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พระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยศุลกากร
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ หใ ชบัง คับ ตั้ง แตวัน ถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๔ ตรี อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่พัฒนารวม มาตรา
๓๗ ฉ มาตรา ๓๗ สัตต มาตรา ๓๗ อัฏฐ มาตรา ๓๗ นว มาตรา ๓๗ ทศ มาตรา ๓๗ เอกาทศ มาตรา
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๓๗ ทวาทศ มาตรา ๓๗ เตรส มาตรา ๓๗ จตุทศ และมาตรา ๓๗ ปญจทศ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
พระพุทธศักราช ๒๔๖๙
“หมวด ๔ ตรี
อํานาจทางศุลกากรในพื้นที่พัฒนารวม
มาตรา ๓๗ ฉ ในหมวดนี้
“พื้นที่พัฒนารวม” หมายความวา พื้นที่พัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวมไทย-มาเลเซีย
“ของที่ไดรับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความวา ของที่ไดรับยกเวนอากรศุลกากร ทั้งตาม
กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียที่เกี่ยวกับศุลกากร
มาตรา ๓๗ สัตต การจัดระเบียบการเคลื่อนยายของที่นําเขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่พัฒนารวม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ อัฏฐ ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ นว มาตรา ๓๗ ทศ และมาตรา ๓๗ เตรส (๔) กรม
ศุลกากรยังคงใชอํานาจทางศุลกากรทั้งปวงที่เกี่ยวกับของที่นําเขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่พฒ
ั นารวม
มาตรา ๓๗ นว การเคลื่อนยายของใด ๆ เขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่พัฒนารวม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้
(๑) ของใด ๆ ที่เขามาในพื้นที่พัฒนารวมจาก
(ก) ประเทศอื่นใดนอกจากราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย คลังสินคาใด ๆ ที่ไดรับใบอนุญาต
หรือบริเวณทัณฑบนของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ใหถอื วาเปนของนําเขา
(ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ใหถือวาเปนการเคลื่อนยายภายในประเทศ ทั้งนี้ ของนั้น
จะตองเปนของที่ไดรับความเห็นชอบทางศุลกากร เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุสิ่งของสําหรับใชในพื้นที่
พัฒนารวม
(๒) ของที่ผลิตในพื้นที่พัฒนารวมที่เขามาในราชอาณาจักรไทย หรือไปยังมาเลเซีย หรือประเทศ
ที่สาม ใหถือวาเปนของสงออก
(๓) ของที่ เคลื่ อนย ายเข าไปในพื้ นที่ พั ฒนาร วมตาม (๑) (ข) และต อมาของนั้ นเข ามาใน
ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ใหอยูภายใตบังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย แลวแต
กรณี
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มาตรา ๓๗ ทศ ของใด ๆ ที่จัดอยูในบัญชีของตองหามตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซีย จะไมไดรับอนุญาตใหนําเขาไปในพื้นที่พัฒนารวม เวนแตในกรณีที่จําเปนจะตองมีการยกเวนใน
สวนที่เกี่ยวกับการนําเขารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ การยกเวนนั้นจะกระทําไดก็ดวยความตกลงระหวาง
หนวยงานที่มีอํานาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
มาตรา ๓๗ เอกาทศ การนําเขา การสงออก และการเคลื่อนยายภายในสําหรับของในพื้นที่พัฒนารวม
ใหใชแบบศุลกากรตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๗ ทวาทศ พนักงานและพนักงานเจาหนาที่ยอมมีอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับการผานพิธีการ
ศุลกากร รวมทั้งการเก็บภาษีอากรในเรื่องที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใชอํานาจนั้นไดภายในบริเวณ
ที่ทําการศุลกากรรวม
คําวา “ที่ทําการศุลกากรรวม” หมายความวา ที่ทําการของคณะกรรมการศุลกากรรวม ที่จัดตั้งขึ้นใน
สํานักงานใหญขององคกรรวม เพื่อวัตถุประสงคของการประสานงานดานการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากร
และสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนารวม
คําวา “คณะกรรมการศุลกากรรวม” หมายความวา คณะกรรมการที่ประกอบดวยเจาหนาที่ของกรม
ศุลกากร และเจาหนาที่ของหนวยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคของ
การประสานงานดานการดําเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพื้นที่พัฒนารวม
มาตรา ๓๗ เตรส การกระทําที่ไดทําลงในพื้นที่พัฒนารวม
(๑) หากการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศที่มีการอางวากฎหมายของตนถูกละเมิดมีสิทธิเขาใชเขตอํานาจเหนือความผิด
นั้น
(๒) หากการกระทํานั้ นเปนความผิ ดตามกฎหมายที่ เกี่ยวกั บศุลกากรของราชอาณาจั กรไทยและ
มาเลเซีย ประเทศที่เจาพนักงานของตนเปนผูทําการจับกุ มหรือยึดเปนคนแรกในสวนที่เกี่ ยวกับความผิ ด
ดังกลาวมีสิทธิเขาใชเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น
(๓) หากการกระทํ านั้ นเป นความผิ ดตามกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บศุ ลกากรของราชอาณาจั กรไทยและ
มาเลเซี ย และเป นกรณี ที่ มี การจั บกุ มหรื อยึ ดพร อม ๆ กั นโดยกรมศุ ลกากรและหน วยงานศุ ลกากรและ
สรรพสามิตของมาเลเซีย ในสวนที่เกี่ยวกับความผิดดังกลาว ประเทศที่มีสิทธิเขาใชเขตอํานาจเหนือความผิด
นั้นใหกําหนดโดยการหารือระหวางกรมศุลกากร และหนวยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย
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(๔) เงินที่ไดจากการขายของซึ่งเปนผลิตผลของพื้นที่พัฒนารวมที่ถูกริบ ใหแบงเทา ๆ กัน ระหวาง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย
มาตรา ๓๗ จตุทศ เพื่อประโยชนแหงหมวดนี้ คําวา “พระราชอาณาจักรสยาม” “พระราชอาณาเขต”
และ “ราชอาณาจักร” ในพระราชบัญญัตินี้ใหหมายความถึง “พื้นที่พัฒนารวม”
มาตรา ๓๗ ปญจทศ ใหศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา หรือศาลอาญา มีเขตอํานาจที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรที่เกี่ยวกับพื้นที่พัฒนารวม”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ
ระหวางราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรรวมเพื่อแสวงประโยชนจากทรัพยากรในพื้นดินใต
ทะเลในบริเวณที่กําหนดของไหลทวีปของประเทศทั้งสองในอาวไทย ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ที่
ในความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงมาเลเซียวาดวยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งรัฐสภาไดใหความ
เห็นชอบแลวเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามบันทึกความเขาใจและความตกลงดังกลาวในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจทาง
ศุลกากร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

