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พระราชบัญญัติ 
ศุลกากร  (ฉบับที่  ๒๑) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รี ยกว่ า   “พระราช บัญญัติ ศุ ลกากร   (ฉบับที่   ๒๑ )   

พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “การผ่านแดน”  และ  “การถ่ายลํา”  ต่อจากบทนิยาม 

คําว่า  “เขตปลอดอากร”  ในมาตรา  ๒  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“คําว่ า   “การผ่านแดน”  หมายความว่ า   การปฏิบัติพิ ธีการศุลกากรเพื่ อขนส่งของ 
ผ่านราชอาณาจักร  จากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไปภายใต้ 
การควบคุมของศุลกากร  โดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร  ไม่ว่าการขนส่งนั้น
จะมีการขนถ่ายของเพื่อเปล่ียนยานพาหนะ  การเก็บรักษาของในคลังสินค้า  การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของ 
เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง  หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งของด้วยหรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้  จะต้องไม่มี
การใช้ประโยชน์ใด ๆ  ซึ่งของนั้นในราชอาณาจักร 
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คําว่า  “การถ่ายลํา”  หมายความว่า  การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อลําเลียงถ่ายของจาก
ยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปภายในท่าหรือที่ 
แห่งเดียวกัน  ภายใต้การควบคุมของศุลกากร  โดยมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอก
ราชอาณาจักร” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๓/๑  มาตรา  ๑๓/๒  มาตรา  ๑๓/๓  และ
มาตรา  ๑๓/๔  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

“มาตรา  ๑๓/๑  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การประเมินค่าภาษีและการเสียภาษี  ผู้ที่มีความ
ประสงค์จะนําของเข้ามาในราชอาณาจักรอาจย่ืนคําร้องขอต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาเป็นการล่วงหน้า  ในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดราคาของของนําเข้า 
(๒) กําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
(๓) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจําแนกประเภทของ

ของในพิกัดอัตราศุลกากร 
การย่ืนคําร้องขอ  การพิจารณาคาํร้องขอ  และการแจ้งผลการพิจารณาคําร้องขอให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา  ๑๓/๒  การร้องขอตามมาตรา  ๑๓/๑  ให้ผู้ร้องขอเสียค่าธรรมเนียมตามวิธีการและ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  ๑๓/๓  การพิจารณากําหนดราคาของของนําเข้าตามมาตรา  ๑๓/๑  (๑)  ให้นํา

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการใช้ราคาตาม  (๒)  ของบทนิยามคําว่า  “ราคาศุลกากร”  หรือ  
“ราคา”  ในมาตรา  ๒  มาใช้บังคับ 

มาตรา  ๑๓/๔  การพิจารณาของอธิบดีตามมาตรา  ๑๓/๑  ให้มีผลผูกพันเฉพาะผู้ร้องขอและ
ตามระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ เพิ่ มความต่ อไปน้ี เป็ นมาตรา  ๑๔/๑  แห่ งพระราชบัญญั ติ ศุ ลกากร   
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

“มาตรา  ๑๔/๑  การใช้อํานาจทางศุลกากรเพื่อตรวจของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร   
ให้อธิบดีกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  เพื่อจํากัดการใช้อํานาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๘  ผู้ใดนําของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร  ไม่ว่า
จะดําเนินการโดยผู้นําของผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายลํา  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว  จะต้องย่ืน 
ใบขนสินค้าตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
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ของตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียค่าภาษี  หากได้ปฏิบัติตามท่ี 
อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เ ป็ นมาตรา  ๕๘/๑   แห่ งพระราชบัญญั ติ ศุ ลกากร   
พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

“มาตรา  ๕๘/๑  ให้พนักงานศุลกากรมีอํานาจตรวจสอบ  ตรวจค้นของที่นําเข้าเพื่อการผ่านแดน
หรือการถ่ายลําที่อยู่ในยานพาหนะ  คอนเทนเนอร์  หรือหีบห่ออย่างอื่น  ตามที่อธิบดีกําหนด  โดยไม่ต้องมี
หมายค้น  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 

(๑) ของนั้นเก่ียวเนื่องหรือมีไว้เพื่อใช้สําหรับการก่อการร้าย 
(๒) ชนิดของของหรือการขนส่ง  หรือการขนถ่ายของดังกล่าว  เป็นไปในทางฝ่าฝืนความม่ันคง  

สันติภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศ 
(๓) ของนั้นเป็นของที่มีการแสดงกําเนิดเป็นเท็จหรือเป็นของที่ผิดกฎหมาย 
ในกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นของตามวรรคหนึ่งให้ริบเสียสิ้น  โดยมิพักต้องคํานึงว่าบุคคลใด

จะต้องรับโทษหรือไม่  และอธิบดีอาจสั่งให้ทําลายเสียโดยวิธีการที่ปลอดภัยต่อบุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์สิน  
และสิ่งแวดล้อม  หรือให้ส่งกลับออกไปโดยพลัน  หรืออาจสั่งให้ดําเนินการใด ๆ  ตามสมควรเพื่อให้เป็น
ของไร้โทษทุจริตก็ได้  โดยนายเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวเป็น 
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑๔/๑  การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศุลกากร  
มาตรา  ๑๐๙/๑  และมาตรา  ๑๐๙/๒  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช  ๒๔๖๙ 

“หมวด  ๑๔/๑ 

การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศุลกากร 
 

 

มาตรา  ๑๐๙/๑  การดําเนินการทางศุลกากร  ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดําเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร  ทั้งนี้  การนําข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา  ๑๐๙/๒  การดําเนินการโดยทางเอกสารใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติเป็นความผิด
และกําหนดโทษไว้  ถ้าได้กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษ
เช่นเดียวกับการกระทําที่ได้ดําเนินการโดยทางเอกสาร” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรยังไม่มี 
การกําหนดหลักเกณฑ์การนําของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร  ทําให้ 
การศุลกากรของประเทศไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน  (The  International  Convention  on  the  
Simplification  and  Harmonization  of  Customs  Procedures)  และเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการประเมินค่าภาษีและการเสียภาษี  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การนําของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือ
การถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร  และการย่ืนคําร้องขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือพิจารณากําหนดราคาของของ
นําเข้า  กําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะนําเข้า  และตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือจําแนกประเภทของของในพิกัด
อัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเป็นการล่วงหน้า  ก่อนที่จะนําของเข้ามาในราชอาณาจักร  
ตลอดจนกํ าหนดหลัก เกณฑ์และ วิ ธีการ ในการ นําข้ อมู ล อิ เล็ กทรอ นิกส์มา ใ ช้ ในการ ศุลกากรไ ด้   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


