
พระราชบัญญัติ 

ศุลกากร พ.ศ. 2560 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

(2) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2471 

(3) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2472 

(4) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2474 

(5) พระราชบัญญัติศุลกากรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2475 

(6) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 

(7) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 

(8) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 53 ก/หน้า 26/17 พฤษภาคม 2560 



(9) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 

(10) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483 

(11) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490 

(12) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 

(13) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 

(14) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

(15) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พ.ศ. 2528 

(16) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2534 

(17) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540 

(18) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2542 

(19) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 

(20) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 

(21) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2548 

(22) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2548 

(23) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 

(24) พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อากร” หมายความว่า อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอากร
ศุลกากร 

“ผู้น าของเข้า” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด ๆ นับแต่
เวลาที่น าของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรจนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากอารักขา
ของพนักงานศุลกากร 

“ผู้ส่งของออก” ให้หมายความรวมถึง เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในของใด ๆ นับ
แต่เวลาที่น าของนั้นเข้ามาในอารักขาของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาที่ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

“ของต้องห้าม” หมายความว่า ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร 



“ของต้องก ากัด” หมายความว่า ของที่มีกฎหมายก าหนดว่า หากจะมีการน าเข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร หรือน าผ่านราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 

“ด่านศุลกากร” หมายความว่า ท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้ส าหรับการน าของเข้า การส่งของออก 
การผ่านแดน การถ่ายล า และการศุลกากรอื่น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 

“ด่านพรมแดน” หมายความว่า ด่านที่ตั้งขึ้น ณ บริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้น 

“เรือ” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าที่ใช้ในการขนส่งของหรือคน และให้หมายความรวมถึง
เรือประมงด้วย 

“นายเรือ” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ 

“เขตแดนทางบก” หมายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับดินแดนต่างประเทศ
และให้หมายความรวมถึงทางน้ าใด ๆ ที่เป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแห่งเขตแดนนั้น 

“ทางอนุมัติ” หมายความว่า ทางที่ใช้ขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจาก
เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก 

“การผ่านแดน” หมายความว่า การขนส่งของผ่านราชอาณาจักรจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งที่
ขนส่งของเข้ามาไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพ่ือเปลี่ยนยานพาหนะ 
การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่ง
ของด้วยหรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทาง
การค้าเกี่ยวกับของดังกล่าวในราชอาณาจักร 

“การถ่ายล า” หมายความว่า การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่ งที่ขนส่งของเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใต้การควบคุมของศุลกากรใน
ด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร 

“พนักงานศุลกากร” หมายความว่า 

(1) บุคคลซึ่งรับราชการในกรมศุลกากรและได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน
ตามปกติหรือให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการ 

(2) เจ้าหน้าที่ทหารเรือ นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษจากอธิบดีให้
กระท าการแทนกรมศุลกากร 

(3) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้กระท าการเป็นพนักงานศุลกากร 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 



“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานศุลกากร กับออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร โดยจะก าหนดเงื่อนไข

ในการด าเนินการทางศุลกากรตามท่ีเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ รวมทั้งระบุเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนั้น 

(2) ก าหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน โดยจะก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการทางศุลกากร
ตามท่ีเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

(3) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากร ส าหรับของที่
น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ีมีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจ าเป็น 

(5) ก าหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่ใน
เขตศุลกากรและที่น าออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอากรส าหรับสินค้าอันตรายดังกล่าว 

(6) ก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 6  ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ให้

รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นแก่อากาศยาน และมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการคมนาคมระหว่างประเทศ รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเฉพาะกรณี ให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก
หรือผู้ควบคุมอากาศยานใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 การน าของเข้าและการส่งของ
ออก โดยจะก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 7  อธิบดีอาจเรียกให้ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการศุลกากรให้

ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เก่ียวกับการศุลกากร 



การให้ประกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา 8  บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสียอากร หรือการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถ้าท าเป็นภาษาต่างประเทศ อธิบดีอาจสั่งให้ผู้ยื่นบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว จัดการ
แปลเป็นภาษาไทยให้เสร็จและส่งภายในก าหนดเวลาที่เห็นสมควร 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ร้องขอให้ด าเนินพิธีการ

ศุลกากรหรือให้บริการใด ๆ ในทางศุลกากร ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว ให้ด าเนินการตามที่ร้องขอได้ 

  
มาตรา 10  การขอส าเนาใบรับรอง ใบขนสินค้า บัญชี หรือเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร 

ซึ่งมิได้เป็นความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกให้ได้ โดยให้ผู้ขอเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 11  การด าเนินการทางศุลกากร ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ามีผล

โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการด าเนินการทางศุลกากรโดยเอกสาร  ทั้งนี้ การน าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการศุลกากรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  
มาตรา 12  การด าเนินการใดโดยทางเอกสารซึ่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติเป็นความผิดและ

ก าหนดโทษไว้ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการกระท าที่
ได้ด าเนินการโดยทางเอกสาร 

  
หมวด 2 

การจัดเก็บอากร 

 

 

ส่วนที่ 1 

การเสียอากร 

 

  



มาตรา 13  การน าของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เรียกเก็บอากรจากผู้น าของ
เข้าหรือผู้ส่งของออกตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

ความรับผิดในอันจะต้องเสียอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
เกิดข้ึนในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จหรือส่งของออกส าเร็จตามมาตรา 50 

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีหน้าที่เสียอากรเมื่อได้ยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรและ
พนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขท่ีใบขนสินค้าแล้ว 

  
มาตรา 14  การค านวณอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ค านวณตามสภาพแห่ง

ของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้าส าเร็จ เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน ให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร 

และพิกัดศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าเข้าส าเร็จ แต่อัตราศุลกากรให้ถือตามอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้
ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยของออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้ามาหรือใน
สภาพอ่ืน 

(2) กรณีของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ค านวณอากรตามสภาพแห่ง
ของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น 

(3) กรณีของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นของเพ่ือการผ่านแดนหรือเพ่ือการถ่ายล าและต่อมา
มีการขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นของน าเข้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสอง ให้
ค านวณอากรตามสภาพแห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่น าของนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 

  
มาตรา 15  การค านวณอากรส าหรับของที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ค านวณตามสภาพ

แห่งของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาที่พนักงานศุลกากรได้รับและออกเลขที่ใบขน
สินค้าแล้ว 

  
มาตรา  16   เ พ่ื อประโยชน์ ในการค านวณอากรตามพระราชบัญญัติ นี้  ให้  “ราคา

ศุลกากร” หมายถึงราคาดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีน าของเข้า หมายถึงราคาแห่งของเพ่ือความมุ่งหมายในการจัดเก็บอากรตามราคาอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) ราคาซื้อขายของที่น าเข้า 

(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน 



(ค) ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 

(ง) ราคาหักทอน 

(จ) ราคาค านวณ 

(ฉ) ราคาย้อนกลับ 

(2) กรณีส่งของออก หมายถึงราคาขายส่งเงินสด ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้
โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และท่ีที่ส่งของออกโดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด 

(3) กรณีน าของออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขตอ่ืนใดในท านองเดียวกัน เพ่ือใช้หรือจ าหน่ายภายในราชอาณาจักร ให้ใช้
ราคาศุลกากรตาม (1) โดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการก าหนดราคาศุลกากรตาม (1) ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 17  การก าหนดราคาศุลกากรในกรณีน าของเข้าจะต้องรวมค่าประกันภัย ค่าขนส่งของ 

ค่าขนของลง ค่าขนของขึ้น และค่าจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของที่น าเข้ามายังด่านศุลกากร 

ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าของรายการค่าประกันภัยหรือค่าขนส่งของ หรือไม่มีค่าขนของลง ค่าขนของ
ขึ้น หรือค่าจัดการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง การก าหนดมูลค่าของรายการดั งกล่าวให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 18  ผู้ใดประสงค์จะขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นก าเนิดแห่งของ หรือพิกัดอัตราศุลกากร ผู้

นั้นอาจยื่นค าร้องขอต่ออธิบดีเพื่อให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดราคาศุลกากรแห่งของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

(2) ก าหนดถิ่นก าเนิดแห่งของที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 

(3) ตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรเพ่ือจ าแนกประเภทแห่ง
ของในพิกัดอัตราศุลกากร 

การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาค าร้องขอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผลการพิจารณาค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ผูกพันเฉพาะกรมศุลกากรและผู้ร้องขอตามระยะเวลาที่
อธิบดีก าหนด 

  



ส่วนที่ 2 

การประเมินอากร 

 

 

มาตรา 19  เมื่อพบว่าผู้มีหน้าที่เสียอากรไม่เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน ให้พนักงาน
ศุลกากรมีอ านาจประเมินอากรตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

การประเมินอากรตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการได้ภายในก าหนดสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขน
สินค้า เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจประเมินอากรได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดี
ได้อีกไม่เกินสองปี 

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานที่อธิบดีเชื่อได้ว่าผู้มีหน้าที่เสียอากรมีเจตนาในการฉ้ออากร ให้พนักงาน
ศุลกากรมีอ านาจประเมินอากรได้อีกภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

  
มาตรา 20  เมื่อประเมินอากรแล้ว ให้พนักงานศุลกากรส่งแบบแจ้งการประเมินอากรให้แก่ผู้น า

ของเข้าหรือผู้ส่งของออกภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ประเมินอากรเสร็จ   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องเสียอากรให้ครบถ้วนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แบบแจ้งการประเมินอากรนั้น 

  
มาตรา 21  สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วนมีอายุความ

สิบปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้า เว้นแต่การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากการค านวณ
อากรผิด ให้มอีายุความสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นใบขนสินค้า 

ในกรณีที่สิทธิในการเรียกเก็บอากรที่เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มีจ านวนไม่เกินสองร้อย
บาทต่อใบขนสินค้าหนึ่งฉบับ อธิบดีจะสั่งให้งดการเรียกเก็บอากรที่เสียไม่ครบถ้วนนั้นก็ได้ หากของนั้นได้พ้นไปจาก
อารักขาของศุลกากรแล้ว 

  
มาตรา 22  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรหรือเสียอากรไม่ครบถ้วน ให้เรียก

เก็บเงินเพ่ิมอีกในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพ่ิมโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่น าของ
ออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึ งวันที่น าเงินมาช าระเศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน โดยเงินเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ต้องไม่เกินอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพ่ิม 

ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกไม่เสียอากรภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแบบ
แจ้งการประเมินอากรตามมาตรา 20 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพ่ิม 



เงินเพ่ิมและเบี้ยปรับให้ถือเป็นเงินอากร 

เงินเพ่ิมอาจลดลงได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับเบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

  
มาตรา 23  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกค้างช าระค่าอากร ให้อธิบดีมีอ านาจกักของที่ผู้

นั้นน าเข้าหรือส่งออกและก าลังผ่านพิธีการศุลกากร หรืออยู่ในความก ากับตรวจตราของศุลกากรได้จนกว่าผู้น าของ
เข้าหรือผู้ส่งของออกจะเสียอากรที่ค้างให้ครบถ้วน และถ้าไม่เสียภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กักของนั้น ให้
อธิบดีมีอ านาจสั่งให้น าของนั้นออกขายทอดตลาดได้ 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้หักใช้ค่าอากรที่ค้างช าระ ค่าอากรส าหรับของที่
ขายทอดตลาด ค่าเก็บรักษา ค่าขนย้าย หรือค่าภาระติดพันอย่างอื่นที่ค้างช าระแก่กรมศุลกากร รวมทั้งค่าภาษี
อากรตามกฎหมายอ่ืนก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ค่าภาระติดพันต่าง ๆ ที่ต้องช าระแก่ผู้เก็บรักษาและผู้ขนส่งที่น าของที่
ขายทอดตลาดนั้นเข้ามา ตามล าดับ เมื่อได้หักใช้เช่นนี้แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของ แต่เมื่อพ้น
ก าหนดหกเดือนนับแต่วันขายทอดตลาดแล้ว เจ้าของไม่มาเรียกคืนให้เงินที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 24  ในการบังคับค่าอากรที่ค้างช าระ หากกรมศุลกากรได้ด าเนินการตามมาตรา 23 แล้ว

ยังไม่ได้รับค่าอากรหรือได้รับไม่ครบถ้วน ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้อง
รับผิดเสียอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกค าสั่ง 

วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดย
อนุโลม ส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขาย
ทอดตลาดและค่าอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบถ้วน ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของ 

  
ส่วนที่ 3 

การคืนอากร 

 

 

มาตรา 25  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเสียอากรไว้เกินจ านวนที่ต้องเสีย ให้ด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้อธิบดีมีอ านาจคืนอากรส่วนที่เสียไว้เกินเฉพาะในเหตุที่ได้ค านวณอากรผิดโดยไม่ต้องมีค า
ร้องขอคืนอากร แต่มิให้สั่งคืนเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่ได้น าของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
หรือ 



(2) ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนอากรภายในก าหนดสามปีนับแต่วันที่น า
ของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่ได้เสียอากรเพ่ือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว แต่มิได้ส่งของนั้น

ออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งของออกมีสิทธิยื่นค าร้องขอคืนอากรภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พนักงาน
ศุลกากรได้รับใบขนสินค้าแล้ว 

การยื่นค าร้องขอคืนอากรและการคืนอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 27  ในกรณีที่ต้องคืนอากรหรือเงินประกันค่าอากรเพราะเหตุที่ได้เรียกไว้เกินจ านวนอัน

พึงต้องเสียหรือเสียเพ่ิม ให้คืนเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละศูนย์จุดหกสองห้าต่อเดือนของจ านวนเงินที่ต้องคืน
โดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ได้เสียอากรหรือวางเงินประกันอากรครั้งสุดท้ายจนถึงวันที่มีการอนุมัติให้จ่ายคืน 

ในกรณีที่ได้เปลี่ยนการวางประกันอย่างอ่ืนเป็นการวางเงินประกันภายหลังจากท่ีได้น าของออกไป
จากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ค านวณดอกเบี้ยส าหรับจ านวนเงินประกันที่
ต้องคืนนับแต่วันที่วางเงินประกันครั้งสุดท้ายแทนการวางประกันจนถึงวันที่อนุมัติให้จ่ายคืน 

