เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
ลาดับ

ฐานความผิด

๑

มาตรา ๒๐๒ ผู้ใดยื่น จัดให้ หรือยอมให้
ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูล
ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความสาคัญผิด
ในรายการใด ๆ ที่ ไ ด้ แ สดงไว้ ใ นใบขน
สิ น ค้ า เอกสาร หรื อ ข้ อ มู ล ดั งกล่ า วต่ อ
พนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๑ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์เป็นเหตุให้อากรเกินจากทีต่ ้องชาระ
ข้อ ๒ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์ เป็นเหตุให้อากรขาดไม่เกิน ๕,๐๐๐.บาท
ข้อ ๓ กรณีวางเงินอากรจานวนสูงสุดไว้
เป็นประกันตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ก่อนที่พนักงาน
ศุลกากร จะตรวจพบความผิด
ข้อ ๔ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถกู ต้องหรือไม่
บริบูรณ์เป็นเหตุให้อากรขาดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท
แต่ผู้กระทาความผิดตรวจพบความผิดเองแล้ว
ร้องขอแก้ไขให้ถูกต้องโดยแสดงแจ้งชัดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อพนักงานศุลกากรก่อนที่
พนักงานศุลกากรตรวจพบความผิด ทั้งนี้ โดยไม่
มีเหตุทุจริตด้วยประการใดๆ เว้นแต่กรณีทมี่ ีการ
ขอแก้ไขตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕
การขอแก้ไขข้อมูลก่อนการตรวจ
ปล่อยของออกไปจากอารักขาของศุลกากรต้อง
ยื่นขอแก้ไขก่อนการกาหนดชื่อพนักงานศุลกากร
เพื่อทาการตรวจปล่อยของ
ข้อ ๕ กรณีผู้กระทาความผิดตรวจพบ
ความผิดเองว่ามีของเกินจากที่สาแดงในใบขน
สินค้าขาเข้าภายหลังจากที่ได้รับมอบของไปจาก
อารักขาของศุลกากรแล้วร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยแสดงแจ้งชัดเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
พนักงานศุลกากร ก่อนที่พนักงานศุลกากรจะ
ตรวจพบความผิด โดยไม่มเี หตุทุจริตด้วย
ประการใด ๆ หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
ของที่นาเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
ข้อ ๖ กรณีเจ้าหน้าที่ผสู้ ารวจเงินอากร
ทักท้วง
ข้อ ๗ กรณีแสดงชนิดหรือปริมาณของใช้ใน
บ้านเรือนและของใช้ส่วนตัวในใบขนสินค้า
คลาดเคลื่อนจากของที่นาเข้าจริงเพียงเล็กน้อย
และเห็นได้ว่ามิได้นาเข้าเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า

ผ่อนผันการปรับ
ผ่อนผันการปรับ
ผ่อนผันการปรับ

ผ่อนผันการปรับ

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
และให้ชาระค่าภาษี
อากรที่ขาดให้
ครบถ้วนพร้อมเบีย้
ปรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมาย และให้แก้ไข
ข้อมูลใบขนสินค้าให้
ถูกต้อง
ผ่อนผันการปรับ
ผ่อนผันการปรับ

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๘ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ
ไม่บริบรู ณ์แต่ไม่มผี ลกระทบต่ออากร
ข้อ ๙ กรณีมีคาชี้แจงพอใจ หรือเมื่อ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานฟังเป็นที่ยุติได้ว่า
ผู้กระทาความผิดไม่มีเจตนาจะฉ้ออากร
ข้อ ๑๐ กรณีแสดงข้อมูลในใบขนสินค้าอัน
ได้แก่ รหัสสถิติสินค้า มูลค่าการนาเข้าและ
ส่งออก ปริมาณ หรือน้าหนักตามหน่วยที่จัดเก็บ
สถิติ รหัสประเทศที่เป็นสากล อัตราแลกเปลี่ยน
และเลขประจาตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง
ซึ่งไม่มผี ลกระทบต่อค่าอากร
การกระทาตามวรรคหนึ่งหาก
ผู้กระทาความผิดตรวจพบความผิดเองแล้วร้อง
ขอแก้ไขให้ถูกต้องโดยแสดงแจ้งชัดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๐ วัน นับ
แต่วันส่งมอบหรือส่งออก
ข้อ ๑๑ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่
บริบูรณ์แต่มีข้อเท็จจริงและหลักฐานเห็นได้ว่า
มูลเหตุแห่งการกระทาผิดเกิดจากผู้กระทา
ความผิดไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ

ข้อ ๑๒ กรณีแสดงที่อยู่และหรือสถาน
ประกอบการในใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้า
ขาออก หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์ หรือการแสดงเอกสารดังกล่าวให้
พนักงานศุลกากรสาคัญผิด ซึ่งที่อยู่หรือสถาน
ประกอบการโดยสถานที่ดังกล่าว ไม่มสี ภาพแห่ง
การเป็นสถานประกอบการอย่างแท้จริง หรือมี
การแอบอ้างสถานที่โดยฉ้อฉล
ข้อ ๑๓ กรณีการกระทาใดๆ ในใบขนสินค้า
เพื่อขอคืนเงินอากรหรือขอชดเชยค่าภาษีอากร
โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับของไม่ถูกต้องและ
พนักงานศุลกากรพบว่าของนั้นไม่ตรงกับที่แสดง
ไว้ หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่แสดง หรือไม่มีการ
ส่งออกตามที่แสดงซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐาน
เห็นได้ว่ามิได้เกิดจากเจตนาทุจริตในการขอคืน
อากรหรือชดเชยค่าภาษีอากร

ผ่อนผันการปรับ
ผ่อนผันการปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

ผ่อนผันการปรับ

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
อากรที่ขาดไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และให้ชาระค่าภาษี
อากรที่ขาดให้
ครบถ้วนพร้อมเบีย้
ปรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท

ให้ปรับร้อยละ ๑๐
ของจานวนค่าอากรที่
อาจจะได้รับคืนหรือ
เงินชดเชยที่จะพึง
ได้รับเกินกว่าความ
จริง ทั้งนี้ ค่าปรับต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐
บาท แต่ไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๑๔ กรณีการแสดงเกี่ยวกับของที่นาเข้า
เก็บในและนาออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือ
ขอใช้สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และอยู่ในหลักเกณฑ์ทจี่ ะได้รับการ
ยกเว้นอากร ซึ่งพนักงานศุลกากรตรวจพบชนิด
ของ ปริมาณ หรือน้าหนักไม่ตรงตามที่แสดงใน
ใบขนสินค้า เว้นแต่จะมีเจตนาทุจริตในการฉ้อ
ค่าอากร
ข้อ ๑๕ กรณีแสดงหรือไม่แสดงอากร
ชั่วคราว หรืออากรตอบโต้การทุม่ ตลาดหรือ
อากรชั่วคราวหรืออากรปกป้อง หรือชาระอากร
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากอากร
ดังกล่าวขาดเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
อากรชั่วคราวอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด
หรืออากรชั่วคราว
อากรปกป้องที่ขาด
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท และให้ชาระ
อากรดังกล่าวพร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขาด
และเบีย้ ปรับเงินเพิม่
ตามกฎหมาย
ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
อากรชั่วคราวอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด
หรืออากรชั่วคราว
อากรปกป้องที่ขาด
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท และให้ชาระ
อากรดังกล่าวพร้อม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขาด
และเบีย้ ปรับเงินเพิม่ ที่
ขาดตามส่วน
ให้ผ่อนผันการปรับ

