
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  8  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  4)   
พ.ศ.  2543  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  2551 
ข้อ 2 ให้กรมศุลกากร  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าสินค้าเข้าและ 

ส่งสินค้าออก  และการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร   โดยด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
การเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บอากรต่อกระทรวง  การส่งเสริม  สนับสนุนการผลิตและการส่งออก 
และการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) เสนอความเห็นต่อกระทรวงเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการจัดเก็บอากรในทางศุลกากร 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกโดยมาตรการทางอากร 
(4) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่

คณะรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีมอบหมาย   
ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร  ดังต่อไปนี้ 
(1) ส านักงานเลขานุการกรม 
(2) กองกฎหมาย 
(3) กองตรวจสอบอากร 
(4) กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์ 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(6) กองพิกัดอัตราศุลกากร 
(7) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
(8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

(10) กองสืบสวนและปราบปราม 
(11) ด่านศุลกากร  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(12) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(14) ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(15) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(16) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
(20) - (23) ส านักงานศุลกากรภาคที่  1 - 4  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ข้อ 4 ในกรมศุลกากร  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 5 ในกรมศุลกากร  ให้มีกลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากรในต่างประเทศ  ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ด้านวิชาการ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที ่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมเจรจา  การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง  หรือการขอ
ความร่วมมือทางวิชาการ  รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานศุลกากรต่างประเทศ  องค์การศุลกากรโลก  
และองค์การระหว่างประเทศ 

(2) จัดหาข่าวสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 6 ในกรมศุลกากร  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนา 
การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์   มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่ออธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 

(2) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 7 ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  งานประชุม  และงานเลขานุการของกรม 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกรม 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกบัการรับและจ่ายคืนเงนิภาษีอากร  งานบัญชีอากรด้านการรับและจ่ายอากร  

เงินประกันอากร  และรายได้อื่น ๆ  ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของส่วนราชการใดของกรมโดยเฉพาะ  
และการวางมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บอากรของกรม 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล 
(7) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 8 กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ให้สอดคล้องกับนโยบายจัดเก็บอากร 
และระบบการค้าสากล  และการรับฟังความคดิเหน็ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้
จากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอุทธรณ์คดี   การเสนอเบิกจ่ายเงินสินบนรางวัล 
การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางด าเนินคดีศุลกากร  และการเปรียบเทียบคดี 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(3) ด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา  งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดภายในกรมโดยเฉพาะ 

(4) สนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการศุลกากร 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 9 กองตรวจสอบอากร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการดา้นการตรวจสอบการจัดเก็บอากรและสิทธิประโยชน์ทางอากร 
(2) จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารหลังผ่านพิธีการศุลกากร  เพ่ือทักท้วงการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ในการก าหนดราคาศุลกากร  การจัดเก็บอากร  การยกเว้นอากร  การคืนหรือลดหย่อน 
ค่าอากร  ค่าธรรมเนียม  และเงินอื่น ๆ 

(3) ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร  และการขอรับสิทธิประโยชน์ทางอากรให้ครบถ้วน  
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบพิธีการน าของเข้าและส่งของออก 

(4) ตรวจสอบบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้าหรือส่งของออก  ณ  ที่ท าการ
ของผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้า 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านศุลกากรของกรม   เกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และกฎหมาย
เกี่ยวกับการน าของเข้าและส่งของออก  และการให้สิทธิประโยชน์ทางอากร 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 10 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์  
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์   แผนปฏิบัติการ 
และบูรณาการแผนงาน  โครงการ  และกรอบแผนงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและก ากับดูแล
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์ 

(2) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะนโยบาย  และมาตรการบริหารจัดการและก ากับดูแลพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ 

(3) เสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายของการบริหารจัดการและก ากับดูแลพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า   
ส่งออก  และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ  ร่วมประชุมหรือจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(4) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การบริหารจัดการและก ากับดูแลพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า   ส่งออก  และโลจิสติกส์ 
ของในประเทศและต่างประเทศ 

(5) เป็นศูนย์กลางการประสานงาน  ออกแบบ  พัฒนาระบบการให้บริการ  ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ  และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ 

(6) ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ  การให้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์
ขององค์การ  ผู้ให้บริการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศแก่หน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 

(8) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ส่งเสริมการบูรณาการด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการ
ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า  ส่งออก  และโลจิสติกส์ของในประเทศและต่างประเทศ 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 11 กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม  และบุคลากรภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับงานทางศุลกากร 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 12 กองพิกัดอัตราศุลกากร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าพิกัดศุลกากร  และการก าหนดและพัฒนามาตรฐาน 