ดอกเบี้ยที่จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้เกินจ านวนเงินอากรหรือเงินประกันค่าอากรที่
ต้องคืน 

ในการค านวณดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่ายนี้ให้ถือเป็นอากรที่ต้องจ่ายคืน 

  
มาตรา 28  ผู้น าของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว หากส่งของนั้นกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร หรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรให้มีสิทธิ
ขอคืนอากรขาเข้าส าหรับของนั้นเก้าในสิบส่วนหรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจ านวนที่ได้เรียกเก็บไว้โดยค านวณ
ตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับ แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นของรายเดียวกันกับที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

(2) ต้องไม่น าของนั้นไปใช้ประโยชน์ในระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร เว้นแต่การใช้ประโยชน์เพ่ือ
ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และมิได้เปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะแห่งของนั้น 

(3) ได้ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่น าของนั้นเข้ามา
ในราชอาณาจักร และ 

(4) ต้องขอคืนอากรภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 



การขอคืนอากร การพิสูจน์ของ การส่งของกลับออกไป และการคืนอากร ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 29  ผู้น าของเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแล้ว เพ่ือใช้ส าหรับผลิต ผสม ประกอบ 

บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด หากส่งของที่ได้จากการด าเนินการดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือส่งไป
เป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้มีสิทธิขอคืนอากรขาเข้าส าหรับ
ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องพิสูจน์ได้ว่าได้ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดด้วยของที่น าเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

(2) ต้องพิสูจน์ได้ว่าของที่น าไปใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด
นั้นมีปริมาณไม่เกินที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) ได้ส่งของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดนั้นออกไปนอก
ราชอาณาจักรภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่น าของที่ใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธี
อ่ืนใดเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่อาจส่งของดังกล่าวออกไปภายในก าหนดหนึ่งปี ให้อธิบดี
ขยายระยะเวลาได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน และ 

(4) ต้องขอคืนอากรภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่
อธิบดีจะขยายระยะเวลาให้แต่ต้องไม่เกินหกเดือน 

การขอคืนอากร การพิสูจน์ของ การส่งของออกไป และการคืนอากร ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 30  ผู้น าของเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้ส าหรับผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ

ด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดตามมาตรา 29 เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือส่งไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือหรือ
อากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร อาจร้องขอต่ออธิบดีวางประกันอย่างหนึ่งอย่างใดแทนการเสีย
อากรขาเข้า  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การคืนประกันที่ผู้น าของเข้าได้วางไว้แทนการเสียอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 31  การโอนของที่ได้จากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดตาม

มาตรา 29 เข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าเป็นการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร และเป็นการส่งของออกส าเร็จในเวลา



ที่โอนหรือจ าหน่ายของนั้น  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติมาตรา 29 และมาตรา 30 มาใช้บังคับกับการคืนอากรหรือ
ประกันอย่างอ่ืนแก่ผู้น าของเข้าโดยอนุโลม 

การรับของที่ได้โอนหรือจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรนับแต่
เวลาที่ได้โอนหรือจ าหน่ายของนั้น และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการน าของเข้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การโอนของเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน การจ าหน่ายของแก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร และการ
รับของดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
ส่วนที่ 4 

การวินิจฉัยอากรและการอุทธรณ์การประเมินอากร 

 

  
มาตรา 32  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็น

ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรม
สรรพสามิต ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสามคน 
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมศุลกากรคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 33  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 32 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและ

อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได ้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน
ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงสามสิบวันจะไม่
แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได ้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอ
ยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา 34  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 33 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา 32 พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 



(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา 35  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีการพิจารณาในเรื่องที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 36  คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจของพนักงานศุลกากร 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินอากร 

(3) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น 

(4) ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะแก่รัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร 

การก าหนดตาม (1) และ (2) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้พนักงานศุลกากรปฏิบัติตาม 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (3) ให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 37  ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร 

การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 38  การอุทธรณ์การประเมินอากรตามมาตรา 37 ไม่เป็นเหตุทุเลาการเสียอากรตามที่
พนักงานศุลกากรประเมินไว้ เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึง
ที่สุด 

ผู้อุทธรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการเสียอากรตามวรรคหนึ่ง ต้องเสียอากรให้ครบถ้วนภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการจ าหน่ายอุทธรณ์หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือนับแต่วันได้รับทราบค า
พิพากษาถึงที่สุด 

ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสียอากรเพ่ิมขึ้น ผู้อุทธรณ์จะต้องเสียอากรภายในก าหนด
ระยะเวลาเช่นเดียวกับวรรคสอง 

  
มาตรา 39  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกอบด้วย อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมศุลกากรคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา 40  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและรัฐมนตรี เห็นเป็นการสมควรอาจก าหนดให้มี

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ิมเติมอีกคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ดังกล่าวมีองค์ประกอบตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 39 

  
มาตรา 41  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดหนึ่ง

ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พนักงานศุลกากรได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วน 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

  
มาตรา 42  หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน

ก าหนดเวลาตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีสิทธิน าคดีไปฟ้องต่อศาลได้ 
ในกรณีที่ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกน าคดีไปฟ้องต่อศาล ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยก

อุทธรณ์ของผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกนั้น 

 

มาตรา 43  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 35 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม 



มาตรา 44  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีจะมอบหมาย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 35 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 45  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งมี

อ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือขอให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล 
หรือสิ่งของที่เก่ียวกับเรื่องที่อุทธรณ์มาแสดงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยต้องให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อย
กว่าสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียกหรือวันได้รับแจ้งการร้องขอ 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยกอุทธรณ์นั้นเสีย 

  
มาตรา 46  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นค าร้องขอถอนอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จ าหน่ายอุทธรณ์นั้น 

  
มาตรา 47  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด โดยให้ท าเป็นหนังสือและ

แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 

  
มาตรา 48  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มี

สิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จะจ าหน่ายอุทธรณ์ตามมาตรา 46 

  
มาตรา 49  ให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร กรรมการในคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้ ง เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด 3 

การน าของเข้าและการส่งของออก 

 

 

มาตรา 50  การน าของเข้าและการส่งของออกเป็นอันส าเร็จ ในกรณีดังต่อไปนี้ 



(1) การน าของเข้าทางทะเล ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อเรือที่น าของเข้ามานั้นได้เข้ามาในเขตท่าท่ี
จะขนถ่ายของขึ้นจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง ส่วนการส่งของออกทางทะเล ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อเรือที่จะ
ส่งของออกนั้นได้ออกจากเขตท่าท้ายสุดเพ่ือไปจากราชอาณาจักร 

(2) การน าของเข้าทางบก ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อยานพาหนะที่น าของเข้ามานั้นได้เข้ามาถึง
เขตด่านพรมแดน ส่วนการส่งของออกทางบก ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อยานพาหนะที่จะส่งของออกนั้นได้ออกจาก
เขตด่านพรมแดนเพ่ือไปจากราชอาณาจักร 

(3) การน าของเข้าทางอากาศ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่ออากาศยานที่น าของเข้ามานั้นได้ถึง
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร ส่วนการส่งของออกทางอากาศ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่ออากาศยานที่จะส่งของออก
นั้นได้ออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรท้ายสุดเพ่ือไปจากราชอาณาจักร 

(4) การน าของเข้าทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อได้เปิดถุงไปรษณีย์ ส่วนการส่งของออก
ทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าเป็นอันส าเร็จเมื่อได้ปิดถุงไปรษณีย์และได้ด าเนินการส่งออกตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณี โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 51  ก่อนที่จะน าของใดไปจากอารักขาของศุลกากรหรือก่อนที่จะส่งของใดออกไปนอก

ราชอาณาจักร ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวกับการศุลกากร กับต้องยื่นใบขนสินค้าโดยถูกต้อง และเสียอากรจนครบถ้วนหรือวางประกันไว้ 

การยื่นใบขนสินค้า การเสียอากร และการวางประกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอและอธิบดีเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องน าของใดออกไปจากอารักขาของ
ศุลกากรหรือต้องส่งของใดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน อธิบดีมีอ านาจอนุญาตให้น าของนั้นไปจาก
อารักขาของศุลกากรหรือส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยังไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าให้สมบูรณ์หรือยังไม่ต้อง
เสียอากรจนครบถ้วน  ทั้งนี้ อธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องขอต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ และในกรณีที่ต้องเสียอากร 
ให้ผู้ร้องขอวางประกันค่าอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 52 เมื่อน าของเข้ามาในหรือจะส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่ง

ของออกยื่นใบขนสินค้าต่อพนักงานศุลกากรตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดแห่งของ 

(2) ปริมาณ น้ าหนัก และคุณภาพแห่งของ 

(3) ราคาศุลกากร 

(4) ประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง 



เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบรายการที่แสดงไว้ในใบขนสินค้าแล้วเห็นว่ารายการที่แสดงไว้
นั้นครบถ้วน ให้พนักงานศุลกากรลงนามรับรองในใบขนสินค้าหรือใช้วิธีการอ่ืนใดตามที่อธิบดีก าหนดเพ่ือรับรองว่า
รายการที่ได้แสดงไว้นั้นครบถ้วนแล้ว 

  
มาตรา 53  ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร หากเป็นของติดตัวผู้โดยสารและมีมูลค่าไม่เกิน

จ านวนที่อธิบดีประกาศก าหนด ผู้น าของเข้าไม่ต้องยื่นใบขนสินค้าส าหรับของนั้น 

ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเป็นของที่ต้องเสียอากร ให้ผู้น าของเข้าเสียอากรเมื่อได้ส าแดงของ
ดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร หรือเมื่อพนักงานศุลกากรตรวจพบว่าของดังกล่าวเป็นของที่ต้องเสียอากร 

  
มาตรา 54  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าไม่สามารถท าใบขนสินค้าส าหรับของใดได้ เพราะไม่ทราบ

รายละเอียดเกี่ยวกับของนั้นทั้งหมด ผู้น าของเข้าอาจยื่นค าขออนุญาตเปิดตรวจของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร
นั้นได้ โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อครบก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้น าของเข้าได้รับอนุญาตให้เปิดตรวจของตามวรรคหนึ่ง
แล้วผู้น าของเข้ายังไม่ยื่นใบขนสินค้าและไม่เสียอากรหรือวางประกันให้ถูกต้องครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าของที่มีการเปิดตรวจนั้นเป็นของตกค้าง 

  
มาตรา 55  ในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับจ านวนเงินอากรส าหรับของที่ก าลัง

ผ่านพิธีการศุลกากร ให้น าของนั้นไปยังศุลกสถานหรือน าไปเก็บไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เว้นแต่พนักงานศุลกากรและผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะตกลงให้เก็บตัวอย่างของไว้เพ่ือวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว 
รวมทั้งได้เสียอากรตามจ านวนที่ส าแดงไว้ในใบขนสินค้าและได้วางเงินเพ่ิมเติมเป็นประกันหรือวางประกันเป็นอย่าง
อ่ืนจนครบจ านวนเงินอากรสูงสุดที่อาจต้องเสียส าหรับของนั้น 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้ประเมินอากรที่ต้องเสียและแจ้งผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกให้เสีย
อากรแล้ว ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องเสียอากรตามจ านวนที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วนภายในก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการวางเงินประกันตามวรรคหนึ่ง และเงินดังกล่าวคุ้มค่าอากรแล้ว ให้
พนักงานศุลกากรเก็บเงินประกันดังกล่าวเป็นค่าอากรตามจ านวนที่ประเมินได้ และให้ถือว่าผู้น าของเข้าหรือผู้ส่ง
ของออกได้เสียอากรครบถ้วนแล้ว 

  
มาตรา 56  ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะท าการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระท าการอย่างหนึ่ง

อย่างใดเกี่ยวกับของที่น าเข้าหรือของที่จะส่งออกที่ต้องมีพนักงานศุลกากรก ากับในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ท าการบรรทุกหรือขนถ่ายของดังกล่าวในเวลาอื่นได้ 

 



มาตรา 57  การบรรทุกของลงหรือขนขึ้นจากยานพาหนะ การขนถ่ายของ การน าของไปยังที่
ส าหรับตรวจ การชั่งของ การบรรจุใหม่ น ามารวม คัดเลือก แบ่งแยก ท าเครื่องหมาย และลงเลขหมายหรือการ
อนุญาตให้กระท าการนั้น หรือการขนย้ายของไปเก็บในที่ส าหรับเก็บจนกว่าจะได้รับมอบไปให้เป็นหน้าที่ของผู้น า
ของเข้าหรือผู้ส่งของออก โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

  
มาตรา 58  การขนถ่ายของที่น าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องขนถ่ายในเขต

ขนถ่ายของเท่านั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ขนถ่ายในสถานที่อ่ืนได้โดยอธิบดีอาจเรียกให้ผู้น าของเข้าหรือ
ผู้ส่งของออก แล้วแต่กรณี หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่อ่ืนนั้นวางประกันได้ 

  
มาตรา 59  หีบห่อหรือภาชนะบรรจุของที่จะน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องมี

เครื่องหมายหรือเลขหมายก ากับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายนั้นไว้ใน
เอกสารที่เกี่ยวกับของนั้นด้วย 

  
มาตรา 60  ของที่น าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ตามมาตรา 50 

(4) ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าเข้าหรือส่งออกแสดงรายการเกี่ยวกับของนั้น 

ในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้นกับการน าของเข้าหรือส่งของออกตามวรรคหนึ่ง ให้ความรับผิดและ
โทษนั้นตกแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้มีชื่อที่จะรับของอันน าเข้ามาหรือผู้รับของ ส าหรับการน าของเข้า หรือ 

(2) ผู้ส่งของอันจะส่งออกไปหรือผู้น าของส่ง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ ส าหรับการส่งของออก 

  
มาตรา 61  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 242 มาตรา 243 มาตรา 244 และมาตรา 245 มาใช้บังคับกับ

ของที่น าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ด้วย 

  
มาตรา 62  พนักงานศุลกากรอาจตรวจห่อพัสดุไปรษณีย์ที่น าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรได ้