เว้นแต่กรณีทานองเดียวกับ
ประมวลระเบียบปฏิบัติศลุ กากร พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๗ ๐๔ ๐๒ ๐๑ (๑) ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ
๔ ข้อ ๖ และข้อ ๘
ข้อ ๑๖ กรณีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชนิด หรือ ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
ประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้าประมงและ
ผลิตภัณฑ์ประมงไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์
ความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็น
ให้ปรับเพิ่มอีกเป็นเงิน
การกระทาความผิดซ้าในท่าหรือทีเ่ ดียวกัน
หนึ่งเท่าของจานวน
เงินค่าปรับครั้งหลังสุด
ทั้งนี้ จานวนค่าปรับ
ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

๒

มาตรา ๒๐๓ ผู้ใดแจ้งข้อความ ให้
ถ้อยคา หรือตอบคาถามด้วยถ้อยคาอัน
เป็นเท็จ หรือไม่ตอบคาถามของ
พนักงานศุลกากรตามที่พระราชบัญญัติ
นีก้ าหนดให้ตอบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๔ ผู้ใดปลอมหรือแปลง
เอกสารที่ใช้ในการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือแก้ไขเอกสารที่
ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปลอมดวงตราลายมือชื่อ หรือ
เครื่องหมายอื่นใดของพนักงานศุลกากร
ที่ใช้เพื่อการอย่างใดอันเกี่ยวด้วย
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
-

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท

การกระทาความผิดตามมาตรานี้เป็นกรณี ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
เข้าข่ายเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร และ/
สอบสวนดาเนินคดี
หรือใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖
และ/หรือ มาตรา ๒๖๘ ไม่ว่าจะเป็นการกระทา
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
หรือต่างกรรมต่างวาระซึ่งอัตราโทษตาม
กฎหมายอาญามีอัตราโทษสูงกว่าความผิดตาม
มาตรา ๒๐๔ แห่งพระราชบัญญัตศิ ุลกากร พ.ศ.
๒๕๖๐

ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ
หรือเครื่องหมาย ทีเ่ กิดจากการกระทา
ความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน
๔

มาตรา ๒๐๕ ผู้ส่งของออกผู้ใดยื่นใบขน
สินค้าขาออกเพื่อขอคืนอากรโดยแสดง
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ของไม่ ถู ก ต้ อ งและ
พนั ก งานศุ ล กากรพบว่ า ของนั้ นไม่ตรง
ตามที่แสดงไว้ หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่
แสดงหรื อ ไม่ มี ก ารส่ งออกตามที่ แ สดง
ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น
หรื อ ปรั บ ไม่เ กิ นห้ า แสนบาท หรื อ ปรับ
เป็นเงินสี่เท่าของจานวนเงินอากรที่ขอ
คืน แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า หรือทั้ง
จาทั้งปรับ และให้ริบของนั้น

ข้อ ๑ กรณีผสู้ ่งของออกแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับของไม่ถูกต้อง แต่ไม่กระทบต่อการขอ
คืนอากร
ข้อ ๒ กรณีผสู้ ่งของออกแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับของไม่ถูกต้อง หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่
แสดง หรือไม่มีการส่งออกตามที่แสดง และอาจ
ใช้ขอคืนเงินอากรได้โดยมิชอบหรือมากกว่าที่พึง
จะได้โดยถูกต้องสาหรับการส่งของออกนั้น

ปรับ ๕๐๐ บาท
ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
จานวนเงินอากรที่จะ
ขอคืนไม่ต่ากว่า
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และให้ระงับการใช้
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเฉพาะ ใบ
ขนสินค้าฉบับนั้น

ลาดับ
๕

๖

๗

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง

มาตรา ๒๐๖ ผู้นาของเข้าผู้ใดขอคืน
อากรตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
โดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบาย
หลอกลวง หรือโดยวิธีการอื่นใดทานอง
เดียวกัน เพื่อขอคืนอากรเกินกว่าจานวน
ที่มีสิทธิได้รับจริง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของจานวนเงิน
อากรที่ขอคืนเกินกว่าจานวนที่มีสทิ ธิ
ได้รับจริง แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๐๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือขน
ถ่ายสินค้าอันตรายตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๐๘ ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของ
ข้อ ๑ กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับพิธี
ออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา การศุลกากรในการนาของไปจากอารักขาของ
๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น ศุลกากร หรือการส่งของออกไปนอก
บาท
ราชอาณาจักร
เว้นแต่เป็นการกระทาความผิด
เดียวกันกับความผิดตามมาตรา ๒๐๒ ให้ระงับ
คดีตามเกณฑ์เปรียบเทียบในความผิดตาม
มาตราดังกล่าว
ข้อ ๒ กรณีผสู้ ่งของออกส่งข้อมูลการ
ส่งออกในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES)
และกรมศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าขา
ออกให้ก่อนเรือเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยสินค้าไม่ตดิ เงื่อนไขความ
เสี่ยงให้เปิดตรวจ (Green Line) แต่ได้มีการนา
สินค้าบรรทุกขึ้นเรือและส่งออกไปโดยมิได้
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่
กรมศุลกากรกาหนด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้
ส่งของออกมิได้มีเจตนาทุจริตในการลักลอบหนี
ศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากร

ปรับสองเท่าของ
จานวนเงินอากรที่ขอ
คืนเกินกว่าจานวนที่มี
สิทธิได้รับจริง

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

ปรับตัวแทนเรือ ผู้ส่ง
ของออก และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันเป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๓ กรณีผสู้ ่งของออกส่งข้อมูลการ
ส่งออกในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES)
และกรมศุลกากรได้ออกเลขที่ใบขนสินค้าขา
ออกให้ก่อนเรือเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยสินค้าติดเงื่อนไขความเสีย่ ง
ให้เปิดตรวจ (Red Line) แต่ได้มีการนาสินค้า
บรรทุกขึ้นเรือและส่งออกไปโดยมิได้นาสินค้ามา
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อย หาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูส้ ่งของออกมิได้มีเจตนา
ทุจริตในการลักลอบหนีศลุ กากร หรือหลีกเลี่ยง
อากร
ข้อ ๔ ความผิดตาม ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ หาก
กระทาความผิดซ้าครั้งต่อไปในรอบปีปฏิทิน

