง้ข้าราชการในกรมศลุกากรคนหนึ่งเป็นเลขานกุาร 
และอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

  



บทก าหนดโทษตามกฎหมายศุลกากร 

 มาตรา ๒๐๘ ผู้น าของเข้าหรือผู้ ส่งของ
ออกผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

  



มาตรา ๒๐๒ ผู้ ใดย่ืน จดัให้ หรือยอมให้ผู้อื่นย่ืน
ใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมลูซึ่งเก่ียวกบัการเสียอากร
หรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีไ้ม่ถูกต้อง
หรือไม่บริบูรณ์ อนัอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดใน
รายการใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในใบขนสินค้า เอกสาร 
หรือข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กินห้าแสนบาท 

 

ความผิดฐานส าแดงเทจ็ 



อายุความอาญา 

 มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตวัผู้กระท าความผิด มายงัศาล
ภายในก าหนดดงัต่อไปนี ้นบัแต่วนักระท าความผิดเป็นอนั ขาดอายคุวาม  

(1) ยี่สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคกุตลอดชีวิต หรือ
จ าคกุย่ีสิบปี 

(2) สิบห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคกุกว่าเจ็ดปีแต่ยงัไม่ถึงย่ีสิบปี  
(3) สิบปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคกุกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี  
(4) ห้าปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคกุกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี  
(5) หนึ ่งปี ส าหรับความผิดต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แต่หนึ ่งเดือนลงมาหรือ   

ต้องระวางโทษอย่างอ่ืน 
ถ้าได้ฟ้องและได้ตวัผู้กระท าความผิดมายงัศาลแล้ว ผู้กระท า ความผิดหลบหนี

หรือวิกลจริต และศาลสัง่งดการพิจารณาไว้จนเกิน ก าหนดดงักล่าวแล้วนบัแต่วนัท่ีหลบหนี
หรือวนัท่ีศาลสัง่งดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอนัขาดอายคุวามเช่นเดียวกนั  
  



 มาตรา ๒๐๓ ผู้ใดแจ้งข้อความ ให้ถ้อยค า หรือ
ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอนัเป็นเท็จ หรือไม่ตอบค าถาม
ของพนกังานศลุกากรตามท่ีพระราชบญัญัตินีก้ าหนด 
ให้ตอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
  

ความผิดฐานแจ้งข้อความเทจ็ 



มาตรา ๒๐๔ ผู้ ใดปลอมหรือแปลงเอกสารท่ีใช้ในการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญัตินี ้หรือแก้ไขเอกสารท่ีทางราชการ 
ออกให้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ ตามพระราชบญัญัตินี ้
หรือปลอมดวงตรา ลายมือช่ือ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดของ
พนกังานศลุกากร ท่ีใช้เพ่ือการอย่างใดอนัเก่ียวด้วยพระราชบญัญัตินี ้ 
ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับ ไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
 ผู้ ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเคร่ืองหมาย 
ท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกนั  

 

ความผิดฐานปลอมเอกสาร 



 มาตรา ๒๔๒ ผู้ ใดน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 
ซึ่งของที่ยงัมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไป
จากยานพาหนะ คลงัสินค้าทณัฑ์บน โรงพกัสินค้า ที่มัน่คง ท่าเรือ
รับอนญุาต หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนญุาตจากพนกังาน
ศลุกากร ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่า
ของราคาของซึง่ได้รวมคา่อากรเข้าด้วยแล้ว หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และ
ให้ริบของนัน้ ไมว่า่จะมีผู้ถกูลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
 ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึง่ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกนั 

  

ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 



 มาตรา ๒๔๓ ผู้ใดน าของท่ีผา่นหรือก าลงัผา่นพิธีการศลุกากร
เข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอก
ราชอาณาจกัร โดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร 
โดยเจตนาจะฉ้ออากรท่ีต้องเสียส าหรับของนัน้ ๆ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินตัง้แต่คร่ึงเท่าแต่ไม่
เกินสี่เทา่ของคา่อากรท่ีต้องเสียเพิ่ม หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และศาล
อาจสัง่ริบของนัน้ก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถกูลงโทษตามค าพิพากษา
หรือไม ่
 ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกนั 

ความผิดฐานหลีกเล่ียงอากร 



 มาตรา ๒๔๔ ผู้ ใดน าของท่ีผ่านหรือก าลงัผ่านพิธีการ
ศลุกากรเข้ามาในราชอาณาจกัร หรือสง่ของดงักลา่วออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือน าของเข้าเพ่ือการผ่านแดน หรือ
การถ่ายล าโดยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหรือข้อห้ามอันเก่ียวกับ
ของนัน้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และศาลอาจสั่งริบของ
นัน้ก็ได้ ไมว่า่จะมีผู้ถกูลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
 ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกนั  

ความผิดฐานหลีกเล่ียงข้อห้าม ข้อก ากัด 



“ของต้องห้าม” หมายความว่า  ของท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดห้ามมิให้น าเข้ามาในหรือสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
หรือน าผา่นราชอาณาจกัร 

 

ของต้องห้าม 



ของต้องก ากัด 

“ของต้องก ากัด” หมายความว่า  ของท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดว่า หากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร หรือน าผา่นราชอาณาจกัร จะต้องได้รับอนญุาต 
หรือปฏิบตัิให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 



 
กฎหมายควบคุมการส่งผ่าน น าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

 
 ผู้ ที ่จะน าของเช่นว่านีผ้ ่าน หรือส่งผ่านราชอาณาจกัร 
จะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้
ในกฎหมาย เช่น ต้องได้รับอนญุาตก่อน หรือ ต้องปฏิบตัิตาม
เ งื ่อน เวลาที ่ก าหนด เ ป็นต้น  ซึ ง่ประกอบด้วยกฎหมาย 
ดงัต่อไปนี ้

1. พ.ร.บ. กกัพืช พ.ศ. 2507 (มาตรา 8-14) 

2. พ.ร.บ. อาวธุปืนเคร่ืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวธุ พ.ศ. 2490 (มาตรา 70) 
 
 



 
กฎหมายควบคุมการส่งผ่าน น าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

 
3. พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2499 (มาตรา 31) 
4. พ.ร.บ.  เ ชื อ้โรคและพิษจากสตัว์ พ .ศ. 2525 

(มาตรา 5) 
5. พ.ร.บ. วตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท พ.ศ. 2518 

(มาตรา 16) [กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2501] 
6. พ.ร.บ. ควบคมุการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัรซึง่

อาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งท่ีใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 
(มาตรา 3-4) 

7. พ.ร.บ. ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 (มาตรา 12) 
8. พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 (มาตรา 4) 
 

 
 



 
กฎหมายควบคุมการส่งผ่าน น าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

 
9. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (มาตรา 64) 
10. พ.ร.บ.พนัธุ์พืช พ.ศ. 2518 (มาตรา 3 มาตรา 14 มาตรา 15) 

กฎกระทรวงฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2536) 
11. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 (มาตรา 4 มาตรา 24) 
12. พ.ร.บ. ควบคมุยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 (มาตรา 25 มาตรา 46) 
13. พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 
14. พ.ร.บ. การสง่ออกไปนอกและการน าเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรซึง่สินค้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
15. พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 
16. พ.ร.บ. พลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสนัติ พ.ศ. 2559 
 

 

 



 มาตรา 245 ผู้ ใดเป็นผู้ ใช้หรือผู้สนบัสนนุ 
หรือสมคบกันในการกระท าความผิดตาม
มาตรา 242 มาตรา 243 หรือมาตรา 244 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกบัตวัการในการ
กระท าความผิดนัน้ 

ความผิดของผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การกระท าความผิด 



 มาตรา ๒๔๖ ผู้ ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย 
ซือ้ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอนัตนพึงรู้ว่าเป็นของอนัเน่ือง
ด้วยความผิดตามมาตรา 242 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือ    
ทัง้จ าทัง้ปรับ 
 การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระท าโดยรู้ว่า 
เป็นของอนัเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 243 ต้องระวางโทษจ าคกุ     
ไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินตัง้แต่คร่ึงเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากร    
ท่ีต้องเสียเพิ่ม หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระท าโดยรู้ว่า  
เป็นของอนัเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 244 ต้องระวางโทษจ าคกุ     
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
  

ความผิดฐานรับซือ้ของที่เป็นความผิด 



มาตรา ๒๕๒ การกระท าความผิด
ตามมาตรา 202 มาตรา 242 หรือ
มาตรา 244 ให้ผู้กระท าต้องรับผิด
แม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 

ข้อยกเว้น เร่ืองเจตนาในการกระท าความผิด 



  