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย พนักงานศุลกากรอาจกักจดหมายหรือห่อพัสดุไปรษณีย์ไว้ได้จนกว่า
ผู้จะส่งของออกไปหรือผู้น าของส่ง หรือผู้มีชื่อที่จะรับของหรือผู้รับของ ได้แสดงต่อพนักงานศุลกากรว่าไม่มีของ
ต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้เสียอากรในจดหมายหรือในห่อพัสดุนั้น 



มาตรา 63  ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้ขนส่ง และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด มีหน้าที่เก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวกับของที่ก าลังผ่านหรือได้ผ่านพิธี
การศุลกากรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่น าของเข้าหรือส่งของออก 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเลิกประกอบกิจการ ให้บุคคลดังกล่าวหรือผู้ช าระบัญชีเก็บและ
รักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อไปอีกสองปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ 

การเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
ส่วนที่ 1 

การน าของเข้าและการส่งของออกทางทะเล 

 

 

มาตรา 64  เรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่เรือของทางราชการ ให้นายเรือมีหน้าที่ท า
รายงานเรือเข้าและยื่นบัญชีสินค้าส า หรับเรือและแสดงใบทะเบียนเรือต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ 

การท ารายงานเรือเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เรือตามวรรคหนึ่งมาถึงท่าที่เป็นด่านศุลกากร และมีของจากต่างประเทศอยู่ใน เรือและ
ประสงค์จะส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมีของที่จะขนข้ึน ณ ที่อ่ืนภายในราชอาณาจักร นายเรือต้องแถลง
ข้อความเกี่ยวกับของนั้นไว้ในรายงานเรือเข้าด้วย 

  
มาตรา 65  ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งห้ามเคลื่อนย้ายของในเรือที่มิได้แสดงไว้ในรายงาน

เรือเข้าจนกว่าจะได้รับรายงานที่ถูกต้องจากนายเรือหรือจนกว่านายเรือจะได้อธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถแสดงของ
ดังกล่าวไว้ในรายงานเรือเข้าได้ 

  
มาตรา 66  ถ้านายเรือได้รายงานต่อพนักงานศุลกากรว่า ตนไม่ทราบว่าของที่อยู่ในหีบห่อหรือ

ภาชนะบรรจุที่บรรทุกมาในเรือนั้นเป็นสิ่งใด พนักงานศุลกากรจะสั่งให้เปิดหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั้นออกเพ่ือ
ตรวจสอบก็ได้ และหากปรากฏว่าในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุนั้นมีของต้องห้าม ให้ยึดของนั้นไว้เพ่ือด าเนินการตาม
กฎหมาย 

  
มาตรา 67  เรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อมาถึงเขตท่าต้องหยุดลอยล า ณ ด่านตรวจที่

ก าหนดไว้ และให้นายเรือมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 



(1) อ านวยความสะดวกแก่พนักงานศุลกากรในการที่จะขึ้นบนเรือและเข้าไปในเรือ 

(2) ทอดสมอเรือ เมื่อพนักงานศุลกากรสั่ง 

(3) ตอบค าถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเกี่ยวกับเรือ คนประจ าเรือ คนโดยสาร การเดินทาง
และลักษณะแห่งของในเรือ 

(4) รายงานเกี่ยวกับอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู่ในเรือและให้ส่งมอบอาวุธ
ปืนและกระสุนปืนแก่พนักงานศุลกากรก ากับด่านตรวจ เมื่อพนักงานศุลกากรสั่งให้ส่งมอบ ส าหรับดินปืนและวัตถุ
ระเบิดให้ส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรซึ่งได้รับมอบหมายเฉพาะเพ่ือการนั้น 

(5) จัดที่พักบนเรือให้แก่พนักงานศุลกากรตามสมควร 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าสั่งอันสมควรของพนักงานศุลกากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทาง
ศุลกากร 

  
มาตรา 68  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสิบวันนับแต่เรือมาถึงเขตท่าท่ีเป็นด่านศุลกากรหากนายเรือ

มิได้ด าเนินการขนของขึ้นจากเรือให้แล้วเสร็จ หรือผู้น าของเข้ามิได้ด าเนินการยื่นใบขนสินค้าหรือมิได้ด าเนินการ
เพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจของหรือส่งมอบของไปโดยถูกต้อง  พนักงานศุลกากรอาจสั่งให้มีการน าของนั้นมา
เก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรก าหนด โดยให้นายเรือหรือผู้น าของเข้าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายและเก็บรักษาของดังกล่าว 

พนักงานศุลกากรจะอนุญาตให้คืนของที่น ามาเก็บไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้น าของเข้าได้ต่อเมื่อมี
การช าระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวแก่ของนั้นเสร็จสิ้นแล้ว 

  
มาตรา 69  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่เรือมาถึงเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากรหาก

นายเรือมิได้ด าเนินการขนของขึ้นจากเรือให้แล้วเสร็จ พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งกักเรือ ล าดังกล่าวนั้นไว้ได้
จนกว่านายเรือจะได้ขนของขึ้นจากเรือจนหมด โดยนายเรือต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเฝ้ารักษาของดังกล่าว รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นอันพึงมีด้วย 

อธิบดีอาจยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งได้ หากนายเรือได้แสดงหลักฐานอันสมควร
ว่าการชักช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

  
มาตรา 70  ห้ามมิให้ขนของที่จะส่งออกบรรทุกลงในเรือล าใดจนกว่าพนักงานศุลกากรได้ออกใบ

ปล่อยเรือขาเข้าให้แก่เรือนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ขนของบรรทุกลงในเรือนั้นได้ก่อนที่จะได้รับใบปล่อยเรือขา
เข้า  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 71  เรือล าใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรจากท่าท่ีเป็นด่านศุลกากร เว้นแต่เรือของทาง
ราชการจะต้องได้รับใบปล่อยเรือขาออก โดยให้นายเรือมีหน้าที่ท ารายงานเรือออกและยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือ
ต่อพนักงานศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเรือออกแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
ใบปล่อยเรือขาออก 

การท ารายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 72  ถ้าเรือที่ได้รับใบปล่อยเรือขาออกแล้วได้ออกจากท่าที่เป็นด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยัง

ท่าที่เป็นด่านศุลกากรแห่งอ่ืนในราชอาณาจักร ให้นายเรือท ารายงานเรือออกและยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรื อที่
บรรทุกขึ้นเรือนั้นต่อพนักงานศุลกากรประจ าท่าที่เป็นด่านศุลกากรนั้น พร้อมทั้งแนบใบปล่อยเรือขาออกที่ออกให้
ภายหลังติดไว้กับใบปล่อยเรือฉบับแรก และต้องท าเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ ท่าที่เป็นด่านศุลกากรจนกว่าจะได้รับใบปล่อย
เรือขาออกท้ายสุดออกนอกราชอาณาจักร 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานเรือออกแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
ใบปล่อยเรือขาออกของท่าที่เป็นด่านศุลกากรนั้น เพ่ือให้เรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ 

การท ารายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 73  ในกรณีที่มีการส่งมอบอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดไว้แก่พนักงาน

ศุลกากรตามมาตรา 67 (4) เมื่อเรือล านั้นจะออกจากเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากร ให้คืนของดังกล่าวแก่นายเรือ 

  
มาตรา 74  เรือทุกล าเมื่อเดินทางผ่านด่านตรวจของกรมศุลกากรเพ่ือออกสู่ทะเลต้องลดความเร็ว

ลง และให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจเรียกให้นายเรือตอบค าถามเก่ียวกับชื่อเรือและสถานที่ที่จะเดินทางไปได้ 
  
มาตรา 75  เมื่อพ้นก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เริ่มบรรทุกของขาออกลงในเรือ ไม่ว่าจะบรรทุก

ของลงในเรือครบถ้วนแล้วหรือไม่ แต่เรือยังอยู่ในเขตท่า พนักงานศุลกากรอาจเรียกค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ประจ าการในเรือนั้นได ้

อธิบดีอาจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งได้ หากนายเรือได้แสดงหลักฐานอัน
สมควรว่าการชักช้านั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 



พนักงานศุลกากรอาจกักเรือที่บรรทุกของตามวรรคหนึ่งไว้ได้จนกว่านายเรือจะได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการกักเรือนั้น 

  
มาตรา 76  ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามมาตรา 51 ต่อพนักงานศุลกากร

แล้ว แต่มิได้น าของนั้นบรรทุกลงในเรือให้แล้วเสร็จก่อนเรือออก ให้ผู้ส่งของออกแจ้งเหตุที่ไม่สามารถน าของนั้น
บรรทุกลงในเรือให้แล้วเสร็จต่อพนักงานศุลกากรภายในก าหนดสามวันนับแต่วันที่เรือออกจากท่า โดยให้พนักงาน
ศุลกากรบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบขนสินค้านั้น และให้น าของที่ยังมิได้บรรทุกลงในเรือนั้นไปเก็บไว้ในสถานที่ ที่
พนักงานศุลกากรก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้ส่งของออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการเก็บของดังกล่าว 

ให้ผู้ส่งของออกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ขอรับของคืนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ 

(2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่เรือล าที่ระบุไว้ในใบขน
สินค้าครั้งแรกออกจากท่า 

ในกรณีที่ปรากฏว่าของนั้นได้ท าทัณฑ์บนหรือมีประกัน หากผู้ส่งของออกไม่ด าเนินการตามที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ริบของนั้น 

  
มาตรา 77  เรือทุกล าเว้นแต่เรือของทางราชการที่จะออกจากท่าต้องชักธงลาขึ้นที่เสาหน้าไว้

จนกว่าเรือจะออก ถ้าเรือจะออกเวลาบ่ายให้ชักธงลาขึ้นไว้แต่เช้า ถ้าเรือจะออกเวลาเช้าให้ชักธงลาขึ้นไว้ตั้งแต่บ่าย
วันก่อน 

  
มาตรา 78  อธิบดีมีอ านาจก าหนดเขตที่จอดเรือภายนอกเพ่ือให้เรือขนถ่ายของโดยที่ไม่ต้องเข้า

มาในเขตท่าท่ีเป็นด่านศุลกากร และให้ก าหนดเวลาที่จะให้ใช้ที่จอดเรือภายนอกนั้นไว้ด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือความจ าเป็นเร่งด่วน อธิบดีอาจอนุญาตให้ขนถ่ายของนอกเขตที่จอด
เรือภายนอกได้เป็นการเฉพาะคราว  ทั้งนี้ อธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 79  นายเรือที่ประสงค์จะขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอก ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อ

อธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอกตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 80  ให้นายเรือที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอกจัดท าและยื่นบัญชี
สินค้าที่จะขนถ่ายโดยเรือล าเลียงแต่ละล าต่อพนักงานศุลกากรผู้ก ากับที่จอดเรือภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อพนักงานศุลกากรผู้ก ากับที่จอดเรือภายนอกได้รับบัญชีสินค้าที่จะขนถ่ายตามวรรคหนึ่งและ
ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีสินค้าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบัญชีสินค้าดังกล่าวเป็นใบอนุญาตให้น า
ของในเรือล าเลียงนั้นเข้าไปยังเขตท่าท่ีเป็นด่านศุลกากรได้ 

เมื่อเรือล าเลียงมาถึงท่าที่เป็นด่านศุลกากรแล้ว ให้นายเรือประจ า เรือล าเลียงนั้นส่งมอบบัญชี
สินค้าให้แก่พนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรนั้น แล้วจึงขนถ่ายของและด าเนินพิธีการศุลกากรต่อไป 

  
มาตรา 81  ห้ามมิให้ขนถ่ายอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน วัตถุระเบิด หรือของต้องก ากัด ณ ที่จอด

เรือภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 

  
มาตรา 82  ในกรณีที่จะส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยต้องมีการขนถ่ายในเขตที่จอดเรือ

ภายนอก ผู้ส่งของออกต้องยื่นใบขนสินค้าโดยเสียค่าอากรและค่าภาระติดพันให้ครบถ้วนก่อน และให้จัดท าและยื่น
บัญชีสินค้าที่ขนถ่ายโดยเรือล าเลียงแต่ละล าต่อพนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับบัญชีสินค้าที่ขนถ่ายตามวรรคหนึ่งและได้ลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องของบัญชีสินค้าดังกล่าวแล้ว ให้ส่งบัญชีสินค้านั้นไปกับเรือล าเลียง และเม่ือเรือล าเลียงได้ไปถึงเขตที่จอดเรือ
ภายนอกแล้ว ให้นายเรือประจ าเรือล าเลียงยื่นบัญชีสินค้าแก่พนักงานศุลกากรผู้ก ากับท่ีจอดเรือภายนอกนั้น 

ในกรณีที่พนักงานศุลกากรผู้ก ากับที่จอดเรือภายนอกตรวจสอบแล้วพบว่า รายละเอียดที่แสดงไว้
ในบัญชีสินค้าไม่ตรงกับของที่บรรทุกมาในเรือล าเลียงนั้น ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจกักของที่บรรทุกมาในเรือ
ล าเลียงได้จนกว่าจะแก้ไขบัญชีสินค้าให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 83  ในกรณีที่น าของไปยังเขตที่จอดเรือภายนอกตามมาตรา 82 แล้ว แต่ไม่มีการบรรทุก

ของนั้นลงในเรือหรือบรรทุกลงไม่หมด ให้นายเรือหรือผู้ส่งของออกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นค าขออนุญาตต่อพนักงานศุลกากรผู้ก ากับที่จอดเรือภายนอกเพ่ือบรรทุกของดังกล่าวลงใน

เรือล าอ่ืนที่อยู่ในเขตที่จอดเรือภายนอกนั้นที่จะเดินทางไปยังท่าเรือต่างประเทศเดียวกันกับท่ีระบุไว้ในใบขนสินค้า 

(2) ส่งของกลับมายังท่าที่ส่งออกไป โดยต้องขอใบรับรองที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับของนั้นจาก
พนักงานศุลกากรผู้ก ากับที่จอดเรือภายนอกเพ่ือน ามาส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรและให้น า
ของที่ส่งกลับมานั้นไปเก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรก าหนด โดยให้ผู้ส่งของออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่



เกิดขึ้นจากการเก็บของดังกล่าว และให้น าบทบัญญัติมาตรา 76 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับของที่เก็บ
ไว้ 