๘
๙

๑๐

๑๑

๑๒

มาตรา ๒๐๙ ผูค้ วบคุมยานพาหนะผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๕๖ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๐ ผู้ใดขนถ่ายของที่นาเข้ามา
ในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
นอกเขตขนถ่ายของตามมาตรา ๕๘ โดย
ไม่ ไ ด้ รับ อนุ ญาตจากอธิบ ดี ต้ อ งระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสามเท่า
ของราคาของ แล้ ว แต่ จ านวนใดจะ
มากกว่ า หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ และให้ ริ บ
ของนั้น
มาตรา ๒๑๑ ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลข
หมายกากับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของ
หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมาย
ไว้ ใ นเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ ของนั้ น ต้ อ ง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๒ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใด
ควบคุ ม ยานพาหนะที่ มีของเป็ นหีบห่อ
หรือภาชนะบรรจุซึ่งมีขนาดหรือลักษณะ
ขั ด ต่ อ กฎหมาย หรื อ ไม่ มี เ ครื่ อ งหมาย
หรื อ ฉลากที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งมี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และให้ริบของนั้น
มาตรา ๒๑๓ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

-

ปรับตัวแทนเรือผู้ส่ง
ของออกและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันเป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
และให้ระงับการใช้
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเฉพาะ ใบ
ขนสินค้าฉบับนั้น

ให้เพิ่มโทษอีกร้อยละ
ห้าสิบของโทษที่ได้รับ
ครั้งแรก
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

-

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของ แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
และให้ดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย

-

ปรับ ๕,๐๐๐บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

๑๓

มาตรา ๒๑๔ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑
มาตรา ๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๑ หรือ
มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

มาตรา ๒๑๕ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานศุลกากร
ตามมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๖ นายเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม
อากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๙๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๑๗ ผู้ ใ ดนอกจากนายเรื อ
ลู ก เรื อ ผู้ โ ดยสาร และผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ป ฏิ บั ติ บ น เ รื อ ขึ้ น ไ ป บ น เ รื อ เ ดิ น
ต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๑๘ นายเรือผู้ใดควบคุมเรือที่
บรรทุ ก ของอยู่ ใ นเขตท่ า ที่ เ ป็ น ด่ า น
ศุลกากร และปรากฏว่าเรือลาดังกล่าว
เบาลอยตัวขึ้น โดยนายเรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าได้มีการขนของขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท และให้ศาลมีอานาจสั่งริบ
เรือนั้นได้
มาตรา ๒๑๙ นายเรื อ หรื อ ผู้ ค วบคุ ม
ยานพาหนะทางบกผู้ ใ ดกระท าการ
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
แสนบาท
(๑) ควบคุมเรือหรือยานพาหนะทาง
บกที่มีที่ปิดบัง ที่อาพราง หรือมีเครื่องกล
อุบายอย่างใด เพื่อลักลอบหนีศุลกากร
เ ว้ น แ ต่ จ ะ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ไ ด้ ใช้ ค ว า ม
ระมัดระวังในการป้องกันมิให้มีที่ ปิดบั ง
ที่อาพราง หรือเครื่องกลอุบายนั้นแล้ ว
หรือ
(๒) มีส่วนรู้เห็นในการสร้าง ทา วาง
หรือใช้ที่ปิดบัง ที่อาพราง หรือเครื่องกล
อุบายอย่างใดเพื่อลักลอบหนีศุลกากร

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๑ กรณีฝ่าฝืนตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑
มาตรา ๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๑ หรือมาตรา
๑๖๓ วรรคสอง

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒ กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตาม
ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕ ประกอบกับ
มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคสอง
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑ กรณีฝ่าฝืนตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท
๙๕
ข้อ ๒ กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
๖๗ หรือมาตรา ๙๕
ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
และให้ทาลายที่ปิดบัง
ที่อาพราง หรือ
เครื่องกลอุบาย หรือ
ทาให้เป็นของที่มิได้มี
ไว้เพื่อกระทาความผิด

ลาดับ

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔
๒๕

๒๖

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง

ให้ทาลายที่หรือเครื่องกลอุบายตาม
วรรคหนึ่ ง หรื อท าให้ เป็นของที่ มิได้มีไว้
เพื่อกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กาหนดตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา
๑๗๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔
มาตรา ๗๗ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒
วรรคสอง มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง มาตรา
๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๗ หรือมาตรา
๑๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท
มาตรา ๒๒๒ ผู้ ส่ ง ของออกผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๙๐ วรรคสองหรื อ มาตรา ๙๘
วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๓ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ข้อ ๑ ขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอก
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษ ก่อนได้รับอนุญาตจากอธิบดี
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ริบของที่
ข้อ ๒ กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
เกี่ยวกับการกระทาความผิดดังกล่าว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๒๒๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๘๑ มาตรา ๙๒ มาตรา
๑๒๐ หรือมาตรา ๑๒๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๕ ผู้ ส่ ง ของออกผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๖ นายเรือหรือผู้ส่งของออก
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๒๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๘๖ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก
ตั้งแต่สามเดือนถึงสิบปี หรือปรับเป็นเงิน
สี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้า
ด้ ว ยแล้ ว หรื อ ทั้ งจ าทั้ งปรั บ และให้ริบ
ของที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด
ดั งกล่ า ว ไม่ ว่ า จะมี ผู้ ถู ก ลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม่

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ปรับเป็นเงินสองเท่า
ของราคาของรวมค่า
อากร กับอีกหนึ่งเท่า
ของภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เพื่อมหาดไทย และ
ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน

ลาดับ
๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง

มาตรา ๒๒๘ นายเรือผู้ใดจอดเทียบท่า
หรื อ ขนถ่ า ยของที่ น าเข้ า มาในหรื อ
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจั กรนอกจาก
เขตพื้นที่ตามลาน้าที่เป็นเขตแดนทางบก
ตามที่อธิบดีประกาศกาหนดตามมาตรา
๘๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท
มาตรา ๒๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
และให้อายัดของที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง
มาตรา ๒๓๐ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใด
ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา
๙๓ วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่
เกินห้าหมื่นบาท
เ จ้ า ของห รื อพนั ก งา นประจ า
สนามบิ น ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรา ๙๓ วรรคสองต้ อ งระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๑ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใด
ข้อ ๑ กรณีฝ่าฝืนตามมาตรา ๙๔ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ หรือ มาตรา ๙๖
มาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่ ง แสนบาท และให้ อ ายั ด ของที่
เกี่ยวกับการกระทาความผิดนั้นจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ ๒ กรณีไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๖
มาตรา ๒๓๒ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

