พระราชบัญญัต ิ
ศุลกากร (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2540
______________________
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
เป็ นปี ท ี่ 52 ในรัชกาลปั จจุบน
ั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้าฯ ให ้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก ้ไขเพิม
่ เติมกฎหมายว่าด ้วยศุลกากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ตราพระราชบัญญัตข
ิ น
ึ้ ไว ้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตน
ิ เี้ รียกว่า "พระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ห ้ใชบั้ งคับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต ้นไป
มาตรา 3 ให ้เพิม
่ ความต่อไปนีเ้ ป็ นมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตศิ ล
ุ กากร พระพุทธศักราช 2469
"มาตรา 20 ทวิ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้เกิดขึน้ ในทะเลอาณาเขต เมือ่ พนักงาน

เจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้จับผู ้ต ้องหาและส่งตัวผู ้ต ้องหาให ้พนั กงานสอบสวนแห่งท ้องทีใ่ ด ให ้พนั กงานสอบสวน
แห่งท ้องทีน
่ ัน
้ เป็ นพนั กงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบ ในกรณีนี้ มิให ้นั บระยะเวลาเดินทางตามปกติทน
ี่ า
ตัวผู ้ต ้องหาส่งให ้พนั กงานสอบสวนเป็ น เวลาควบคุมผู ้ต ้องหาของพนั กงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา"

มาตรา 4 ให ้เพิม
่ ความต่อไปนีเ้ ป็ นหมวด 4 ทวิ อานาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่อง มาตรา 37 ทวิ
มาตรา 37 ตรี มาตรา 37 จัตวา และมาตรา 37 เบญจ แห่งพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พระ
พุทธศักราช 2469
หมวด 4 ทวิ อานาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่อง
มาตรา 37 ทวิ เรือทุกลาทีเ่ ข ้ามาหรือหยุดลอยลาหรือจอดเรือในเขตต่อเนื่องต ้องตอบคาถามใด ๆ ของ
พนั กงานศุลกากรเกีย
่ วกับเรือ คนประจาเรือ คนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะของสินค ้าในเรือ
และสิง่ ทีน
่ ามาในเรือตามทีพ
่ นั กงานศุลกากรถาม และต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสัง่ กับการของพนั กงาน
ศุลกากร ถ ้านายเรือไม่ตอบคาถามหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม มีความผิดต ้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่
หมืน
่ บาท

มาตรา 37 ตรี ห ้ามมิให ้เรือทีอ
่ ยูใ่ นเขตต่อเนือ
่ งขนถ่ายสงิ่ ของใด ๆ โดยไม่มเี หตุอันสมควรหรือไม่
ได ้รับอนุญาตจากพนักงานเจ ้าหน ้าที่ ถ ้านายเรือหรือบุคคลใดฝ่ าฝื นมีความผิดต ้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับเป็ นเงินสองเท่าของราคาของหรือปรับเป็ น
เงินห ้าหมืน
่ บาทแล ้วแต่จานวนใดจะมากกว่า หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ี สน
ิ้ โดยไม่พักต ้องคานึงว่า
ของใด ๆ อันเนือ
่ งด ้วยความผิดตามมาตรานีใ้ ห ้ริบเสย
บุคคลผู ้ใดจะต ้องรับโทษหรือไม่
มาตรา 37
ให ้นาความในมาตรา 15 มาตรา 15 ทวิ
จัตวา
มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25
มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร พระ

พุทธศักราช 2469มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2482 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตศ
ิ ล
ุ กากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 และบท
กาหนดโทษอันเกีย
่ วกับบทบัญญัตด
ิ ังกล่าว มาใช ้บังคับในเขตต่อเนื่องโดยอนุโลม

มาตรา 37
เบญจ

ั ว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศล
ในกรณีทม
ี่ เี หตุอันควรสงสย
ุ กากรหรือมีการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

ในเขตต่อเนื่อง ให ้พนั กงานศุลกากรมีอานาจสัง่ หรือบังคับให ้นายเรือหยุดหรือนาเรือไปยังที่
แห่งหนึง่ แห่งใด
เพือ
่ การตรวจค ้นจับกุมหรือดาเนินคดีได ้
เมือ
่ พนั กงานศุลกากรได ้จับผู ้ต ้องหาและส่งให ้พนั กงานสอบสวนแห่งท ้องทีใ่ ดแล ้ว ให ้พนั กงานสอบสวน
แห่งท ้องทีน
่ ัน
้ มีอานาจสอบสวนในระหว่างรอคาสัง่ แต่งตัง้ พนั กงานสอบสวน ผู ้รับผิดชอบจากอัยการสูงสุด หรือผู ้
รักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา ทัง้ นี้ มิให ้นั บเวลาเดินทางตามปกติทน
ี่ าตัวผู ้ต ้องหา
ส่งให ้พนั กงานสอบสวนดังกล่าว เป็ นเวลาควบคุมผู ้ต ้องหาของหนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณา
ความอาญา"
ผู ้รับสนองพระบรมราชโองการ
สุขวิช รังสิตพล
รองนายกรัฐมนตรี

้
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบั
ญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรกาหนดการ
สอบสวนความตามกฎหมายว่าด ้วยศุลกากรทีเ่ กิดในทะเลอาณาเขต และเนือ
่ งจากได ้มีการประกาศ
พระบรมราชโองการกาหนดเขตต่อเรือของราชอาณาจักรไทย สมควรแก ้ไขเพิม
่ เติมพระราชบัญญัต ิ
ศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 เพือ่ กาหนดการอานาจทางศุลกากรในเขตต่อเนื่องให ้ชัดเจนด ้วย จึง
จาเป็ นต ้องตราพระราชบัญญัตน
ิ ี้