การยื่นค าขออนุญาตตาม (1) และการขอใบรับรองตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 84  ก่อนที่เรือจะออกจากเขตที่จอดเรือภายนอก นายเรือซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าการขน

ถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายของที่น าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ต้องไปรับเอาใบปล่อยเรือจากพนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด โดยต้องใช้ค่าภาระติดพันให้ครบถ้วน และส่งมอบใบปล่อยเรือดังกล่าวให้แก่พนักงานศุลกากรผู้
ก ากับที่จอดเรือภายนอกนั้น 

ในกรณีพนักงานศุลกากรผู้ก ากับที่จอดเรือภายนอกตรวจสอบพบว่า ยังมีของที่ยังมิได้เสียอากร
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่พึงต้องช าระให้ครบถ้วน ให้พนักงานศุลกากรนั้นมีอ านาจยึดใบปล่อยเรือไว้ได้
จนกว่าจะได้มีการช าระเงินดังกล่าวหรือวางประกันเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 85  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 71 และมาตรา 77 มาใช้กับเรือที่มีการขนถ่ายของในเขตที่

จอดเรือภายนอกด้วย 

  
ส่วนที่ 2 

การน าของเข้าและการส่งของออกทางบก 

 

  
มาตรา 86  การขนส่งของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตั้งแต่เขตแดนทางบกมายัง

ด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบก ต้องขนส่งตามทางอนุมัติ และภายในก าหนดเวลาที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

การขนส่งของตามทางอ่ืนนอกจากทางอนุมัติหรือในเวลาอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 87  ในกรณีที่การขนส่งของตามมาตรา 86 เป็นการขนส่งตามล าน้ าที่เป็นเขตแดนทางบก 

ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่ตามล าน้ าที่เป็นเขตแดนทางบกนั้น เพ่ือให้นายเรือจอดเทียบท่าและขน
ถ่ายของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 



มาตรา 88  ในการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ผู้ขนส่งปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ยื่นบัญชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่งต่อพนักงานศุลกากรประจ าด่านพรมแดนตาม
แบบที่อธิบดีประกาศก าหนดจ านวนสองฉบับ ให้พนักงานศุลกากรประจ าด่านพรมแดนตรวจของที่ขนส่งมานั้น 
และเมื่อเห็นว่าของดังกล่าวถูกต้องตามที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้า ให้สั่งปล่อยของพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัญชีสินค้า
แล้วส่งคืนแก่ผู้ขนส่งหนึ่งฉบับ โดยให้ถือว่าบัญชีสินค้านั้นเป็นใบอนุญาตให้ผ่านด่านพรมแดนมายังด่านศุลกากรได้ 

(2) เมื่อได้รับใบอนุญาตผ่านด่านพรมแดนแล้ว ให้ขนของมายังด่านศุลกากรโดยพลันตามทาง
อนุมัติด้วยยานพาหนะเดียวกันกับที่ใช้น าเข้ามา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้เปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะหรือให้ขนด้วยวิธีอ่ืนได้ และมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของนั้นด้วย
ประการใด ๆ 

(3) ยื่นบัญชีสินค้าที่มีลายมือชื่อของพนักงานศุลกากรประจ าด่านพรมแดนต่อพนักงานศุลกากร
ประจ าด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินพิธีการศุลกากรต่อไป 

  
มาตรา 89  ในการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ขนส่งปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นบัญชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่งต่อพนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรตาม

แบบที่อธิบดีประกาศก าหนดจ านวนสองฉบับ ให้พนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรตรวจของที่ขนส่งมานั้น และ
เมื่อเห็นว่าของดังกล่าวถูกต้องตามที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้า ให้สั่งปล่อยของพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ในบัญชีสินค้าแล้ว
ส่งคืนแก่ผู้ขนส่งหนึ่งฉบับ โดยให้ถือว่าบัญชีสินค้านั้นเป็นใบอนุญาตให้ผ่านด่านศุลกากรมายังด่านพรมแดนได้ 

(2) เมื่อได้รับใบอนุญาตผ่านด่านศุลกากรแล้ว ให้ขนของมายังด่านพรมแดนโดยพลันตามทาง
อนุมัติด้วยยานพาหนะเดียวกันกับที่ใช้น าเข้ามา เว้นแต่จะได้ รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้เปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะหรือให้ขนด้วยวิธีอ่ืนได้ และมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุของนั้นด้วยประการ
ใด ๆ 

(3) ยื่นบัญชีสินค้าที่มีลายมือชื่อของพนักงานศุลกากรประจ าด่านศุลกากรต่อพนักงานศุลกากร
ประจ าด่านพรมแดนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

  
มาตรา 90  ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามมาตรา 51 ต่อพนักงานศุลกากร

แล้ว แต่มิได้น าของนั้นส่งออกไปภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันตรวจปล่อย ให้ผู้ส่งของออกแจ้งเหตุที่ไม่สามารถส่ง
ของนั้นออกไปได้ต่อพนักงานศุลกากรภายในก าหนดสิบวันนับแต่วันที่ท าการตรวจปล่อยโดยให้พนักงานศุลกากร



บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบขนสินค้านั้น และให้น าของที่ยังมิได้ส่งออกนั้นไปเก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากร
ก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้ส่งของออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการเก็บของดังกล่าว 

ให้ผู้ส่งของออกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ขอรับของคืนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ 

(2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่ท าการตรวจปล่อย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าของนั้นได้ท าทัณฑ์บนหรือมีประกัน หากผู้ส่งของออกไม่ด าเนินการตามที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ริบของนั้น 

  
มาตรา 91  กรณีการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

โดยมิได้ใช้ยานพาหนะ หรือใช้ยานพาหนะที่ไม่มีเครื่องยนต์ หรือใช้สัตว์พาหนะ ผู้ขนส่งต้องหยุดที่ด่านพรมแดน และ
ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจของที่ขนส่ง ตลอดจนยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้น และให้ผู้
ขนส่งท าบัญชีเกี่ยวกับของที่ขนส่งนั้น โดยมีรายละเอียดตามสมควร 

  
ส่วนที่ 3 

การน าของเข้าและการส่งของออกทางอากาศ 

 

  
มาตรา 92  อากาศยานล าใดที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่อากาศยานของ

ทางราชการ ต้องลงในหรือขึ้นจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 

  
มาตรา 93  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอย่างยิ่งท าให้อากาศยานที่เข้ามาในหรือจะออกไป

นอกราชอาณาจักรต้องลงในหรือขึ้นจากที่ใดนอกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานรายงาน
ต่อพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจโดยพลันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด และห้ามมิให้ผู้ควบคุมอากาศยานอนุญาตให้ขนของใด ๆ ออกจากหรือขึ้นในอากาศยานนั้น โดย
มิได้รับความยินยอมจากพนักงานศุลกากร 

เมื่ออากาศยานลงหรือขึ้น ณ สนามบินอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของหรือพนักงานประจ าสนามบิน
นั้นรายงานการลงหรือขึ้นของอากาศยานล านั้นต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่สนามบินนั้นตั้งอยู่โดยพลัน 
และต้องไม่ยอมให้ขนของใด ๆ ออกจากหรือขึ้นในอากาศยาน โดยมิได้รับความยินยอมจากพนักงานศุลกากร 

เมื่อได้ด าเนินการตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าอากาศยานนั้นได้ลงในหรือขึ้นจาก
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 



มาตรา 94  เมื่ออากาศยานล าใดเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่อากาศยานของทางราชการให้ผู้
ควบคุมอากาศยานท ารายงานอากาศยาน พร้อมทั้งยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานต่อพนักงานศุลกากรประจ า
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพื่อตรวจสอบ 

การท ารายงานอากาศยานและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่อากาศยานตามวรรคหนึ่งมาถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร และมีของจากต่างประเทศ
อยู่ในอากาศยานและประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้น าบทบัญญัติมาตรา 64 วรรคสามมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 95  เมื่ออากาศยานล าใดเข้ามาในราชอาณาจักรเว้นแต่อากาศยานของทางราชการให้ผู้

ควบคุมอากาศยานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) อ านวยความสะดวกแก่พนักงานศุลกากรในการขึ้นไปบนอากาศยาน 

(2) ตอบค าถามใด ๆ ของพนักงานศุลกากรเก่ียวกับอากาศยาน คนประจ าอากาศยาน คนโดยสาร
การเดินทาง และของที่บรรทุกมาในอากาศยานนั้น 

(3) รายงานเกี่ยวกับอาวุธปืน กระสุนปืน ดินปืน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยู่บนอากาศยาน และให้ส่ง
มอบอาวุธปืนและกระสุนปืนแก่พนักงานศุลกากร เมื่อพนักงานศุลกากรสั่งให้ส่งมอบ ส าหรับดินปืนและวัตถุระเบิด
ให้ส่งมอบแก่พนักงานศุลกากรซึ่งได้รับมอบหมายเฉพาะเพ่ือการนั้น 

  
มาตรา 96  อากาศยานล าใดที่จะออกไปนอกราชอาณาจักรจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร เว้น

แต่อากาศยานของทางราชการ จะต้องได้รับใบปล่อยอากาศยาน โดยให้ผู้ควบคุมอากาศยานมีหน้าที่ท ารายงาน
อากาศยานและยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานต่อพนักงานศุลกากรประจ าสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรเพ่ือ
ตรวจสอบ 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับรองรายงานอากาศยานแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นใบปล่อย
อากาศยานเพื่อให้อากาศยานเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ 

การท ารายงานอากาศยานและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 97  ถ้าอากาศยานที่ได้รับใบปล่อยอากาศยานแล้วได้ออกจากสนามบินที่เป็นด่าน

ศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรแห่งอ่ืนในราชอาณาจักร ให้ผู้ควบคุมอากาศยานท ารายงาน
อากาศยานและยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานต่อพนักงานศุลกากรประจ าสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรนั้น พร้อม



ทั้งแนบใบปล่อยอากาศยานที่ออกให้ภายหลังติดไว้กับใบปล่อยอากาศยานฉบับแรก และต้องท าเช่นนี้ต่อไปทุก ๆ 
สนามบินที่เป็นด่านศุลกากรจนกว่าจะได้รับใบปล่อยอากาศยานท้ายสุดออกนอกราชอาณาจักร 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานอากาศยานแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็นใบปล่อยอากาศยานของสนามบินที่เป็นด่านศุลกากรนั้น เพ่ือให้อากาศยานเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ 

การท ารายงานและการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับอากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 98  ในกรณีที่ผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกตามมาตรา 51 ต่อพนักงานศุลกากร

แล้ว แต่มิได้น าของนั้นบรรทุกลงในอากาศยานให้แล้วเสร็จก่อนอากาศยานออก ให้ผู้ส่งของออกแจ้งเหตุที่ไม่
สามารถน าของนั้นบรรทุกลงในอากาศยานให้แล้วเสร็จต่อพนักงานศุลกากรภายในก าหนดสามวันนับแต่วันที่
อากาศยานออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร โดยให้พนักงานศุลกากรบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในใบขนสินค้านั้น 
และให้น าของที่ยังมิได้บรรทุกลงในอากาศยานนั้นไปเก็บไว้ในสถานที่ที่พนักงานศุลกากรก าหนด  ทั้งนี้ ให้ผู้ส่งของ
ออกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการเก็บของดังกล่าว 

ให้ผู้ส่งของออกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับของที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ขอรับของคืนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งเหตุต่อพนักงานศุลกากร หรือ 

(2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่อากาศยานล าที่ระบุไว้ในใบ
ขนสินค้าครั้งแรกออกจากสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าของนั้นได้ท าทัณฑ์บนหรือมีประกัน หากผู้ส่งของออกไม่ด าเนินการตามที่
ก าหนดในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ริบของนั้น 

  
ส่วนที่ 4 

ตัวแทน 

 

  
มาตรา 99  บุคคลใดประสงค์จะเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือผู้น าของ

ผ่านแดนหรือผู้ขอถ่ายล า ให้เป็นตัวแทนเพ่ือด าเนินการอย่างใด ๆ เกี่ยวกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ของเพ่ือการผ่านแดน หรือของเพ่ือการถ่ายล า หรือกิจการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนตามวรรคหนึ่ง เป็นเจ้าของของที่ได้น าเข้า ส่งออก
ผ่านแดนหรือถ่ายล าด้วย 



มาตรา 100  บุคคลใดประสงค์จะเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ควบคุมยานพาหนะให้เป็นตัวแทน
เพ่ือกระท าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 101  ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 99 หรือมาตรา 100 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ตัวแทนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการ
อนุญาตของตัวแทนดังกล่าว โดยไม่ตัดสิทธิที่จะบังคับหลักประกันที่ตัวแทนให้ไว้ตามจ านวนที่เห็นสมควรและไม่ท า
ให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

  
หมวด 4 

การผ่านแดน การถ่ายล า และของตกค้าง 

 

 

ส่วนที่ 1 

การผ่านแดนและการถ่ายล า 

 

 

มาตรา 102  ผู้ใดน าของเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าออกนอกราชอาณาจักรให้ยื่นใบ
ขนสินค้าตามแบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ของตามวรรคหนึ่งไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดที่จะต้องเสียอากร หากได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และได้
น าของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

การผ่านแดนที่มีการข้ามแดนทางบกให้กระท าได้ต่อเมื่อมีความตกลงระหว่างประเทศ 

  
มาตรา 103  ในกรณีที่ผู้น าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าไม่น าของออกไปนอก

ราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตรา 102 วรรคสอง หรือขอเปลี่ยนการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นการน าเข้า
และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว แต่ไม่เสียอากรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ของนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 104  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าของที่น าเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าเป็น

ของที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจหรือค้นของนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 

(1) มีไว้เพ่ือใช้ในการก่อการร้ายหรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย 



(2) ชนิดแห่งของหรือการขนส่งหรือการขนถ่ายของดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
มั่นคง สันติภาพ และความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

(3) มีการแสดงถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ 

(4) เป็นของผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการผ่านแดนหรือการถ่ายล า 

การตรวจหรือค้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา 105  ในกรณีท่ีมีหลักฐานชัดแจ้งว่าของใดเป็นของที่มีลักษณะตามมาตรา 104 ให้ของนั้นเป็น