มาตรา ๒๓๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตาม
มาตรา ๑๑๒ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงผู้ใด
เมื่อได้แจ้งการเลิกการดาเนิ นการตาม
มาตรา ๑๒๙ แล้ ว แต่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
และให้อายัดของที่
เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดนั้นจนกว่าจะ
ได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
และให้อายัดของที่
เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดนั้นจนกว่าจะ
ได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ปรับ ๑,๐๐๐ บาท
ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

๓๓

มาตรา ๒๓๔ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามคาสั่งของพนักงานศุลกากรผู้ กากับ
ท่าเรือรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กาหนดตามมาตรา ๑๒๒ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ริบ
ของที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด
ดังกล่าว
มาตรา ๒๓๖ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๗๒ หรือ
ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดตามมาตรา
๑๕๖ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง
หมื่นบาท
มาตรา ๒๓๗ ผู้ใดลักลอบเปิดคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคง หรือ
ล่วงเข้าไปถึงของที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์
บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงนั้น โดยไม่
มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวาง
โทษจ าคุ กไม่ เกิน หกเดือ น หรื อ ปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๓๘ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
เขตปลอดอากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ หรื อ
มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๓๙ ผู้ ใ ดขั ด ขวางการปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
พนั ก งานศุ ล กากรซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย
ตามมาตรา ๑๕๗ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่ เ กิ น หนึ่ งปี ห รื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
-

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑ กรณีขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
พนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา
๑๕๗
หากการกระทาความผิดตามวรรค
หนึ่งเป็นการกระทาความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๓๘ และมาตราอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีอัตราโทษหนักกว่า ไม่ว่าจะเป็น
การกระทากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท หรือต่างกรรมต่างวาระ ให้ส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนดาเนินคดี
ข้อ ๒ กรณีไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพนักงาน
ศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา ๑๕๗

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท

ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนดาเนินคดี

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

๓๙

มาตรา ๒๔๐ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามค าสั่ ง ของพนั ก งานศุ ล กากรหรื อ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ศุ ล กากรตามมาตรา ๑๖๐ ต้ อ งระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๒๔๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคาเตือนของพนักงานศุลกากร
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๔ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔๒ ผู้ ใ ดน าเข้ า มาในหรื อ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยัง
มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้าย
ของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือ
รั บ อนุ ญ าต หรื อ เขตปลอดอากร โดย
ไม่ ไ ด้ รับอนุ ญาตจากพนัก งานศุลกากร
ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น สิ บ ปี หรื อ
ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวม
ค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ
ตามคาพิพากษาหรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทาความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

๔๐

๔๑

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
-

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑ กรณีนาเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผา่ นพิธีการ
ศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจาก
ยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่
มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร

ปรับสองเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับอีก
หนึ่งเท่าของภาษี
มูลค่าเพิม่ ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน

ข้อ ๒ กรณีตรวจพบการกระทาความผิดที่
ท่าอากาศยาน
(๑) กรณีตรวจพบและจับกุม
ผู้ต้องหาขณะอยู่ในช่องเขียว ช่องลูกเรือ ช่อง
เอกสิทธิ์ทางการฑูต และช่องผู้ติดบัตรอนุญาต
ในพื้นที่ตรวจของศุลกากร แต่ยังไม่พ้นห้องตรวจ
ของผู้โดยสาร หรือภายในอาคารผูโ้ ดยสารขาเข้า
ระหว่างประเทศชั้นใน
ถ้าของกลางเป็นสัตว์ป่าหรือซาก
สัตว์ป่าตามบัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือตัว
นิ่มและซากตัวนิ่มหรือพันธุ์พืชป่าตามบัญชี
CITES หมายเลข ๑

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
รวมค่าอากรกับอีกหนึ่ง
เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เพื่อมหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน
(๒) กรณีตรวจพบและจับกุม
ปรับสองเท่าของราคา
ผู้ต้องหาภายหลังผ่านพ้นห้องตรวจของผู้โดยสาร ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
(๓) กรณีความผิดตาม (๑) และ ปรับสี่เท่าของราคา
(๒) ถ้าเป็นการนาเข้ามาในลักษณะซุกซ่อนโดย ของรวมค่าอากร และ
วิธีการอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพบ ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน
ข้อ ๓ กรณีตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒ (๑) (๒) และ (๓) ปรับสี่เท่าของราคา
ถ้าผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กระทาการ
ของรวมค่าอากร และ
โดยอุกอาจ เช่น ใช้กาลังต่อสู้ ขัดขวาง หรือทาร้าย ให้ยกของกลางให้เป็น
ร่างกายพนักงานศุลกากรผู้ทาการจับกุม ไม่หยุด ของแผ่นดิน และให้
ยานพาหนะที่บรรทุกของอันเป็นความผิดเพื่อให้ แจ้งความดาเนินคดี
พนักงานศุลกากรตรวจค้น โดยมีเจตนาฝ่าฝืนคาสั่ง กับบุคคลที่ต่อสู้
ของเจ้าหน้าที่ หรือยื้อแย่งของกลางหรือทาลาย
ขัดขวางการจับกุม
ของกลาง ที่เจ้าหน้าที่จับกุมหรือยึดไว้ หรือทาลาย
เครื่องหมายดวงตรา กุญแจ หรือเครื่องผูกมัดใดๆ
ที่เจ้าหน้าที่ได้ทาหรือหมายไว้ที่ของกลางนั้น
หากการต่อสู้ขัดขวางดังกล่าวเป็น
ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
เหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการจับกุมได้รับอันตราย
สอบสวนดาเนินคดี
โดยไม่รับทาความตก
ลงงดการฟ้องร้อง
ข้อ ๔ ในกรณีของกลางเป็นน้ามันเชื้อเพลิง ให้ปรับสี่เท่าของราคา
มีปริมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
ของรวมค่าอากร และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน
หากของกลางตามวรรคหนึ่งมี
ให้ปรับสองเท่าของราคา
ปริมาณต่ากว่า ๕,๐๐๐ ลิตร
ของรวมค่าอากร กับอีก
หนึ่งเท่าของ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษีอื่นๆ
(ถ้ามี) และให้ยกของ
กลางให้เป็นของแผ่นดิน
ข้อ ๕ กรณีนาเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ให้ผู้ต้องหายกเงินตรา
หรือตราสารเปลีย่ นมือเข้ามาใน หรือนาออกไป ของกลางให้เป็นของ
นอกประเทศ
แผ่นดิน และคืนเงินตรา
(๑) ความผิดฐานนาหรือพา หรือ
ให้แก่ผู้ต้องหาตาม
พยายามนาหรือพาเงินตราออกไปนอกประเทศ จานวนที่มีสิทธิจะนาติด
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวออกไปโดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
เว้นแต่กรณีทผี่ ู้ต้องหา
ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานก่อนถูกจับกุม
ให้นาเงินตราออกไป
จานวนเท่าใด ก็ให้คืน
เงินตราจานวนทีไ่ ด้รับ
อนุญาต และที่มสี ิทธิจะ
นาติดตัวออกไปโดยไม่
ต้องขออนุญาต