 มาตรา ๒๕๕ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนดโดยได้รับอนมุตัิจากรัฐมนตรี ในกรณีดงัต่อไปนี ้
 (1) ความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 244 เฉพาะกรณีความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม 
และมาตรา 246 ให้หกัจ่ายเป็นเงินสิบบนและรางวลัร้อยละสี่สิบจากเงินค่าขายของกลางโดยให้
หกัจ่ายเป็นเงินสินบนร้อยละย่ีสิบ และเป็นรางวลัร้อยละย่ีสิบ แต่กรณีที่มิได้ริบของกลางหรือ
ของกลางไม่อาจจ าหน่ายได้ให้หกัจ่ายจากเงินคา่ปรับ 
 (2) ความผิดตามาตรา 202 มาตรา 243 และมาตรา 244 เฉพาะกรณีความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงข้อจ ากดัให้หกัจ่ายเป็นเงินรางวลัร้อยละย่ีสิบจากเงินค่าขายของกลาง แต่กรณีที่มิได้
ริบของกลางหรือของกลางไมอ่าจจ าหน่ายได้ให้หกัจ่ายจากเงินคา่ปรับ 
 (3) กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด แจะเจ้าหน้าที่ผู้ส ารวจเงินอากรตรวจพบเป็นผลให้
เรียกอากรเพิ่มเติมได้ ให้จ่ายเงินรางวลัร้อยละสิบ ของเงินอากรที่กรมศลุกากรเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ 
 เงินสินบนและรางวลัตาม (1) และ (2) ให้หกัจ่ายเงินสินบนได้ไม่เกินคดีละห้าล้านบาท 
และหกัจ่ายเป็นรางวลัได้ไม่เกินคดีละห้าล้านบาท และตาม (3) ให้หกัจ่ายเป็นเงินรางวลัได้ไม่เกิน
ห้าล้านบาทตอ่การตรวจพบ 
 
  
 

เงนิสินบนรางวัลตามกฎหมายศุลกากร 



อัตราการจ่ายเงนิสินบนและรางวัล 
ฐานความผิดที่จ่าย 

เงนิสินบนและรางวัล 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. .... มาตรา 257 (ที่ผ่านคณะกรรมาธิการ) 

มาตรา 

ที่จ่าย 

เงนิสินบน 
(ร้อยละของค่าขาย 

ของกลางหรือ

ค่าปรับ) 

เงนิรางวัล มาตรา 

ที่จ่าย 

เงนิสินบน 
(ร้อยละของค่าขาย 

ของกลางหรือ

ค่าปรับ) 

  เงนิรางวัล 

เงนิรางวัล 

(ร้อยละของค่าขาย 

ของกลางหรือ

ค่าปรับ) 

ไม่มี 

เงนิสินบน 

ไม่เกินคดีละ 
(ล้านบาท) 

เงนิรางวัล 

(ร้อยละของค่าขาย 

ของกลางหรือ

ค่าปรับ) 

ไม่เกินคดีละ  
(ล้านบาท) 

ส าแดงเทจ็ 99 30 25 30 202 - - 20 5 

ลกัลอบหนีศลุกากร 27 30 25 30 242 20 5 20 5 

หลีกเล่ียงอากร 27 30 25 30 243 - - 20 5 

หลีกเล่ียงข้อห้าม 27 30 25 30 244 20 5 20 5 

หลีกเล่ียงข้อก ากดั 27 30 25 30 244 - - 20 5 

รับซือ้ของลกัลอบหนีศลุกากร 
ของหลีกเล่ียงอากร และของ

หลีกเล่ียงข้อห้าม ข้อก ากดั 

27 ทว ิ 30 25 30 246 20 5 20 5 

ตรวจพบการเก็บอากรขาด 102 ตรีอน ุ3 - 10 - 255 (3) - - 10 5 



 มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บงัคบัมาตรา 257 บรรดาความผิด
ตามพระราชบญัญตัินีถ้้าบคุคลนัน้ยินยอมใช้ค่าปรับ หรือได้
ท าความตกลง หรือท าทัณฑ์บน หรือให้ประกันตามท่ี
อธิบดีเห็นสมควรแล้ว อธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ 
และให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ในกรณีอธิบดีเห็นสมควรจะฟ้องบุคคลใดตาม
พระราชบญัญัตินีใ้ห้บนัทึกเหตุผลในการฟ้องผู้กระท า
ความผิดไว้ด้วย 

68 

การเปรียบเทยีบคดีตามกฎหมายศุลกากร 



 มาตรา ๒๕๗ ความผิดตามมาตรา 227 มาตรา 242 
มาตรา 243 มาตรา 244 และมาตรา 247 ถ้าราคาของกลางรวม
คา่อากรเข้าด้วยแล้วเกินกวา่สี่แสนบาท ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
มีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนกรมศลุกากร ผู้แทนกระทรวงการคลงั และผู้แทนส านกังาน
ต ารวจแหง่ชาติ 
 เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใด 
และผู้ ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ หรือได้ท าความตกลง หรือท า
ทณัฑ์บน หรือให้ประกนั ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
บทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 69 

การเปรียบเทยีบคดีตามกฎหมายศุลกากร 



การเปรียบเทยีบงดการฟ้องร้องตามกฎหมายศุลกากร 

คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
งดการฟ้องร้อง ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกรมศุลกากร 

ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน สตช. 
อธิบดีกรมศุลกากร 

ความผดิตามมาตรา  227 มาตรา 242 
มาตรา 243 มาตรา 244 และมาตรา 247 

ราคาของกลางรวมอากร  
เกินกวา่ 400,000 บาท 

ความผดิตามมาตรา  227 มาตรา 242 
มาตรา 243 มาตรา 244 และมาตรา 247 

ความผดิตามมาตราอ่ืน ๆ  
ในหมวดท่ี 9 

ราคาของกลางรวมอากร  
ไม่เกิน 400,000 บาท 

ไม่จ ากดัมูลค่าของกลาง 

คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



การถ่ายล า ผ่านแดน และของตกค้าง 

 

 

 

 

นางสาว บศุราคมั แก้วฟ้านภาดล 

รักษาการหวัหน้าฝ่ายกฎหมายตา่งประเทศท่ี 2 

 ส านกักฎหมาย กรมศลุกากร 

 



Differentiate between Transit and Transshipment 

           Transit   Transshipment 

In and Out  
in at least 2 customs 
offices 

In 

1 

2 
Out 

  In and Out in  
  one customs     
office  



มาตรา 4 
ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การผ่านแดน” หมายความว่า การขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากร
แห่งหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งออกไป ภายใต้
การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอก
ราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะ  
การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือ 
การเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้
ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับ
ของดังกล่าวในราชอาณาจักร 
“การถ่ายล า” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามา
ในราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร 
ภายใต้การควบคุมของศุลกากรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 



มาตรา 14 (3) 

 มาตรา 14 การค านวณอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ให้ค านวณตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร  
ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

 (3) กรณีของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นของเพื่อการผ่านแดน
หรือเพื่อการถ่ายล าและต่อมามีการขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็น
ของน าเข้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสอง ให้ค านวณ
อากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ใน
เวลาที่น าของน้ันเข้ามาในราชอาณาจักร 
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มาตรา 102 

 ผู้ ใดน าของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าออกนอก
ราชอาณาจักร ให้ยื่นใบขนสินค้าตามแบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 ของตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดที่จะต้องเสียอากร หากได้
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และได้น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลง
ระหว่างประเทศ 
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มาตรา 103 

ในกรณีที่ผู้น าของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าไม่น าของ
ออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา 102  
วรรคสอง หรือขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นการน าเข้า
และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่ไม่เสียอากรหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการศุลกากรภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 
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มาตรา 104 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าของที่น าเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือ 
การถ่ายล าเป็นของที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจหรือ
ค้นของนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 
 (1) มีไว้เพื่อใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย 
 (2 )  ชนิดแห่ งของหรือการขนส่ งหรื อการขนถ่ ายของดั งกล่ าว  
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่าง
ประเทศ 
 (3) มีการแสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ 
 (4) เป็นของผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายล า 
 การตรวจหรือค้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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มาตรา 105 

ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าของใดเป็นของที่มีลักษณะตามมาตรา 104  
ให้ของนั้นเป็นของอันจะพึงต้องริบ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษา
หรือไม่ และอธิบดีอาจสั่งให้ท าลายโดยวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หรือให้ส่งกลับออกไปโดยพลัน หรืออาจสั่งให้
ด าเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ไม่สามารถน าของนั้นมาใช้ได้อีกหรือ
เพื่อให้ของดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ขนส่งหรือ 
ผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ัน 
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มาตรา 106 

ให้น าข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่านตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้
บังคับกับของที่น าเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล า โดยค านึงถึง
ศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายสาธารณะ ความปลอดภัยของ
สาธารณชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และการ
ปกป้องการครอบครองสมบัติของชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
หรือค่านิยมทางโบราณคดี หรือการปกป้องทรัพย์สินทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
มีอยู่ด้วย 
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มาตรา 260 

บทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการน าของออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา 103 
จะไม่น ามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความตกลงระหว่างประเทศที่มี
ผลผูกพันไว้แล้ว 
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