ของอันจะพึงต้องริบ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ และอธิบดีอาจสั่งให้ท าลายโดยวิธีการที่ปลอดภัย
ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หรือให้ส่งกลับออกไปโดยพลัน หรืออาจสั่งให้ด าเนินการอ่ืนใดตาม
สมควรเพ่ือให้ไม่สามารถน าของนั้นมาใช้ได้อีกหรือเพ่ือให้ของดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยให้
ผู้ขนส่งหรือผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

  
มาตรา 106  ให้น าข้อห้ามหรือข้อจ ากัดส าหรับการน าผ่านตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาใช้

บังคับกับของที่น าเข้ามาเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล า โดยค านึงถึงศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบาย
สาธารณะ ความปลอดภัยของสาธารณชน การปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และการปกป้อง
การครอบครองสมบัติของชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือค่านิยมทางโบราณคดีหรือการปกป้อง
ทรัพย์สินทางการค้าหรืออุตสาหกรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่ด้วย 

  
ส่วนที่ 2 

ของตกค้าง 

 

  
มาตรา 107  ให้ของที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นของ

ตกค้าง 

(1) ของน าเข้าที่เป็นสินค้าอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่ก าหนดตามมาตรา 5 (5) และมิได้
น าออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(2) ของน าเข้าอ่ืนนอกจาก (1) ที่อยู่ในอารักขาของศุลกากรเกินสามสิบวันโดยไม่มีการยื่นใบขน
สินค้าและไม่ได้เสียอากรหรือวางประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น โดยอธิบดีได้มีหนังสื อแจ้งไปยังผู้ขนส่ง
เพ่ือด าเนินการดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ผู้ขนส่งไม่ยอมด าเนินการให้ถูกต้องภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากอธิบดี 



(3) ของน าเข้าอ่ืนนอกจาก (1) ที่ยื่นใบขนสินค้าและเสียอากรหรือวางประกันค่าอากรไว้ไม่
ครบถ้วน และไม่ได้น าออกไปจากอารักขาของศุลกากรภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
อธิบดี 

  
มาตรา 108  ในการด าเนินการกับของตกค้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้พนักงานศุลกากรน าของนั้นออกขายทอดตลาดหรือท าลาย หรือ 

(2) ให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ขนส่ง ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หากไม่ปฏิบัติตามให้พนักงาน
ศุลกากรมีอ านาจท าลายของนั้นได้ โดยให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการกับของตกค้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด และในกรณีที่เป็นการด าเนินการกับของตกค้างตามมาตรา 107 (1) ต้องค านึงถึงอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนประกอบด้วย 

การท าลายของตกค้างตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการโดยวิธีที่ปลอดภัยต่อบุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

ถ้าอธิบดีเห็นว่า การขายทอดตลาดตาม (1) จะไม่ได้เงินเท่าที่ควรหรือมีเหตุอันสมควรประการอ่ืน
อธิบดีจะสั่งให้ขายโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่า การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนนั้นจะไม่ได้เงิน
หรือประโยชน์เท่าที่ควร หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด อธิบดีจะสั่งให้จัดการกับของนั้นตาม
วิธีการที่อธิบดีเห็นสมควรก็ได้ 

  
มาตรา 109  ถ้าของที่ยังมิได้รับมอบไปจากอารักขาของศุลกากรเป็นของที่มีสภาพเป็นของสด 

ของเสียได้ และปรากฏว่าของนั้นได้บูดเน่าหรือเสียแล้ว อธิบดีจะสั่งให้ท าลายหรือจัดการกับของนั้นตามวิธีการที่
อธิบดีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้น าของเข้าหรือผู้ขนส่งด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 110  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 108 ให้หักใช้ค่าอากร 

ค่าเก็บรักษา ค่าขนย้าย หรือค่าภาระติดพันอย่างอ่ืนที่ค้างช าระแก่กรมศุลกากร รวมทั้งค่าภาษีอากรตามกฎหมาย
อ่ืนก่อน เหลือเท่าใดให้ใช้ค่าภาระติดพันต่าง ๆ ที่ต้องช าระแก่ผู้เก็บรักษาและผู้ขนส่ง ตามล าดับ เมื่อได้หักใช้เช่นนี้
แล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดให้ตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่เจ้าของจะได้ขอคืนภายในก าหนดหกเดือนนับแต่วันที่
ได้ขายของนั้น 

  
หมวด 5 

คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่ม่ันคง และท่าเรือรับอนุญาต 

 



 

ส่วนที่ 1 

การจัดตั้ง 

 

  
มาตรา 111  การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ด าเนินการได้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรา 116 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การจัดตั้งโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงให้ด าเนินการได้เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับตรวจ เก็บ หรือตรวจ
ปล่อยของน าเข้าหรือของส่งออกที่ยังมิได้เสียอากร 

การจัดตั้งท่าเรือรับอนุญาตให้ด าเนินการได้เ พ่ือน าของเข้ามาในหรือส่งของออกไปนอก
ราชอาณาจักร การผ่านแดน หรือการถ่ายล า 

  
มาตรา 112  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง หรือท่าเรือรับ

อนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะด าเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง 
หรือท่าเรือรับอนุญาตนั้นได ้

ในระหว่างที่มีการยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง หรือท่าเรือรับอนุญาตหากอธิบดี
เห็นว่ามีความจ าเป็นอาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง หรือท่าเรือรับอนุญาตชั่วคราวไปพลางก่อนได้ โดยผู้
ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงแผนผังเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 113  นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 112 ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมรายปีทุกป ี

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบก าหนดที่ต้องช าระ
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  
มาตรา 114  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 112 สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุดดังกล่าว 



การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 115  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 112 ต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 

แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น 

  
ส่วนที่ 2 

การด าเนินการ 

 

 

มาตรา 116  ในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ด าเนินการได้ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) เก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

(2) แสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

(3) ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 

  
มาตรา 117  อธิบดีอาจเรียกประกันจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยให้ท า

ทัณฑ์บนหรือให้ประกันอย่างอ่ืน เพ่ือเป็นประกันค่าอากรหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนซึ่งกรมศุลกากรอาจเรียกร้องได้
ตามกฎหมายหรือข้อตกลงก็ได้ 

  
มาตรา 118  การตรวจของที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงใดให้กระท า 

ณ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคงนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะสั่งให้ท าการตรวจของเข้าหรือตรวจของออก ณ สถานที่ใดสถานที่
หนึ่งนอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 119  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินพิธีการศุลกากร พนักงาน

ศุลกากรผู้ก ากับท่าเรือรับอนุญาต จะสั่งให้เอาของที่ยังไม่ได้ตรวจเข้าเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงก็ได้ 
  
มาตรา 120  ของที่เก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ต้องเก็บไว้ในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุเดิม

ตามท่ีได้น าเข้ามา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรให้เคลื่อนย้ายหีบห่อหรือภาชนะบรรจุได้ ณ ท่าเรือรับ
อนุญาต หรืออนุญาตให้น ามารวม คัดเลือก แบ่งแยก บรรจุหรือกลับบรรจุใหม่ ในโรงพักสินค้าหรือท่ีมั่นคงนั้น และ
ให้พนักงานศุลกากรจดรายการของที่เก็บนั้นไว้ 



การเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้าย หรือการด าเนินการใด ๆ แก่ของ หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุ
เครื่องหมายและเลขหมายก ากับหีบห่อ ไปจากที่เก็บไว้ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร หรือ
มีอ านาจด าเนินการได้ตามกฎหมาย 

ของ หีบห่อ หรือภาชนะบรรจุใด ที่มีการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้าย หรือการด าเนินการใด ๆ 
โดยมิได้เป็นไปตามท่ีก าหนดในวรรคสอง ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

  
มาตรา 121  ของที่ยังไม่ได้ตรวจจะเคลื่อนย้าย น ามารวม คัดเลือก แบ่งแยก บรรจุหรือกลับ

บรรจุใหม่ ซึ่งของนั้น ณ ท่าเรือรับอนุญาต หรือสถานที่ส าหรับขนถ่ายของจากยานพาหนะมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากพนักงานศุลกากรและต้องมีพนักงานศุลกากรก ากับตรวจตราอยู่ด้วย 

ของที่มีการเคลื่อนย้าย น ามารวม คัดเลือก แบ่งแยก บรรจุหรือกลับบรรจุใหม่ โดยมิได้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้ริบเสียทั้งสิ้น 

  
มาตรา 122  ของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนหนึ่งจะย้ายไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืนหรือ

ของที่เก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงหนึ่งจะย้ายไปเก็บไว้ในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงอ่ืนก็ได้ โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 123  การน าของเข้าไปในหรือการปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจ

ตราและการควบคุมของ ในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 124  เมื่อผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าและได้ขนของเข้าเก็บใน

คลังสินค้าทัณฑ์บน โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดแล้ว 
ให้พนักงานศุลกากรรับรองรายละเอียดแห่งของนั้น และให้ถือว่าของที่ขนเข้าเก็บนั้นได้เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
โดยถกูต้องแล้ว 

รายละเอียดแห่งของซึ่งพนักงานศุลกากรได้รับรองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ส าหรับประเมินอากรแก่
ของนั้น แต่ในกรณีที่ได้ใช้ของดังกล่าวเพ่ือการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน ให้ค านวณปริมาณที่ใช้ตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกาศก าหนดหรือเห็นชอบ 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน จัดท าและยื่นรายงานการขนของตามวรรคหนึ่ง
เข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 125  ในกรณีที่ปรากฏว่าของในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคง มีปริมาณ
แตกต่างจากท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งไว้ต่อพนักงานศุลกากรในเวลาที่น าของนั้นเข้าเก็บโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้
ถือว่าของตามปริมาณที่แตกต่างกันนั้นเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร 

  
มาตรา 126  ให้ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากรขาออกแก่ของที่ปล่อยออกไปจากคลังสินค้า

ทัณฑ์บนเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจักร  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่น าเข้าหรือในสภาพอ่ืน 

การปล่อยของออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หากเป็นการโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนอ่ืน
หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การรับของที่ได้โอนหรือจ าหน่ายตามวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรหรือ
น าเข้าส าเร็จในเวลาที่ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการน าของในราชอาณาจักรที่ต้องเสียอากรขาออกเข้าไป
ในคลังสินค้าทัณฑ์บน และได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในสภาพเดิม 

  
มาตรา 127  ในกรณีที่ของใดมีกฎหมายบัญญัติให้ได้รับการยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไป

นอกราชอาณาจักร หากน าของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 116 (2) หรือ (3) ให้ได้รับการยกเว้น
หรือคืนอากร โดยถือว่าของนั้นได้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้น าของเช่นว่านั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์
บน  ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 128  อธิบดีอาจยกเว้นหรือคืนอากรให้แก่ผู้น าของเข้า ส าหรับของที่สูญหายหรือถูกท าลาย

โดยเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ของที่อยู่ระหว่างขนย้ายเพื่อเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคง ในเวลาที่ขน

ย้ายหรือรับเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคง 

(2) ของที่อยู่ระหว่างการขนถ่าย ณ ท่าเรือรับอนุญาต 

(3) ของที่ได้ยื่นใบขนสินค้าเพ่ือเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน ในขณะที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน 
หรือ 

(4) ของที่ได้ยื่นใบขนสินค้าเพ่ือน าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ในขณะที่รับมอบไปจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน 



การยกเว้นอากรและการคืนอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 129  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 112 ผู้ใดประสงค์จะเลิกการด าเนินการ ให้แจ้งเป็น

หนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการด าเนินการ 

การแจ้งเลิกการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 130  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงที่แจ้งการเลิก

การด าเนินการตามมาตรา 129 ต้องหยุดการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาต 

ในกรณีที่เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนให้จัดการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งให้ผู้น าของเข้าน าของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมทั้งเสียอากรให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด หรือ 

(2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของ
เข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน แล้วแต่
กรณ ี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่เป็นโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคง ให้ถือว่าของที่เก็บในโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงนั้นเป็นของ
ตกค้างและให้ด าเนินการกับของนั้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 108 

อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงเลิกการ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้วและให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตให้เลิกการด าเนินการนั้น 

  
มาตรา 131  ในกรณีที่ผู้ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งได้แจ้งการเลิกการ

ด าเนินการตามมาตรา 129 แต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 130 ภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดให้อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และให้ของที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นเป็นของที่ต้องเสียอากรนับแต่วันที่
อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ค านวณอากรตามมาตรา 14 (1) 

  
 



ส่วนที่ 3 

การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 

 

  
มาตรา 132  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 112 ผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตให้อธิบดีมี
หนังสือเตือนให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้ นไม่ปฏิบัติตามให้อธิบดีสั่งพักใช้
ใบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดด าเนินการตามใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 133  อธิบดีมีอ านาจสั่งยกเลิกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 132 ก่อนก าหนดเวลาได้

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตแล้ว 

  
มาตรา 134  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 112 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต

กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ด าเนินการภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หรือหยุดด าเนินการ

ติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยไม่ได้แจ้งให้อธิบดีทราบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

(2) ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไป 

(3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

(4) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 113 วรรคสอง 

  
มาตรา 135  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 132 หรือมาตรา 

134 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ และให้ปิดประกาศหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 130 และมาตรา 131 มาใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตโดยอนุโลม 

  
 



หมวด 6 

เขตปลอดอากร 

 

 

ส่วนที่ 1 

การจัดตั้งเขตปลอดอากร 

 

  
มาตรา 136  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรเพ่ือประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการ

ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะด าเนินการจัดตั้งเขตปลอดอากรนั้นได้ 

  
มาตรา 137  ของที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  
มาตรา 138  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ หรือเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน จ ากัด 

(2) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิบริหารจัดการในท่ีดินหรือพ้ืนที่ที่ขอจัดตั้ง 

(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

(4) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกิน
สามปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(5) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 139 นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขต

ปลอดอากรต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี 
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบก าหนดที่ต้องช าระ

ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



มาตรา 140  ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้ง เขตปลอดอากรสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึง
การสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 141  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 

แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา 142  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรผู้ใดประสงค์จะเลิกการด าเนินการให้แจ้ง

เป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการด าเนินการ 

การแจ้งเลิกการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 143  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรที่แจ้งการเลิกการด าเนินการตามมาตรา 

142 ต้องหยุดการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตและแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) น าของออกจากเขตปลอดอากร พร้อมทั้งเสียอากรให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด หรือ 

(2) ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร
หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของ
เข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน แล้วแต่
กรณ ี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรเลิกการด าเนินการได้ต่อเมื่อได้มีการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว และให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกการด าเนินการนั้น 

  
มาตรา 144  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรซึ่งได้แจ้งการเลิกการด าเนินการ

ตามมาตรา 142 แต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 143 ภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จัดตั้งเขตปลอดอากร และให้สิทธิประโยชน์ส าหรับของที่อยู่ในเขตปลอดอากรนั้นสิ้นสุดลงและให้ของที่อยู่ในเขต



ปลอดอากรนั้นเป็นของที่ต้องเสียอากรนับแต่วันที่อธิบดีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้ค านวณอากร
ตามมาตรา 154 

  
มาตรา 145  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 132 มาตรา 133 มาตรา 134 มาตรา 135 วรรคหนึ่ง มาตรา 

143 และมาตรา 144 มาใช้บังคับกับการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ 2 

การขออนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

 

  
มาตรา 146  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะประกอบกิจการในเขตปลอดอากรนั้นได้ 
  
มาตรา 147  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นนิติบุคคล 

(2) ได้รับความยินยอมให้ประกอบกิจการจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร 

(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

(4) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมาแล้วเกินสามปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

(5) มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 148  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 

มาตรา 144 และมาตรา 145 รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เก่ียวข้อง มาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ในเขตปลอดอากรโดยอนุโลม 

  
มาตรา 149  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรต้องประกอบกิจการตามที่

ขออนุญาตอันเป็นกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอดอากรนั้น 



ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิม หรือลดประเภทกิจการที่จะด าเนินการ ต้องขออนุญาตต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 

  
มาตรา 150  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเขตปลอดอากร ให้อธิบดีมีอ านาจออกประกาศก าหนด

ประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะน าเข้าไปในหรือปล่อยออกจากเขตปลอดอากร และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร 

  
ส่วนที่ 3 

สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร 

 

 

มาตรา 151  ให้ของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้าไปในเขตปลอดอากรได้รับยกเว้น
อากรขาเข้า ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบแห่งของดังกล่าวที่จ าเป็นต่อ
การประกอบกิจการ โดยให้รวมถึงของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบหรือติดตั้งโรงงานหรืออาคารในเขตปลอดอากร 

(2) ของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็น
ประโยชน์แกก่ารเศรษฐกิจของประเทศ หรือ 

(3) ของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอ่ืน 

ให้ยกเว้นอากรขาออกส า หรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 

การยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออกตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 152  ในกรณีการน าของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้า

ไปในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนใดกับของนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ของนั้นได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุม
มาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น 

การน าของหรือวัตถุดิบตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งเข้าไปในเขตปลอดอากรให้ของนั้นได้รับยกเว้น
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร  การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าวเฉพาะในพ้ืนที่ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



การปล่อยของที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือใช้หรือ
จ าหน่ายในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งของดังกล่าว หรือเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตรา 
หรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้นนับแต่วันที่น าออกจากเขตปลอดอากร โดยถือเสมือนว่าของนั้นได้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในวันที่น าออกจากเขตปลอดอากร 

การน าของเข้าหรือการปล่อยของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรค
สาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 153  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ของใดได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักร หากน าของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ได้รับยกเว้นหรือคืนอากร โดยให้ถือว่าของนั้นได้ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ได้น าของเช่นว่านั้นเข้าไปในเขตปลอดอากร   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 154  ของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือน าเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าของนั้น

จะน าเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรหรือจากในราชอาณาจักร ให้ค านวณอากรตามสภาพแห่งของราคาศุลกากร 
และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกไปจากเขตปลอดอากร 

ในกรณีที่น าของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่น าเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ
หรือไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออก ไม่ต้องน าของดังกล่าวมาค านวณอากร 

การค านวณอากรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

  
มาตรา 155  การน าของออกจากเขตปลอดอากรเพ่ือใช้หรือจ าหน่ายภายในราชอาณาจักรหรือ

เพ่ือโอนเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือจ าหน่ายให้แก่ผู้น าของเข้าตามมาตรา 29 หรือผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืน ให้ถือว่าเป็นการน าเข้ามาในราชอาณาจักรและเป็นการ
น าเข้าส าเร็จในเวลาที่น าของเช่นว่านั้นออกจากเขตปลอดอากร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

การน าของในเขตปลอดอากรไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนนอกวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตปลอด
อากร หรือการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ให้ถือว่าเป็นการน าของออกจากเขตปลอดอากร เว้นแต่เป็นการ
น าออกไปเพ่ือก าจัดหรือท าลายของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ หรือของที่ไม่ได้ใช้ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากร โดย
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 156  การน าของเข้าไปในหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจตรา 
และการควบคุมของในเขตปลอดอากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
หมวด 7 

พนักงานศุลกากร 

 

  
มาตรา 157  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าไปในสถานประกอบการหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการประกอบการของผู้น าของเข้า ผู้ส่ง
ของออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องตามที่อธิบดีประกาศก าหนด ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น  ในการนี้ มีอ านาจสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวหรือบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

(2) จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการ
กระท าความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุอ่ืนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้เพ่ือส่งพนักงาน
สอบสวนด าเนินการต่อไป 

(3) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน ข้อมูล หรือสิ่งของอ่ืนใดที่อาจใช้พิสูจน์ความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับการศุลกากร 

(4) มีหนังสือเรียกผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก ผู้ขนส่ง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าของเข้าหรือการส่งของออก มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้   ทั้งนี้ ต้องให้เวลาแก่บุคคล
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้น 

  
มาตรา 158  ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจของที่ก าลังผ่านพิธีการศุลกากรหรืออยู่ในอ านาจ

ก ากับตรวจตราของศุลกากร และเอาตัวอย่างของไปเพ่ือตรวจสอบ หรือประเมินราคา หรือเพ่ือประโยชน์อย่า งอ่ืน
ของทางราชการได้ตามความจ าเป็น โดยไม่ต้องชดใช้ราคา  ทั้งนี้ ต้องกระท าด้วยวิธีการที่จะท าให้เจ้าของเสียหาย
หรือมีภาระน้อยที่สุด และถ้ามีของคงเหลือให้ส่งคืนแก่เจ้าของโดยมิชักช้า 

  
มาตรา 159  การใช้อ านาจของพนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 157 หรือพนักงาน

ศุลกากรตามมาตรา 158 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจเข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือตรวจสอบหรือเรียกบัญชี เอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดท่ีเกี่ยวกับของที่ก าลังผ่านหรือได้ผ่านพิธีการศุลกากรภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินห้าปี
นับแต่วันที่น าของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน าผ่านราชอาณาจักร 

  
มาตรา 160  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการใช้ยานพาหนะใดในการน าหรือพาของที่ยังมิได้เสีย

อากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งหรือพาของ
ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งให้หยุดยานพาหนะเพ่ือตรวจหรือค้น
ยานพาหนะ หรือบุคคลที่อยู่ในยานพาหนะนั้น 

  
มาตรา 161  พนักงานศุลกากรอาจตรวจหรือค้นหีบห่อของผู้โดยสารที่เข้ามาในหรือออกไปนอก

ราชอาณาจักรได้ หากพบว่ามีของที่ยังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการ
ศุลกากร ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจยึดหีบห่อหรือของนั้นไว้ได้ 

  
มาตรา 162  ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจเข้าไปตรวจของ ณ สถานประกอบการ  สถานที่อ่ืนที่

เกี่ยวข้อง หรือยานพาหนะใดตามที่ผู้น าของเข้า ผู้ส่งของออก หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 

  
มาตรา 163  อธิบดีมีอ านาจตั้งด่านตรวจเรือเข้าและออก และจะมอบหมายให้พนักงานศุลกากร

ประจ าอยู่ในเรือล าใด ๆ ในเวลาที่เรือนั้นอยู่ในเขตน่านน้ าไทยก็ได้ 
เรือทุกล าที่จะผ่านด่านตรวจต้องมีพนักงานศุลกากรขึ้นเรือก ากับไปด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากพนักงานศุลกากรก ากับด่านตรวจ และเมื่อเรือล านั้นจะออกจากเขตท่า ให้หยุดลอยล าที่ด่านตรวจเพ่ือส่ง
พนักงานศุลกากรข้ึนจากเรือ 

  
มาตรา 164  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า เรือล า ใดเป็นเรือที่พึงต้องถูกยึดหรือตรวจตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งให้นายเรือล านั้นหยุดลอยล าหรือน าเรือไปยังที่ใดที่หนึ่งหากนาย
เรือฝ่าฝืนให้พนักงานศุลกากรเตือนให้นายเรือปฏิบัติตามค าสั่ง และหากนายเรือฝ่าฝืนค าเตือนดังกล่าว ให้พนักงาน
ศุลกากรมีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือน าเรือไป หรือเพ่ือป้องกันการหลบหนี 

  
มาตรา 165  เรือที่มีระวางบรรทุกไม่เกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส ยานพาหนะอ่ืนใด เว้นแต่

อากาศยาน หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งใด ๆ หากได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการย้าย ซ่อนเร้น หรือขนของที่มิได้เสีย



อากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม
ค าพิพากษาหรือไม ่

ถ้าเรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้ในการกระท าตามวรรคหนึ่งมีระวางบรรทุกเกินสองร้อยห้าสิบตัน
กรอสให้ศาลมีอ านาจสั่งริบเรือนั้นได้ตามควรแก่การกระท าความผิด 

  
มาตรา 166  ของที่ยังมิได้เสียอากร ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการ

ศุลกากร เป็นของที่พึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 167  ให้พนักงานศุลกากร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ มีอ านาจยึดหรืออายัดสิ่งใด 

ๆ อันจะพึงต้องริบหรือเป็นที่สงสัยว่าจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ได้ 
สิ่งที่อายัดไว้นั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่าสิ่งนั้นไม่เป็นของอันพึงต้องริบ ให้เพิกถอนการอายัดสิ่ง

นั้น แต่กรณีเป็นสิ่งอันพึงต้องริบ ให้พนักงานศุลกากร พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ มีอ านาจยึดสิ่งนั้น 

สิ่งที่ยึดไว้นั้น ถ้าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระท าความผิด และเจ้าของหรือผู้มีสิทธิไม่มายื่นค า
ร้องขอคืนภายในก าหนดหกสิบวันหรือถ้าเป็นสิ่งอ่ืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของ 
และให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 168  ในกรณีของที่ริบได้เนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มิได้เป็นของ

ผู้กระท าความผิด ให้ศาลมีอ านาจสั่งริบได้ถ้าเจ้าของนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีหรือจะมีการกระท าความผิด 
แต่มิได้กระท าการใดเพ่ือมิให้เกิดการกระท าความผิดหรือแก้ไขมิให้การกระท านั้นบรรลุผล หรือมิได้ระมัดระวังมิให้
ของนั้นไปเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 

  
มาตรา 169  ถ้าพนักงานศุลกากรพบว่าบุคคลใดมีสิ่งอันจะพึงต้องริบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ใน

ครอบครอง ให้บันทึกข้อเท็จจริงที่ตนเองได้พบเห็นไว้เป็นหลักฐานโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงที่จดแจ้งไว้
ในบันทึกนั้นเป็นความจริง และผู้นั้นได้น าสิ่งนั้นเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือน าเข้ามาโดยยังมิได้ผ่านพิธีการ
ศุลกากร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอ่ืน 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินด้วย 

  
มาตรา 170  บรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการ

ศุลกากรต้องส่งมอบให้พนักงานศุลกากรเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



ของหรือสิ่งที่ยึดและตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งให้ริบตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวกับการศุลกากร ให้จ าหน่ายตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 171  ถ้าของที่ยึดไว้เป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความ

เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร อธิบดีจะสั่งให้ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนก่อนที่
ของนั้นจะตกเป็นของแผ่นดินก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

เงินที่ได้รับจากการขายของตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันแล้ว ให้ถือไว้
แทนของ 

  
มาตรา 172  ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 173  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานศุลกากรต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานศุลกากร ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 174  ในกรณีที่ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในทะเลอาณาเขต เมื่อพนักงาน

ศุลกากรจับผู้กระท าความผิดและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใด ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นเป็น
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และมิให้นับระยะเวลาเดินทางตามปกติที่น าตัวผู้กระท าความผิดส่งให้พนักงาน
สอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
หมวด 8 

อ านาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ 

 

 

ส่วนที่ 1 

เขตควบคุมศุลกากร 

 

 

มาตรา 175  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับศุลกากรใน
เขตท้องที่ใด ให้ก าหนดเขตท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมศุลกากรโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 



ภายในเขตควบคุมศุลกากรที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจหรือค้น
โรงเรือน สถานที่ ยานพาหนะ หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไม่ต้องมีหมายค้น   ทั้งนี้ 
พนักงานศุลกากรต้องแสดงเหตุผลอันสมควรก่อนที่จะใช้อ านาจนั้นด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลที่ถูกตรวจหรือค้นตามวรรคสอง ได้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการศุลกากร และบุคคลนั้นไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมควรได้ให้
พนักงานศุลกากรมีอ านาจจับกุมบุคคลนั้นโดยไม่ต้องมีหมายจับเพ่ือส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป 

  
มาตรา 176  ภายใต้บังคับมาตรา 175 วรรคหนึ่ง อธิบดีมีอ านาจออกประกาศก าหนดประเภท

หรือชนิดแห่งของที่ผู้ท าการค้าภายในเขตควบคุมศุลกากรต้องจัดให้มีบัญชีเพ่ือแสดงรายละเอียดแห่งของนั้นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจตรวจบัญชีและของที่ระบุไว้ในบัญชีตามวรรคหนึ่ง หากพบว่าของนั้น
มีจ านวนหรือปริมาณแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในบัญชีโดยไม่สามารถแสดงเหตุผลอันสมควรได้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ของที่มีจ านวนหรือปริมาณแตกต่างนั้นเป็นของที่มีไว้หรือได้มาโดยยังไม่ได้เสียอากร 

  
มาตรา 177  ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณพิเศษเพ่ือควบคุม

การขนย้ายของในบริเวณดังกล่าว โดยให้มีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่อยู่ในบริเวณพิเศษนั้นแนบท้ายประกาศ
ด้วย 

การขนย้ายของเข้าหรือออก หรือภายในบริเวณพิเศษ ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
ส่วนที่ 2 

พื้นที่ควบคุมร่วมกัน 

 

  
มาตรา 178  ในส่วนนี้ 
“พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันตามกฎหมายว่า

ด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 

“ความตกลง” หมายความว่า ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศเกี่ยวกับการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน 

 



มาตรา 179  ให้กรมศุลกากรมีอ านาจทางศุลกากรทั้งปวงในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับใน
เขตศุลกากร 

  
มาตรา 180  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร 

ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร 

  
มาตรา 181  การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวกับการศุลกากรที่ตรวจพบในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายไทย ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทย
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(2) ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายของประเทศภาคีตามความตกลงและเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยส่งบุ คคล สัตว์ พืช ของ 
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวไปยังประเทศภาคีตามความตก
ลง  ทั้งนี้ อธิบดีอาจยกเว้นอากรที่จะต้องเสียหรือคืนอากรที่ได้เสียไว้แล้วส าหรับของที่น าเข้านั้นได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(3) ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคีตาม
ความตกลง ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยด าเนินการตามกฎหมายไทยและเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้
รายงานผลการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงทราบ และถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ประเทศภาคีตามความตกลงร้องขอ พนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทยจะส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ 
ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวไปยังประเทศภาคีตามความตกลงเมื่อได้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมายไทยเสร็จแล้วก็ได้ 

  
มาตรา 182  การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวกับการศุลกากร ที่ตรวจพบในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักร ให้พนักงานศุลกากรของรัฐบาล
ไทยร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพาหนะ ผู้
ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักรเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับการศุลกากรต่อไป 

การด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าความผิดทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศภาคี
ตามความตกลงที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดนที่ตรวจพบในพ้ืนที่ควบคุมร่วมกันนอกราชอาณาจักรพนักงาน



ศุลกากรของรัฐบาลไทยจะร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ 
ตลอดจนพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ และคนประจ าพาหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่าวมายังราชอาณาจักร เพ่ือด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศุลกากรก็ได้ 

  
มาตรา 183  ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากรในพื้นที่ควบคุม

ร่วมกัน 

  
ส่วนที่ 3 

การค้าชายฝ่ัง 

 

  
มาตรา 184  การค้าชายฝั่ง หมายถึง การขนส่งของทางทะเลจากท่าหนึ่งในราชอาณาจักรไปยัง

อีกท่าหนึ่งในราชอาณาจักร เพ่ือรับค่าตอบแทนในการขนส่งของ รวมทั้งการซื้อขายของที่ขนมานั้น 

ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดรูปแบบและลักษณะที่ถือว่าเป็นการค้าชายฝั่งตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 185  เรือที่ท าการค้าชายฝั่งที่จะออกจากท่า ให้นายเรือท าบัญชีสินค้าแสดงรายละเอียด

แห่งของในเรือยื่นต่อพนักงานศุลกากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับบัญชีสินค้าตามวรรคหนึ่งและได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ
บัญชีสินค้าดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบัญชีสินค้าดังกล่าวเป็นใบปล่อยสินค้าและปล่อยเรือ 

เมื่อเรือที่ท าการค้าชายฝั่งมาถึงท่าอีกแห่งหนึ่งแล้ว ให้นายเรือแสดงใบอนุญาตปล่อยสินค้าและ
ปล่อยเรือแก่พนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่เรือนั้นมาถึงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือมาถึงเพ่ือตรวจสอบ
ของที่บรรทุกหรือขนส่งมาในเรือนั้นว่าถูกต้องตรงกับบัญชีสินค้าท่ีบรรทุกหรือขนส่งมาจากท่าเรือต้นทาง 

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าของที่บรรทุกหรือขนส่งมาในเรือมีชนิด ประเภท ปริมาณแตกต่างจาก
บัญชีสินค้า ให้สันนิษฐานว่าของที่มีชนิด ประเภท หรือปริมาณแตกต่างนั้นเป็นของที่น าเข้าหรือส่งออกโดยยังมิได้
เสียอากร 

ก่อนการขนถ่ายของขึ้นจากเรือ นายเรือต้องยื่นใบอนุญาตปล่อยสินค้าและใบปล่อยเรือแก่
พนักงานศุลกากร เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรแล้วจึงจะท าการขนถ่ายของขึ้นได้ โดยต้องท าเช่นนี้ต่อไป
ทุก ๆ ท่าที่เรือนั้นเดินทางไปถึง 

  
มาตรา 186  ให้นายเรือเก็บรักษาบัญชีสินค้าตามมาตรา 185 ทุกเที่ยวการเดินเรือไว้ในเรือนั้น

เป็นระยะเวลาสามเดือน เพ่ือให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบและจดบันทึกการตรวจสอบลงในบัญชีสินค้านั้น 



มาตรา 187  ห้ามมิให้ขนถ่ายของจากเรือที่ท าการค้าชายฝั่งในระหว่างเดินทาง เว้นแต่จะมีเหตุ
จ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ และได้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากรผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่เรือนั้นมาถึง 

  
ส่วนที่ 4 

เขตต่อเนื่อง 

 

  
มาตรา 188  เรือทุกล าที่เข้ามาหรือหยุดลอยล าหรือจอดเรือในเขตต่อเนื่องต้องตอบค าถามของ

พนักงานศุลกากรเกี่ยวกับเรือ คนประจ าเรือ คนโดยสาร การเดินทาง ลักษณะแห่งของในเรือ และสิ่งที่น ามาในเรือ 
และต้องปฏิบัติตามค าสั่งอันควรของพนักงานศุลกากร 

  
มาตรา 189  ห้ามมิให้เรือที่อยู่ในเขตต่อเนื่องขนถ่ายของใด ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับ

อนุญาตจากพนักงานศุลกากร 

ของใดที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามมาตรานี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม ่

  
มาตรา 190  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 157 (2) มาตรา 160 มาตรา 164 

มาตรา 165 มาตรา 167 มาตรา 169 และมาตรา 170 มาใช้บังคับกับการกระท าที่เกิดขึ้นในเขตต่อเนื่อง และให้
น าบทก าหนดโทษที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งบทก าหนดโทษตามมาตรา 212 มาตรา 217 มาตรา 219 
และมาตรา 241 มาใช้บังคับด้วย 

  
มาตรา 191  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการลักลอบหรือจะลักลอบหนีศุลกากรหรือมีการ

กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตต่อเนื่อง ให้พนักงานศุลกากรมีอ านาจสั่งให้นายเรือหยุดลอยล าหรือน า
เรือไปยังที่ใดท่ีหนึ่ง เพ่ือการตรวจหรือค้น จับกุม หรือด าเนินคดีได้ 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้จับผู้กระท าความผิดและส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดแล้ว ให้
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นมีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจาก
อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   ทั้งนี้ มิให้นับระยะเวลาเดินทาง
ตามปกติที่น าตัวผู้กระท าความผิดส่งให้พนักงานสอบสวนเป็นเวลาควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

 



ส่วนที่ 5 

พื้นที่พัฒนาร่วม 

 

  
มาตรา 192  ในส่วนนี้ 
“พ้ืนที่ พัฒนาร่วม” หมายความว่ า  พ้ืนที่ พัฒนาร่วมตามกฎหมายว่ าด้วยองค์กรร่วม

ไทย – มาเลเซีย 

“ของที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร” หมายความว่า ของที่ได้รับยกเว้นอากรศุลกากรทั้งตาม
กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซียที่เก่ียวกับศุลกากร 

  
มาตรา 193  การจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
  
มาตรา 194  ภายใต้บังคับมาตรา 195 มาตรา 196 และมาตรา 199 (4) กรมศุลกากรยังคง

ใช้อ านาจทางศุลกากรทั้งปวงที่เกี่ยวกับของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม  

  
มาตรา 195  การเคลื่อนย้ายของใด ๆ เข้ามาในหรือส่งออกไปจากพ้ืนที่พัฒนาร่วม ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ของใด ๆ ที่เข้ามาในพ้ืนที่พัฒนาร่วมจาก 

(ก) ประเทศอ่ืนใดนอกจากราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย คลังสินค้าใด ๆ ที่ได้รับใบอนุญาต
หรือบริเวณทัณฑ์บนของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นของน าเข้า 

(ข) ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ   ทั้งนี้ ของ
นั้นจะต้องเป็นของที่ได้รับความเห็นชอบทางศุลกากร เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุสิ่งของส าหรับใช้ในพ้ืนที่พัฒนา
ร่วม 

(2) ของที่ผลิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วมที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือไปยังมาเลเซียหรือประเทศท่ี
สามให้ถือว่าเป็นของส่งออก 

(3) ของที่ เคลื่อนย้ายเข้าไปในพ้ืนที่ พัฒนาร่วมตาม (1) (ข) และต่อมาของนั้นเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทยหรือมาเลเซีย แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 196  ของใด ๆ ที่จัดอยู่ในบัญชีของต้องห้ามตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและ

มาเลเซีย จะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าไปในพ้ืนที่พัฒนาร่วม เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีการยกเว้นในส่วนที่



เกี่ยวกับการน าเข้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ การยกเว้นนั้นจะกระท าได้ก็ด้วยความตกลงระหว่างหน่วยงานที่มี
อ านาจของราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

  
มาตรา 197  การน าเข้า การส่งออก และการเคลื่อนย้ายภายในส าหรับของในพ้ืนที่พัฒนาร่วมให้

ใช้แบบศุลกากรตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 198  พนักงานศุลกากรย่อมมีอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรรวมทั้งการ

เก็บอากรในเรื่องที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และใช้อ านาจนั้นได้ภายในบริเวณท่ีท าการศุลกากรร่วม 

“ที่ท าการศุลกากรร่วม” หมายความว่า ที่ท าการของคณะกรรมการศุลกากรร่วมที่จัดตั้งขึ้นใน
ส านักงานใหญ่ขององค์กรร่วม เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประสานงานด้านการด าเนินการตามกฎหมายศุลกากรและ
สรรพสามิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

“คณะกรรมการศุลกากรร่วม” หมายความว่า คณะกรรมการที่ประกอบด้วยพนักงานศุลกากร
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซียที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ของการประสานงาน
ด้านการด าเนินการตามกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิตในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

  
มาตรา 199  การกระท าที่ได้ท าลงในพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

(1) หากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยหรือ
มาเลเซีย ประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศที่มีการอ้างว่ากฎหมายของตนถูกละเมิดมีสิทธิเข้าใช้เขตอ านาจเหนือ
ความผิดนั้น 

(2) หากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซีย ประเทศที่เจ้าพนักงานของตนเป็นผู้ท าการจับกุมหรือยึดเป็นคนแรกในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าวมี
สิทธิเข้าใช้เขตอ านาจเหนือความผิดนั้น 

(3) หากการกระท านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากรของราชอาณาจักรไทยและ
มาเลเซีย และเป็นกรณีที่มีการจับกุมหรือยึดพร้อมกันโดยกรมศุลกากรและหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของ
มาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าว ประเทศที่มีสิทธิเข้าใช้เขตอ านาจเหนือความผิดนั้นให้ก าหนดโดยการ
หารือระหว่างกรมศุลกากร และหน่วยงานศุลกากรและสรรพสามิตของมาเลเซีย 

(4) เงินที่ได้จากการขายของซึ่งเป็นผลิตผลของพ้ืนที่พัฒนาร่วมที่ถูกริบให้แบ่งเท่ากันระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 

 

มาตรา 200  เพ่ือประโยชน์แห่งส่วนนี้  ค าว่า  “ราชอาณาจักร” ในพระราชบัญญัตินี้ ให้
หมายความถึง “พ้ืนที่พัฒนาร่วม” 



  
มาตรา 201  ให้ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัดสงขลา หรือศาลอาญา มีเขตอ านาจที่จะ

พิจารณาพิพากษาคดีศุลกากรที่เก่ียวกับพ้ืนที่พัฒนาร่วม 

  
หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 202  ผู้ใดยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อ่ืนยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับการ

เสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดในรายการ
ใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
แสนบาท 

  
มาตรา 203  ผู้ใดแจ้งข้อความ ให้ถ้อยค า หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือไม่ตอบ

ค าถามของพนักงานศุลกากรตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ตอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 204  ผู้ใดปลอมหรือแปลงเอกสารที่ใช้ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแก้ไข

เอกสารที่ทางราชการออกให้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปลอมดวงตราลายมือชื่อ 
หรือเครื่องหมายอ่ืนใดของพนักงานศุลกากรที่ใช้เพื่อการอย่างใดอันเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมาย ที่เกิดจากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา 205  ผู้ส่งของออกผู้ใดยื่นใบขนสินค้าขาออกเพ่ือขอคืนอากรโดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับของ

ไม่ถูกต้องและพนักงานศุลกากรพบว่าของนั้นไม่ตรงตามที่แสดงไว้ หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่แสดงหรือไม่มีการ
ส่งออกตามที่แสดง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของ
จ านวนเงินอากรที่ขอคืน แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ริบของนั้น 

  
มาตรา 206  ผู้น าของเข้าผู้ใดขอคืนอากรตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 โดยความเท็จโดยฉ้อโกง

หรืออุบายหลอกลวง หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท านองเดียวกัน เพ่ือขอคืนอากรเกินกว่าจ านวนที่มีสิทธิได้รับจริง ต้อง



ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของจ านวนเงินอากรที่ขอคืนเกิน
กว่าจ านวนที่มีสิทธิได้รับจริง แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 207  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือขนถ่ายสินค้าอันตราย