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
(๒) บุ ค คลใดส่ ง หรื อ น า เงิ น ตรา
เงิ น ตราต่ า งประเทศ หรื อ ตราสารเปลี่ ย นมื อ
ออกไปนอกหรือเข้ ามาในประเทศ โดยไม่แจ้ง
รายการเกี่ย วกับ เงิ น ตรา เงิ น ตราต่างประเทศ
หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นต่อพนักงานศุลกากร
ในขณะผ่านศุลกากรทุกแห่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกโดย
อาศัยอานาจตามความในกฎกระทรวงกาหนด
หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง หรื อ น าเงิ น ตรา
เงิ น ตราต่ า งประเทศ และตราสารเปลี่ ย นมื อ
ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ ซึ่ งแก้ ไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นความผิดฐานส่ง หรือ
น าเงิ น ตรา เงิ น ตราต่ า งประเทศ หรือ ตราสาร
เปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศโดย
ไม่ แ จ้ ง รายการเกี่ ย วกั บ เงิ น ตรา เงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวต่อ
พนักงานศุลกากร ดังต่อไปนี้
(๒.๑) เงิ นตราที่ เป็ นธนบั ตรหรื อ
เหรียญกษาปณ์ อันมีมูลค่าเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่น
บาท
(๒.๒) เงิ นตราต่ างประเทศที่ เป็ น
ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันแล้ว
เกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
(๓) ตราสารเปลี่ ย นมื อ ที่ ไ ม่ ระบุชื่อ
ผู้ รั บ เงิ น และไม่ มี ข้ อ ก าหนดห้ า มเปลี่ ย นมื อ
ดังต่อไปนี้
(๓.๑) ตราสารเปลี่ ย นมื อ ที่ ร ะบุ
จานวนเงินเป็นเงินบาท อันมีมูลค่ารวมกันแล้ว
เกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท
(๓.๒) ตราสารเปลี่ ย นมื อ ที่ ร ะบุ
จานวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ อันมีมูลค่า
รวมกั น แล้ ว เกิ น กว่ า หนึ่ ง หมื่ น ห้ า พั น ดอลลาร์
สหรัฐหรือเทียบเท่า
(๔) เงิ น ตรา เงิ น ตราต่ า งประเทศ
หรือตราสารเปลี่ยนมือ ตาม (๒) และ (๓) ซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้วมีมูลค่าเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท
หรือเทียบเท่า
ข้ อ ๖ กรณี ที่ ข องกลางเป็ น ของที่ ไ ม่ ต้ อ ง
ชาระอากรศุลกากร ไม่ว่าจะตรวจพบ ณ ที่ใดใน
ราชอาณาจักร

ปรั บ ๒๐,๐๐๐ บาท
และให้ผู้ต้องหาปฏิบัติ
ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
ตามประกาศ
กระทรวงการคลังแล้ว
ให้คืนเงินตรา เงินตรา
ต่างประเทศ หรือตรา
สารเปลี่ ย นมื อของ
กลางให้แก่ผู้ต้องหาไป
ได้ แต่ถ้ามีข้อเท็จจริง
และพยาน หลักฐานว่า
เ งิ น ต ร า เ งิ น ต ร า
ต่างประเทศ หรือตรา
สารเปลี่ยนมือดังกล่าว
เป็นเงินที่ได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้
เปรี ย บเที ยบระงับคดี
ในความผิ ด ดั ง กล่ า ว
โดยให้ ผู้ ต้ อ งห า ย ก
เ งิ น ต ร า เ งิ น ต ร า
ต่างประเทศ หรือตรา
สารเปลี่ ย น มื อ ของ
กลางทั้งจานวนให้เป็น
ของแผ่นดิน

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๗ กรณีตรวจพบและจับกุมผู้ต้องหาที่
ด่านพรมแดน หรือด่านศุลกากร
ถ้าของกลางเป็นสัตว์ป่าหรือซากสัตว์
ป่าตามบัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือตัวนิ่ม
และซากตัวนิ่มหรือพันธุ์พืชป่าตามบัญชี CITES
หมายเลข ๑

๔๒

มาตรา ๒๔๓ ผู้ใดนาของที่ผ่านหรือกาลัง
ผ่ า น พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจั ก ร หรื อ ส่ ง ของดั ง กล่ า ว
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยง
หรื อ พยายามหลี ก เลี่ ย งการเสี ย อากร
โดยเจตนาจะฉ้ออากรที่ต้องเสียสาหรับ
ของนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่ เ กิ น
สิบปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่
ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม
หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ และศาลอาจสั่ งริ บ
ของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคา
พิพากษาหรือไม่
ผู้ใดพยายามกระทาความผิด
ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน
ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากรกับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทยและภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน
ข้อ ๘ กรณีที่ได้มีการนาสินค้าบรรทุกขึ้น
ปรับตัวแทนเรือ ผู้ส่ง
เรือและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยผู้ส่ง
ของออกและผู้ที่
ของออกมิได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกใน
เกี่ยวข้องร่วมกันเป็น
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) เพื่อ
เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า และให้ระงับการใช้
ผู้ส่งของออกมิได้มเี จตนาทุจริตในการนาของ
สิทธิประโยชน์ทาง
ออกไปโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร หรือหลีกเลี่ยง ภาษีอากรทุกประเภท
อากร
เฉพาะใบขนสินค้าขา
ออกฉบับนั้น
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากกระทา
ให้เพิม่ โทษอีกร้อยละ
ความผิดซ้าครั้งต่อไปในรอบปีปฏิทิน
ห้าสิบของโทษที่ได้รับ
ครั้งแรก
ข้อ ๑ ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร หรือ
ให้ปรับครึ่งเท่าของ
พยายามหลีกเลีย่ งอากรเป็นเหตุให้อากรขาด
อากรที่ขาดและให้
(๑) อากรขาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ชาระค่าภาษีอากรที่
ขาดให้ครบถ้วน พร้อม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
(๒) อากรขาดเกินกว่า ๕๐,๐๐๐
ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
อากรที่ขาดและให้
ชาระค่าภาษีอากรที่
ขาดให้ครบถ้วน พร้อม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
(๓) อากรขาดเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.