การวินิจฉัยพิกัดศุลกากร  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์  และตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

(2) พัฒนาระบบฐานพิกัดศุลกากรและบริหารฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
(3) ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะเกี่ยวกับการน าข้อแนะน าขององค์การศุลกากรโลก 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบฮาร์โมไนซ์มาใช้  รวมทั้งประสานงานกับองค์การศุลกากรโลกและองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง  ในส่วนที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานหลักเกณฑ์การยกเว้นอากร  และพิจารณายกเว้น
อากรส าหรับของตามภาค  4  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(5) พิจารณาจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่มีการโต้แย้งในการน าของเข้าหรือส่งของออก
หรือมีการขอหารือพิกัดอัตราศุลกากร 

(6) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากร  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิกัด
อัตราศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการอุทธรณ์ 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากร 
(8) ก าหนดมาตรฐานวิธีวิเคราะห์สินค้า  และเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านวิเคราะห์สินค้า 

และข้อมูลเกี่ยวกับของต้องห้ามและของต้องก ากัดตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง   ตลอดจนเผยแพร่ 
และสนับสนุนข้อมูลและความรู้ด้านการวิเคราะห์สินค้า 

(9) ด าเนินการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  และตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความถูกต้องของใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(10) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์  ระเบียบ  ค าสั่ง  และประกาศที่เกี่ยวกับพิกัด
อัตราศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

(11) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจ าแนกพิกัดศุลกากรและสิทธิการยกเว้นอากรตามภาค  4  
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  2530  และการวิเคราะห์สินค้า 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 13 กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานพิธีการศุลกากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี

ระหว่างประเทศ  รวมทั้งก าหนดมาตรการและพัฒนาพิธีการศุลกากรด้านการค้าชายแดน 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดราคาศุลกากร  ให้เป็นไปตามความตกลง

ว่าด้วยราคาศุลกากรภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลกและความตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้ง
ด าเนินการออกประกาศราคาสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาศุลกากร  และบริหารฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
(4) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินอากรในส่วนที่เกี่ยวกับราคาศุลกากร 
(5) ก าหนด  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร

และราคาศุลกากร 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ด้านพิธีการศุลกากร  การตรวจสอบ

และพิจารณาคัดเลือกผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  และตัวแทนออกของที่ขอรับสิทธิประโยชน์ด้านพิธีการ
ศุลกากร  รวมทั้งการควบคุมทะเบียนบัตรส าหรับผ่านพิธีการศุลกากร  ทะเบียนประวัติผู้น าของเข้า   
ผู้ส่งของออก  และตัวแทนของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออก 

(7) เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการประสานงานในเรื่องพิธีการศุลกากร   ราคาศุลกากร  
และการค้าชายแดน 

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(8) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานพิธีการศุลกากร  และราคาศุลกากร 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 14 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   และแนวทาง 

การบริหารของกรม  รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ  แผนงาน  และมาตรการของกรม 
(2) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะนโยบายและมาตรการของกรม  รวมทั้งแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการดังกล่าว 
(3) เสนอแนะแนวทางเพ่ือก าหนดนโยบายการจัดเก็บอากร  รวมทั้งจัดท าประมาณการรายได้

ศุลกากร 
(4) ศึกษา  วิเคราะห์  และก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการบริหารการจัดเก็บอากร  พิธีการ

ศุลกากร  และราคาศุลกากร  รวมทั้งควบคุมและติดตามการจัดเก็บอากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(5) เสนอแนะนโยบายและท่าทีในการเจรจาทางด้านศุลกากรระหว่างประเทศและด้านอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมหรือจัดประชุมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(6) เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการต่างประเทศ 
(7) เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการประสานงานในเรื่องการบริหารการจัดเก็บอากร 

ในความรับผิดชอบของกรม 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 15 กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ทางอากร  และด าเนินการเกี่ยวกับ 

การก าหนดหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และสิทธิประโยชน์อื่นใด
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) พิจารณาค าขออนุมัติจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร  ท่าเรือรับอนุญาต  
โรงพักสินค้า  และสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(3) ตรวจสอบบัญชีคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการคืนอากรหรือคืนประกันตามมาตรา  29  และมาตรา  30   

แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการชดเชยค่าภาษีอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(5) ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 16 กองสืบสวนและปราบปราม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการสืบสวนปราบปรามการกระท าผิดทางศุลกากร 
(2) สืบสวน  ป้องกัน  และปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางศุลกากร  เพื่อการควบคุม

ทางศุลกากร 
(4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ  เก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวน

และปราบปราม  และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางศุลกากร 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 17 ด่านศุลกากร  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ

สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาใน 
หรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา  29  และมาตรา  30   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก  
สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง  ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรงุฐานขอ้มูลดา้นศุลกากร
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(6) ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  และให้ค าปรึกษาแนะน าในการอ านวยความสะดวก 
ด้านการค้าชายแดน 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

และนโยบายของกระทรวง 
(2) พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม  ตลอดจน

ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(3) เป็นศูนย์รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 
(4) สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  และแนะน าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 19 ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ

สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักร   การคืนอากรที่มิ ใช่กรณีตามมาตรา   29  และมาตรา  30   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก  
สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า   รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา   
และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 20 ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น   
การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา  29  และมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  
รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่น าเข้าหรือ
ส่งออกทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้งนี้  เฉพาะของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไป 
นอกราชอาณาจักร 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในเขตพ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เฉพาะภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง  ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากรภายในขอบเขต
หน้าที่และอ านาจ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร   รวมทั้ง
จัดท าการประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 21 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   มีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ
สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และการคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา  29  
และมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้า
น าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  และสินค้าผ่านแดน  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง  ที่น าเข้าหรือส่งออกทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นอกจากของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาใน
หรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร   

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในเขตพ้ืนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
แต่ไม่รวมถึงเขตพ้ืนที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง  ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร  ภายใน
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้านอกเหนือจากของติดตัวผู้โดยสาร  ที่น าเข้ามาใน
หรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุงฐานข้อมูล 
ด้านศุลกากรเพ่ือใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 22 ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง   มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ
สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และการคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา  29  
และมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้า
น าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  และสินค้าผ่านแดน  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า  รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา   และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 23 ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ
สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



น าออกไปนอกราชอาณาจักร   การคืนอากรที่มิ ใช่กรณีตามมาตรา   29  และมาตรา  30   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก  
สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร 

(4) ตรวจสอบบันทึก  บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า  หรือส่งของออก   
ณ  ที่ท าการของผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้าภายใน
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(6) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า   รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา   
และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 24 ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ
สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักร   การคืนอากรที่มิ ใช่กรณีตามมาตรา   29  และมาตรา  30   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก  
สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกีย่วกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  หลังผ่านพิธีการศลุกากร  ภายในขอบเขต
หน้าที่และอ านาจ 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า   รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา   
และปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 25 ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นส าหรับ

สินค้าน าเข้าและส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักร   การคืนอากรที่มิ ใช่กรณีตามมาตรา   29  และมาตรา  30   
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  2560  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก  
สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร 
ที่น าเข้าหรือส่งออกทางท่าอากาศยานดอนเมือง  ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ในเขตพ้ืนที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 

(3) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง  ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากรภายในขอบเขต
หน้าที่และอ านาจ 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้า  และของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรงุฐานขอ้มูลดา้นศุลกากร
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 26 - 29 ส านักงานศุลกากรภาคที่  1 - 4  มีหน้าที่และอ านาจในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีอากรส าหรับสินค้าและของที่น าเข้าและส่งออก   
ควบคุมและก ากบัดแูลการน าเขา้และส่งออก  สินค้าถ่ายล า  สินค้าผ่านแดน  และของที่น าเขา้และสง่ออก  
รวมทั้งควบคุมและก ากับดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) ก ากับดูแลการปฏิบัติ งานของด่านศุลกากรให้ เป็นไปตามนโยบาย   แผนงาน   
และเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ 

(3) ให้ค าปรึกษาแนะน า  และสนับสนุนทางวิชาการแก่ด่านศุลกากร  เพ่ือสนองตอบ
ยุทธศาสตร์ของกรม 

(4) ให้การสนับสนุนแก่ด่ านศุลกากรในการด า เนินงานด้านการจัด เก็บภาษีอากร   
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  การตรวจสอบ  และป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(5) สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น
ที่ เกี่ ยวข้อง  และด า เนินการเกี่ ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง  ๆ  หลังผ่านพิธีการศุลกากร   
รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(6) ตรวจสอบบันทึก  บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้าหรือส่งของออก   
ณ  ที่ท าการของผู้น าของเข้า  ผู้ส่งของออก  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามการฉ้อฉลทางการค้าภายใน
ขอบเขตหน้าที่และอ านาจ 

(7) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร   
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้ามาในหรือ
น าออกไปนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งจัดท าการประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรงุฐานขอ้มูลดา้นศุลกากร
เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมศุลกากรเพ่ิมมากขึ้น  สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอ านาจของกรมศุลกากร  
กระทรวงการคลัง  ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพงาน  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
และอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒