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 208  ผู้น า ของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 209  ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 210 ผู้ใดขนถ่ายของที่น าเข้ามาในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกเขตขนถ่าย

ของตามมาตรา 58 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือปรับเป็นเงินสามเท่าของราคาของ แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจ าท้ังปรับและให้ริบของนั้น 

  
มาตรา 211  ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลขหมายก ากับหีบห่อ

หรือภาชนะบรรจุของ หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมายไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 212  ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดควบคุมยานพาหนะที่มีของเป็นหีบห่อหรือภาชนะบรรจุซึ่ง

มีขนาดหรือลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีเครื่องหมายหรือฉลากที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท และให้ริบของนั้น 

  
มาตรา 213  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 63 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 214  นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 64 มาตรา 71 มาตรา 85 ประกอบกับ

มาตรา 71 หรือมาตรา 163 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 



มาตรา 215  นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรตามมาตรา 65 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 216  นายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 หรือมาตรา 

95 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 217  ผู้ใดนอกจากนายเรือ ลูกเรือ ผู้โดยสาร และผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติบนเรือขึ้นไปบนเรือ

เดินต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท 

  
มาตรา 218  นายเรือผู้ใดควบคุมเรือที่บรรทุกของอยู่ในเขตท่าที่เป็นด่านศุลกากร และปรากฏว่า

เรือล าดังกล่าวเบาลอยตัวขึ้น โดยนายเรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการขนของขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และให้ศาลมีอ านาจสั่งริบเรือนั้นได้ 

  
มาตรา 219  นายเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะทางบกผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

(1) ควบคุมเรือหรือยานพาหนะทางบกที่มีที่ปิดบัง ที่อ าพราง หรือมีเครื่องกลอุบายอย่างใดเพ่ือ
ลักลอบหนีศุลกากร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันมิให้มีที่ปิดบัง ที่อ าพราง หรือ
เครื่องกลอุบายนั้นแล้ว หรือ 

(2) มีส่วนรู้เห็นในการสร้าง ท า วาง หรือใช้ที่ปิดบัง ที่อ าพราง หรือเครื่องกลอุบายอย่างใดเพ่ือ
ลักลอบหนีศุลกากร 

ให้ท าลายที่หรือเครื่องกลอุบายตามวรรคหนึ่ง หรือท าให้เป็นของที่มิได้มีไว้เพ่ือกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 220  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา 70 

หรือมาตรา 176 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 221  นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 72 มาตรา 74 มาตรา 77 มาตรา 80 

มาตรา 82 วรรคสอง มาตรา 84 วรรคหนึ่ง มาตรา 85 ประกอบกับมาตรา 77 หรือมาตรา 185 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 



มาตรา 222  ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 76 วรรคสอง มาตรา 90 วรรคสอง
หรือมาตรา 98 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 223  นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสน

บาท และให้ริบของที่เก่ียวกับการกระท าความผิดดังกล่าว 

  
มาตรา 224  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 81 มาตรา 92 มาตรา 120 หรือมาตรา 121 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 225  ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 226  นายเรือหรือผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 83 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 227  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสิบปี 

หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ริบของที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

  
มาตรา 228  นายเรือผู้ใดจอดเทียบท่าหรือขนถ่ายของที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก

ราชอาณาจักรนอกจากเขตพ้ืนที่ตามล าน้ าที่เป็นเขตแดนทางบกตามที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 87 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 229  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือมาตรา 89 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท และให้อายัดของที่เก่ียวกับการกระท าความผิดนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา 230  ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่

ก าหนดตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

เจ้าของหรือพนักงานประจ าสนามบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 93 วรรคสอง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 



มาตรา 231  ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 94 หรือมาตรา 96 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้อายัดของที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

  
มาตรา 232  ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 97 ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 233  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 112 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 115 หรือ

มาตรา 129 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงผู้ใด เมื่อได้แจ้งการเลิกการ
ด าเนินการตามมาตรา 129 แล้ว แต่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 130 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท 

  
มาตรา 234  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรผู้ก ากับท่าเรือรับอนุญาต

ตามมาตรา 119 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 235  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา 

122 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ริบของที่เก่ียวกับการกระท าความผิดดังกล่าว 

  
มาตรา 236  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 123 หรือมาตรา 172 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา 156 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 237  ผู้ใดลักลอบเปิดคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคง หรือล่วงเข้าไปถึงของ

ที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่ม่ันคงนั้น โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 238  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 141 

มาตรา 142 หรือมาตรา 143 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 

มาตรา 239  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดี
มอบหมายตามมาตรา 157 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



มาตรา 240  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรหรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานศุลกากรตามมาตรา 160 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 241  นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าเตือนของพนักงานศุลกากรหรือขัดขวางการ

ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศุลกากรตามมาตรา 164 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 242  ผู้ใดน าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการ

ศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 
หรือเขตปลอดอากร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินสี่
เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม ่

ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา 243  ผู้ใดน าของที่ผ่านหรือก าลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของ

ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากรที่ต้อง
เสียส าหรับของนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่
ต้องเสียเพิ่ม หรือทั้งจ าท้ังปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา 244  ผู้ใดน าของที่ผ่านหรือก าลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งของ

ดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าโดยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหรือข้อ
ห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาล
อาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 

ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  
มาตรา 245  ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระท าความผิดตามมาตรา 242 

มาตรา 243 หรือมาตรา 244 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระท าความผิดนั้น 



มาตรา 246  ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน าหรือรับไว้โดยประการ
ใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
เป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระท าโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม
มาตรา 243 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพ่ิม 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระท าโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม
มาตรา 244 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 247  ผู้ใดน าหรือยอมให้ผู้อ่ืนน าของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่ยังมิได้ผ่านพิธี

การศุลกากร ขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะ ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 242 หรือมาตรา 
244 แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 248  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามมาตรา 242 เกิดขึ้นในเรือที่มีระวางบรรทุกเกิน

สองร้อยห้าสิบตันกรอสหรืออากาศยาน หากนายเรือหรือผู้ควบคุมอากาศยานนั้นไม่ใช้ความระมัดระวังในการ
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  
มาตรา 249  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตรา 

177 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 187 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา 250  นายเรือผู้ใดไม่ตอบค าถามหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรตามมาตรา 

188 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 251  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 189 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือปรับเป็นเงินสองเท่าของราคาของ แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 252  การกระท าความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 242 หรือมาตรา 244 ให้ผู้กระท าต้อง

รับผิดแม้ได้กระท าโดยไม่มีเจตนา 

 

มาตรา 253  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ



บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 254  การประเมินราคาของเพ่ือก าหนดค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือตามราคาแห่ง

ของชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียอากรครบถ้วนแล้วตามที่ซื้อขายในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระท าความผิดนั้น เว้นแต่ไม่มี
ราคาดังกล่าวให้ถือตามราคาท่ีอธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 255  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยได้รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 244 เฉพาะกรณีความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้ามและ

มาตรา 246 ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนและรางวัลร้อยละสี่สิบจากเงินค่าขายของกลาง โดยให้หักจ่ายเป็นเงินสินบน
ร้อยละยี่สิบ และเป็นเงินรางวัลร้อยละยี่สิบ แต่กรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจจ าหน่ายได้ให้หักจ่าย
จากเงินค่าปรับ 

(2) ความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 243 และมาตรา 244 เฉพาะกรณีความผิดฐานหลีกเลี่ยง
ข้อจ ากัดให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลร้อยละยี่สิบจากเงินค่าขายของกลาง แต่กรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่
อาจจ าหน่ายได้ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับ 

(3) กรณีท่ีมีการตรวจเก็บอากรขาด และเจ้าหน้าที่ผู้ส ารวจเงินอากรตรวจพบเป็นผลให้เรียกอากร
เพ่ิมเติมได้ ให้จ่ายเงินรางวัลร้อยละสิบของเงินอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพ่ิมเติมได้ 

เงินสินบนและรางวัลตาม (1) และ (2) ให้หักจ่ายเป็นเงินสินบนได้ไม่เกินคดีละห้าล้านบาท
และหักจ่ายเป็นเงินรางวัลได้ไม่เกินคดีละห้าล้านบาท และตาม (3) ให้หักจ่ายเป็นเงินรางวัลได้ไม่เกินห้าล้านบาท
ต่อการตรวจพบ 

  
มาตรา 256  ภายใต้บังคับมาตรา 257 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าบุคคลนั้น

ยินยอมใช้ค่าปรับ หรือได้ท าความตกลง หรือท าทัณฑ์บน หรือให้ประกันตามที่อธิบดีเห็นสมควรแล้วอธิบดีจะงด
การฟ้องร้องเสียก็ได้ และให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะฟ้องบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บันทึกเหตุผลในการฟ้อง
ผู้กระท าความผิดไว้ด้วย 

 

มาตรา 257  ความผิดตามมาตรา 227 มาตรา 242 มาตรา 243 มาตรา 244 และมาตรา 247 
ถ้าราคาของกลางรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วเกินกว่าสี่แสนบาท ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบ
ได ้



คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ งประกอบด้วยผู้ แทนกรมศุลกากร ผู้ แทน
กระทรวงการคลังและผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับ
หรือได้ท าความตกลง หรือท าทัณฑ์บน หรือให้ประกัน ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 258   ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวินิจฉัยอากร ศุลกากรตาม

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 259  เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

(1) ให้คลังสินค้าทัณฑ์บน ที่มั่นคง และเขตปลอดอากร ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช 2469 และด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่มั่นคง 
และเขตปลอดอากร ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ให้ท าเนียบท่าเรือที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และด าเนินการ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นท่าเรือรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) ให้คลังสินค้าและโรงพักสินค้าที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และ
ด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นโรงพักสินค้าตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ด าเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน คลังสินค้า โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท าเนียบท่าเรือ และ
เขตปลอดอากรตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ยังคงด าเนินการต่อไปได้แต่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเสียค่าธรรมเนียมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ด าเนินการตามวรรคสองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่เสียค่าธรรมเนียม
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีเพิกถอนการจัดตั้งกิจการดังกล่าวโดยให้น าบทบัญญัติมาตรา 134 
และมาตรา 135 มาใช้บังคับ 

 



มาตรา 260  บทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการน า ของออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 
102 วรรคสอง และมาตรา 103 จะไม่น ามาใช้บังคับกับกรณีท่ีมีความตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันไว้แล้ว 

  
มาตรา 261  ให้อธิบดีมีอ านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบนหรือรางวัลในกรณีที่ตรวจพบการกระ

ท าความผิดหรือตรวจพบการเก็บอากรขาดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 102 
ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 
2497 ได้ต่อไป 

  
มาตรา 262  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  หรือค าสั่ง ที่

ออกตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 
หรือพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 แล้วแต่กรณี ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
(1) ใบอนุญาต 

(ก) จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                      ฉบับละ    10,000  บาท 

(ข) จัดตั้งโรงพักสินค้า                             ฉบับละ    10,000  บาท 

(ค) จัดตั้งที่มั่นคง                                   ฉบับละ    10,000  บาท 



(ง) จัดตั้งท่าเรือรับอนุญาต                        ฉบับละ    10,000  บาท 

(จ) จัดตั้งเขตปลอดอากร                          ฉบับละ    10,000  บาท 

(ฉ) ประกอบกิจการในเขตปลอดกากร            ฉบับละ      5,000  บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี 
(ก) การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง 

ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร         ปีละ     450,000  บาท 

(ข) การประกอบกิจการในเขตปลอดอากร          ปีละ       45,000  บาท 

(3) การด าเนินพิธีการศุลกากร 

(ก) การยื่นใบขนสินค้า                            ฉบับละ        200  บาท 

(ข) การขอบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลทาง 

อิเล็กทรอนิกส์                                 ฉบับละ        100  บาท 

(4) การด าเนินการนอกเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 56 

(ก) ขอเปิดที่ท าการพิเศษ ณ ศุลกสถาน          รายละ         400  บาทต่อครั้ง 

(ข) ประจ าการในเรือขาเข้าหรือขาอออก 

หรือในเรือล าเลียง                             ล าละ          500  บาทต่อวัน 

(ค) ประจ าการในคลังสินค้าทัณฑ์บน โพงพักสินค้า 

ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือศุลกสถาน ใบขนสินค้า       
เพ่ือตรวจปล่อยของ                           ฉบับละ        200  บาท 

(ง) ประจ าการในศุลกสถานหรือ 

สถานที่อ่ืนนอกจาก (ก) (ข) และ (ค)         รายละ         200  บาทต่อครั้ง 
(5) ใบปล่อยเรือขาออกหรืออากาศยานขาออก 

(ก) กรณีออกไปนอกราชอาณาจักร                 ล าละ          200  บาท 

(ข) กรณีออกไปยังท่าหรือสนามบิน             
ที่เป็นด่านศุลกากรอื่น                           ล าละ          100  บาท 

(6) ใบปล่อยสินค้าและปล่อยเรือตามมาตรา 185      ล าละ          100  บาท 

(7) การประจ าการในเรือตามมาตรา 75               ล าละ          200  บาทต่อวัน 

(8) การตรวจของ ณ สถานประกอบการ สถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หรือยานพาหนะใด ตามมาตรา 162 

(ก) ค่าเดินทาง     กิโลเมตรละ     20  บาท 

                                                         แต่ไม่น้อยกว่า 100  บาท 



(ข) ค่าธรรมเนียมประจ าวัน                      คนละ          400  บาท 

(9) การร้องขอให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตามมาตรา 18 

(ก) การก าหนดราคาศุลกากร                     ฉบับละ      2,000  บาท 

(ข) การก าหนดถิ่นก าเนิดแห่งของ                ฉบับละ      2,000  บาท 

(ค) การตีความพิกัดอัตราศุลกากร                ฉบับละ      2,000  บาท 

(10) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้ารักษาของตามมาตรา 69  หบีห่อหรือ 

                                        ภาชนะบรรจุละ 200 บาทต่อวัน 

(11) ค่าธรรมเนียมในการให้บริการของศุลกากรที่เกี่ยวกับ 

การผ่านแดนตามมาตรา 102                  คันละ        2,000  บาท 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 
2469 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายฉบับ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับ
กฎหมายประกอบกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงการด าเนินพิธีการศุลกากรและการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 