๔๓

ให้ปรับสองเท่าของ
บาท
อากรที่ขาดและให้
ชาระค่าภาษีอากรที่
ขาดให้ครบถ้วน พร้อม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
ข้อ ๒ การแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ข้อความ ให้ปรับสี่เท่าของอากร
แห่งเอกสาร การปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ
ที่ขาด และให้ชาระค่า
ลายมือชื่อย่อ หรือเครื่องหมายอย่างอื่นของ
ภาษีอากรที่ขาดให้
พนักงานศุลกากร เป็นเหตุให้ค่าอากรขาด
ครบถ้วนพร้อมเบีย้
ปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย
ข้อ ๓ ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรในกรณี ปรับสี่เท่าของค่าอากร
ที่เห็นได้ว่าเป็นการนาของซุกซ่อนมากับของ ที่ ที่ขาด และให้ยกของ
สาแดงโดยวิธีการอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ กลางที่ซุกซ่อนมานั้น
ตรวจพบของที่ซุกซ่อนไว้นั้น
ให้เป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๔ ผู้ใดนาของที่ผ่านหรือกาลัง
ข้อ ๑ กรณีเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้าม ใน
ให้ยกของกลางให้เป็น
ผ่ า น พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร เ ข้ า ม า ใ น การนาเข้า การส่งออก การผ่านแดน หรือการ
ของแผ่นดิน
ราชอาณาจั ก ร หรื อ ส่ ง ของดั ง กล่ า ว ถ่ายลา
ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนาของ
ในกรณีของต้องห้ามตามวรรคแรก ปรับหนึ่งเท่าของราคา
เข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลาโดย เป็นของที่มีคุณค่าทางศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
ของรวมค่าอากร กับ
หลี ก เลี่ ย งข้ อ จ ากั ด หรื อ ข้ อ ห้ า มอั น ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือวัตถุลามก
อีกหนึ่งเท่าของ
เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่ หรือสื่อลามก สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าตามบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
เกิ น สิ บ ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า แสนบาท CITES หมายเลข ๑ หรือพันธุ์พืชป่าตามบัญชี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง ปรั บ และศาลอาจสั่ งริ บ CITES หมายเลข ๑ หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ มหาดไทย และภาษี
ของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคา หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิด
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
พิพากษาหรือไม่
ทรัพย์สินทางปัญญา
ของกลางให้เป็นของ
ผู้ใดพยายามกระทาความผิดตาม
แผ่นดิน
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
กรณีเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดทรัพย์สิน ของแผ่นดิน
ทางปัญญาที่เป็นของติดตัวผู้โดยสารหรือผู้
เดินทางที่พนักงานศุลกากรตรวจพบที่ช่องมีของ
ต้องสาแดง(ช่องแดง) ณ ท่าอากาศยาน หรือ
ตรวจพบขณะชาระอากรปากระวาง ที่ด่าน
พรมแดน หรือด่านศุลกากร
กรณีนาของที่มีการแสดงกาเนิดเป็น ให้ยกของกลางให้เป็น
เท็จเข้ามาในราชอาณาจักร
ของแผ่นดิน
ข้อ ๒ กรณีหลีกเลีย่ งข้อจากัดในการนาเข้า ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
การส่งออก การผ่านแดน หรือการถ่ายลา
ราคาของ ไม่น้อยกว่า
(๑) กรณีของต้องกากัดในการนาเข้า ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
หากหน่วยราชการผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ได้ เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันนาเข้า หรือได้แจ้ง โดยไม่คานึงถึงว่าของ
ให้กรมศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
นั้นๆ จะต้องเสียอากร
ผ่อนผันให้นาเข้ามาได้ หรืออนุญาตให้นาเข้ามา หรือไม่
ได้และให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
แต่ในกรณีที่หน่วยราชการผู้มีหน้าที่
ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ล่าช้าเกินกว่า
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้นาของเข้าร้องขอ ซึ่งเห็น
ได้ว่าผู้นาของเข้าพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว
กรณีการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง
ข้างต้น หากมีใบอนุญาตหลายฉบับ ให้ปรับเป็น
รายใบอนุญาตกรณีที่มีใบอนุญาตฉบับเดียวใช้กับ
ใบขนสินค้าหลายฉบับ ให้ปรับเป็นรายใบขนสินค้า
กรณีที่หน่วยราชการผู้มีหน้าที่ออก
ใบอนุญาตมิได้ออกใบอนุญาต หรือมิได้แจ้งให้กรม
ศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวใน
วรรคแรก
(๒) กรณีของต้องกากัดเป็นตัวนิ่ม
และซากตัวนิ่ม ตามบัญชี CITES หมายเลข ๒

(๓) กรณีตาม (๑) – (๓) ให้ใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก่ของต้องกากัดใน
การส่งออก หรือนาเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือ
การถ่ายลาด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๓ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนดหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศอัน
เกี่ยวกับฉลาก หรือใบรับรองการวิเคราะห์ หรือ
เอกสารกากับ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการนาของนั้น
เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เช่นเงื่อนไข
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติ
เครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ กรณีนาอาหารที่อยู่ในข่ายควบคุมการ
นาเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑ )
เข้ามาในราชอาณาจักร ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีผู้นาของเข้านาอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยไม่มีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัยของสถาบันของทางราชการที่เชื่อถือได้
ของประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดตามข้อ ๓ ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวมา
แสดงในขณะผ่านพิธีการ แต่ผลการวิเคราะห์ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรากฏว่ามี
กัมมันตรังสีไม่เกินกาหนดตามประกาศ

ปรับร้อยละ ๕ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน
ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับอีก
หนึ่งเท่าของ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท และให้ยกของ
กลางให้เป็นของแผ่นดิน

ให้ปรับรายการละ
๑,๐๐๐ บาท หากของ
ที่นาเข้ามีจานวนมาก
ให้ทาหนังสือแจ้ง
สานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ให้ปรับร้อยละ ๕ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐.-บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
(๒) กรณีผู้นาของเข้านาอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยมีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัย ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าวมาแสดง และผลการ
วิเคราะห์ของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ปรากฏว่ามีกมั มันตรังสีเกินกาหนดตาม
ประกาศและให้ส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
(๓) กรณีผู้นาของเข้านาอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยไม่มีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัย ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าวมาแสดง และผลการ
วิเคราะห์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ปรากฏว่ามีกัมมันตรังสีเกินกาหนดตาม
ประกาศ และให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๕ กรณีนาปุ๋ยเคมีเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไม่ตรงตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และพระราชบัญญัติปยุ๋
พ.ศ. ๒๕๑๘ ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ปุ๋ยเคมีที่นาเข้าไม่ตรงตามขนาด
บรรจุในใบสาคัญการขึ้นทะเบียน และกรม
วิชาการเกษตรได้อนุญาตให้ผู้นาเข้าแก้ไขขนาด
บรรจุในใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนเพิ่มเติมให้ตรง
กับของที่นาเข้าจริงแล้ว
(๒) ปุ๋ยเคมีที่นาเข้ามีความชื้นสูงเกิน
กาหนดและกรมวิชาการเกษตรได้แจ้งให้กรม
ศุลกากรทราบและผ่านศุลกากรได้ โดยให้ผู้นา
ของเข้าไปดาเนินการลดความชื้นให้ถูกต้อง
ภายใต้เงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตร
(๓) ปุ๋ยเคมีที่นาเข้ามีปริมาณธาตุอาหาร
รับรอง หรือธาตุอาหารพืชไม่ตรงตามใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนหรือหนังสือสาคัญรับแจ้ง โดย
ผู้นาของเข้ายื่นคาร้องขอสุม่ ตัวอย่างไปวิเคราะห์
ยังกรมวิชาการเกษตร และผลการวิเคราะห์ ๒
ใน ๓ ครั้ง มีปริมาณธาตุอาหารรับรอง หรือธาตุ
อาหารพืชตรงตามที่กาหนด
ปุ๋ยเคมีที่นาเข้ามีสตู รหรือเกรดไม่
ตรงตามใบสาคัญการขึ้นทะเบียน ต่อมาผู้นาเข้า
ได้นาใบสาคัญการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือ
สาคัญรับแจ้งฉบับใหม่ซึ่งมีสูตรหรือกรดตรงกับ
สินค้าที่นาเข้ามาแสดง และให้ผา่ นพิธีการ
ศุลกากรไปได้

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วให้ส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
ให้ปรับร้อยละ ๒๐
ของราคาของ ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ บาท แต่
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
แล้วให้ส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

ให้ผ่านพิธีการไปได้
โดยไม่ต้องพิจารณา
ความผิด

ปรับตามใบสาคัญการ
ขึ้นทะเบียนหรือหนังสือ
สาคัญรับแจ้งฉบับละ
๑๐,๐๐๐ บาท และให้
ผู้นาของเข้าไป
ดาเนินการตามเงื่อนไขใน
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
หรือหนังสือสาคัญรับ
แจ้งให้ครบถ้วนต่อไป

ลาดับ

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
กรณีไม่มีใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
หรือหนังสือสาคัญรับแจ้งมาแสดงต่อกรม
ศุลกากร
ข้อ ๖ กรณีการนาเมล็ดพันธุซ์ ึ่งเป็นของ
ควบคุมการนาเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๑๘ เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
และปรากฏว่ามีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐานที่
กาหนดใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีผู้นาของเข้าประสงค์จะส่ง
เมล็ดพันธุ์ที่นาเข้ากลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องแจ้งให้
กรมศุลกากรทราบว่า ผ่อนผันให้นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้โดยมีเงื่อนไขให้สง่ กลับออกไป
(๒) กรณีผู้นาของเข้าไม่ประสงค์จะ
ส่งของกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

๔๔

ให้ผู้นาของเข้ายกของ
กลางให้เป็นของ
แผ่นดิน

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
และให้ยกของให้เป็น
ของแผ่นดิน

ข้อ ๗ กรณีความผิดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕
และข้อ ๖ ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แก่ของต้องกากัดในการส่งออก หรือนาเข้าเพื่อ
การผ่านแดน หรือการถ่ายลาด้วยโดยอนุโลม
ม า ต ร า ๒ ๔ ๕ ผู้ ใ ด เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ห รื อ
ข้อ ๑ กรณีตามมาตรา ๒๔๒
ผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทา
(๑) นายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ ควบคุมอากาศยาน
ราคาของ แต่ไม่เกิน
หรื อ มาตรา ๒๔๔ ต้ อ งระวางโทษ
๒๐๐,๐๐๐ บาท
เช่ น เดี ย วกั บ ตั ว การในการกระท า
(๒) ผู้ควบคุมยานพาหนะประเภท
ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ความผิดนั้น
รถยนต์
ราคาของ แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐.-บาท
(๓) ในกรณียานพาหนะตามข้อ ๑
ปรับร้อยละ ๒๐ ของ
และข้อ ๒ ได้มีการจัดทาที่ปิดบัง ที่พราง หรือที่ ราคาของ แต่ไม่น้อย
ซุกซ่อนของกลาง เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตรวจ
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
พบ
และให้เจ้าของ
ยานพาหนะนั้นทาลาย
ที่หรือเครื่องกลอุบาย
หรือทาให้เป็นของที่
มิได้มีไว้เพื่อกระทา
ความผิด
(๔) ลูกเรือ หรือผู้ช่วยเหลือผู้ควบคุม ปรับร้อยละ ๕ ของ
ยานพาหนะประเภทรถยนต์
ราคาของ แต่ไม่เกิน
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ลาดับ

๔๕

ฐานความผิด

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง

ข้อ ๒ กรณีตามมาตรา ๒๔๓ และ มาตรา ๒๔๔
ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ ให้
เปรียบเทียบตามเกณฑ์งดการฟ้องร้อง
เช่นเดียวกับผู้กระทาความผิด
มาตรา ๒๔๖ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วย
ข้อ ๑ กรณีช่วยซ่อนเร้น ช่วยจาหน่าย ช่วย
จาหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจานา พาเอาไปเสีย ซื้อ รับจานาหรือรับไว้โดยประการ
หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึง ใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วย
รู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒
มาตรา ๒๔๒ ต้องระวางโทษจาคุก ไม่
ข้อ ๒ กรณีของกลางตามข้อ ๑ เป็นของ
เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสีเ่ ท่าของ
ดังต่อไปนี้
ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
(๑) สุรา ไวน์ เบียร์ บุหรี่
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๒) สินค้าเกษตรประเภท กระเทียม
หอมหัวใหญ่ (รวมเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่)
หอมแดง มันฝรั่ง เส้นไหม และน้ามันปาล์ม
(๓) ของละเมิดลิขสิทธิ์ หรือละเมิด
เครื่องหมายการค้า หรือละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา
(๔) ของกลางเป็นสัตว์ป่าหรือซาก
สัตว์ป่าตามบัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือตัว
นิ่ม และซากตัวนิ่มหรือพันธุ์พืชป่าตามบัญชี
CITES หมายเลข ๑
(๕) เลื่อยโซ่ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ และ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่
หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
ข้อ ๓ กรณีที่ของกลางเป็นน้ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน
ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
ราคาของรวม ค่าอากร
กับอีกหนึ่งเท่าของ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน
ข้อ ๔ กรณีที่ของกลางเป็นน้ามันเชื้อเพลิงมี ให้ยกของกลางให้เป็น
ปริมาณต่ากว่า ๕,๐๐๐ ลิตร
ของแผ่นดิน

มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง การกระท า
ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หากเป็ น การ
กระท าโดยรู้ ว่ า เป็ น ของอั น เนื่ อ งด้ ว ย
ความผิ ด ตามมาตรา ๒๔๓ ต้ อ งระวาง
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงิน
ตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากร
ที่ต้องเสียเพิ่ม หรือทั้งจาทั้งปรับ

-

ปรับครึ่งเท่าของอากร
ที่ขาด

ลาดับ

ฐานความผิด
มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม การกระท า
ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หากเป็ น การ
กระท าโดยรู้ ว่ า เป็ น ของอั น เนื่ อ งด้ ว ย
ความผิ ด ตามมาตรา ๒๔๔ ต้ อ งระวาง
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๔๖

มาตรา ๒๔๗ ผู้ใดนาหรือยอมให้ผู้อื่นนา
ของต้องห้าม ของต้องกากัด หรือของที่
ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุก
หรื อ ออกจากยานพาหนะ ต้ อ งระวาง
โทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๒ หรือ
มาตรา ๒๔๔ แล้วแต่กรณี

๔๗

มาตรา ๒๔๘ ในกรณี ที่ มี ก ารกระท า
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ เกิดขึ้นในเรือที่
มีระวางบรรทุกเกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส
หรืออากาศยาน หากนายเรือหรือผู้ควบคุม
อากาศยานนั้นไม่ใช้ความระมัดระวังในการ
ป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนั้น ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
ข้อ ๑ กรณีการกระทาความผิดโดยรู้ว่าเป็น
ของต้องห้าม ตามมาตรา ๒๔๔ โดยของ
ต้องห้ามนั้นเป็น สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าตาม
บัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือพันธุ์พืชป่าตาม
บัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือเป็นของละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) แต่ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน
ข้อ ๒ กรณีการกระทาความผิดโดยรู้ว่าเป็น ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
ของต้องกากัดตามมาตรา ๒๔๔ โดยของนั้นเป็น ราคาของรวมค่าภาษี
ของต้องกากัด ดังต่อไปนี้
อากรทุกประเภทแต่ไม่
(๑) สุรา ไวน์ เบียร์ บุหรี่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สินค้าเกษตรประเภท กระเทียม และให้ยกของกลางให้
หอมหัวใหญ่ (รวมเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่)
เป็นของแผ่นดิน
หอมแดง มันฝรั่ง เส้นไหม และน้ามันปาล์ม
(๓) ของกลางเป็นตัวนิ่ม และซากตัวนิ่ม
(๔) เลื่อยโซ่ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ และ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่
หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขออนุญาตนาเข้า
ข้อ ๑ กรณีนายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ หรือ ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ผู้ควบคุมอากาศยาน
ราคาของ แต่ไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒ กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะประเภท ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
รถยนต์
ราคาของ แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ กรณียานพาหนะตามข้อ ๑ และข้อ ปรับร้อยละ ๒๐ ของ
๒ ได้มีการจัดทาที่ปิดบัง ที่พราง หรือที่ซุกซ่อน ราคาของ แต่ไม่น้อยกว่า
ของกลาง เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตรวจพบ
๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้
เจ้าของยานพาหนะนั้น
ทาลายที่หรือเครื่องกล
อุบาย หรือทาให้เป็น
ของที่มิได้มีไว้เพื่อ
กระทาความผิด
ข้อ ๔ ลูกเรือ หรือผู้ช่วยเหลือผู้ควบคุม
ปรับร้อยละ ๕ ของ
ยานพาหนะประเภทรถยนต์
ราคาของ แต่ไม่เกิน
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท

ลาดับ

ฐานความผิด

๔๘

มาตรา ๒๔๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่
กาหนดตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง หรือ
ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๘๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๒๕๐ นายเรือผู้ใดไม่ตอบคาถาม
หรือไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งของพนักงาน
ศุลกากรตามมาตรา ๑๘๘ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๒๕๑ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามมาตรา ๑๘๙ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น
บาท หรือปรับเป็นเงินสองเท่าของราคา
ของ แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า หรือ
ทั้งจาทัง้ ปรับ

๔๙

๕๐

รายละเอียด หรือลักษณะของการกระทา เกณฑ์เปรียบเทียบ
ความผิด
งดการฟ้องร้อง
-

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท

-

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท

-

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของแต่ไม่ต่ากว่า
๕,๐๐๐ บาท

แบบคาร้องขอเปรียบเทียบการงดการฟ้องร้อง

คาร้องขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร
เขียนที…่ ………………………………..……………………
วันที่…………เดือน……………………………พ.ศ………………….
ตามที่ข้าพเจ้า/บริษัท/หจก.......................................................................................................
ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาความผิดฐาน...................................................................................................................
อั น เป็ น ความผิ ด ตามมาตรา ………………แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแฟ้ ม คดี
ที…่ ………......./…………..…………..
ข้ า พเจ้ า /บริ ษั ท /หจก. ...............................................................................ขอยอมรั บ ว่ า ได้
กระทาความผิดตามมาตรา………….…….แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้คดีเป็นอันระงับ
ไปโดยมิต้องนาขึ้นฟ้องร้องต่อศาล จึงขอทาความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร โดยยินยอมให้กรมศุลกากรทา
การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามความในมาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๕๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหากผลเป็นประการใดขอยินยอมรับผิดชอบ ซึ่งในชั้นนี้ได้ชาระเงินมัดจาค่าปรับ และ/หรือ
ยกของกลางประเภท...............……………….…………….…………………………………………..จานวน…………..……..…..
ให้ เ ป็ น ของแผ่ น ดิ น และ/หรื อ ให้ ท าการเปรี ย บเที ย บปรั บ หรื อ ชดใช้ ร าคาของรวมค่ า ภาษี อ ากรเป็ น
เงิน ……………………...….…………….บาท รวมทั้ง ยินยอมให้ ผ ลั กเงินมัดจาค่าปรับเป็นเงินค่าปรับได้ทันที เมื่อ
อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบงดการ
ฟ้องร้องฯ ได้อนุมัติให้ระงับคดีโดยให้งดการฟ้องร้องตามกฎหมาย

ลงชื่อ………………………………………ผู้ต้องหา
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………..……………….พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………..……………….พยาน
(……………………………………..)

หมายเหตุ ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วน/บริษัท ผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจทาการแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
และประทับตราสาคัญของห้างหุ้นส่วน/บริษัทด้วย

