พระราชบัญญัติ
ศุลกากร
พุทธศักราช 2469
–––––––––––––
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลา ฯ
ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา วิธีจัดและปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น สมควรจะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบ
สืบไป
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติไวโดยบทมาตราดังตอไปนี้
หมวด 1
มาตรา 1(1) พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 และใหใชเปน
กฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว 3 เดือน

บทวิเคราะห
-----มาตรา 2 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากร และในการแปลความ
แหงพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายนั้น ๆ ถอยคําตอไปนี้ ถาไมแยงกับความในบทหรือเนื้อเรื่องไซร ใหมีความหมายและ
กินความรวมไปถึงวัตถุและสิ่งทั้งหลายดังกําหนดไวตอไปนี้ คือ
คําวา เสนาบดี หมายความวา เสนาบดีผูมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
คําวา อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร
คําวา พนักงานศุลกากร และ พนักงาน(2) หมายความและกินความรวมไปถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งรับราชการในกรม
ศุลกากร หรือนายทหารแหงราชนาวีหรือนายอําเภอ หรือผูชวยนายอําเภอ ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนพิเศษใหกระทําการ แทน
กรมศุลกากร
คําวา พนักงานเจาหนาที่ หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใด ๆ ซึ่งไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ
หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่ของตนโดยปกติ
คําวา ทาตางประเทศ ภาคตางประเทศ หรือ เมืองตางประเทศหมายความวา ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักร
สยาม
คําวา เรือกําปน หรือ เรือ ใหรวมทั้งสิ่งใด ๆ ที่ไดทําขึ้นหรือใชในการนําสงคนหรือทรัพยสินโดยทางน้ํา

(1)
(2)
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แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2479

คําวา นายเรือ หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ
คําวา คาภาษี หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือคาภาระติดพันในทางศุลกากร หรืออากร
ชั้นใน
คําวา ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว หมายความและกินความรวมวาไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทํา
ใบขนสินคาถูกตอง และไดเสียคาภาษีและคาภาระติดพันครบถวนแลว
คําวา ผูนําของเขา หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึงเจาของหรือบุคคลอื่นซึ่งเปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสีย
ชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาจนถึงเวลาที่ไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของ
พนักงานศุลกากร และคําวา ผูสงของออก ใหมีความหมายเปนทํานองเดียวกันโดยอนุโลม
คําวา ราคาอันแทจริงในทองตลาด หรือ ราคา(1) แหงของอยางใดนั้นหมายความวา ราคาของสงเงินสด (ในสวน
ของขาเขา ไมรวมคาอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และที่ที่นําของเขาหรือ
สงของออกแลวแตกรณี โดยไมมีหักทอนหรือลดหยอนราคาอยางใด
คําวา อากร(2) หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียมหรือคาภาระติดพันในทางศุลกากร หรืออากร
ชั้นใน
คําวา คลังสินคา(3) หมายความวา โรงพักสินคา ที่มั่นคงและคลังสินคาทัณฑบน

หมวด 1 ทวิ(4)
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
--------มาตรา 2 ทวิ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 2 ตรี ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 2 ทวิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา 2 จัตวา นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 2 ตรี กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก

(1)

แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
(3)
แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
(4)
หมวด 1 ทวิ มาตรา 2 ทวิ ถึงมาตรา 2 อัฏฐ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2528
(2)

(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย
(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทน
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 2 เบญจ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 2 ฉ ใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2 สัตต คณะกรรมการตามมาตรา 2 ทวิ มีอํานาจดําเนินการ
(1) กําหนดขอบเขตในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมินภาษีอากร
(3) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
(4) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บภาษีอากร
การกําหนดตาม (1) และ (2) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (3) ใหเปนที่สุด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนปลงคํา
วินิจฉัยในภายหลัง คําวินิจฉัย เปลี่ยนแปลงนั้น มิใหมีผลใชบังคับยอนหลัง เวนในกรณีที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดมีผล
เปนการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย ก็ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามคําพิพากษาในสวนที่เปนโทษยอนหลังได
เฉพาะบุคคลซึ่งเปนคูความในคดีนั้น
มาตรา 2 อัฏฐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดที่ตองวินิจฉัยตามมาตรา 2 สัตต (3) จะ
เขารวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นมิได

หมวด 2
วิธีจัดการและกําหนดทา ฯลฯ
-----มาตรา 3 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงตั้งหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหเสนาบดีตั้งบุคคลผูสมควรขึ้นเปนหัวหนาจัดการงานในกรมศุลกากร และกํากับตรวจตรากิจการอันเปนหนาที่
ของกรมนั้น บุคคลผูนั้นซึ่งตอไปนี้เรียกวา อธิบดี ใหมีหนาที่บังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหมายในกรมศุลกากร
มีอํานาจใหเงินเดือนและเงินรางวัลเรียกประกันสําหรับความประพฤติดี และออกขอบังคับสําหรับกรมตามที่เห็นวาจําเปน
เพื่อดําเนินการใหเปนไปโดยเรียบรอย และบังคับการใหเปนไปตามนั้น

มาตรา 4(1) เพื่อความประสงคแหงการนําของเขาหรือสงของออกหรือนําของเขาและสงของออกการและ
ศุลกากรใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดทาหรือที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนทาหรือที่สําหรับการนําเขา หรือสงออกหรือนําเขาและสงออก
ซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางทะเลหรือทางบก หรือใหเปนทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขา
เขาหรือของที่มีทัณฑบน ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร
(2) กําหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนสนามบินศุลกากรโดยมีเงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร
(3) ระบุเขตศุลกากร ณ ทาใด หรือที่ใด หรือสนามบินใดซึ่งกําหนดไวดังกลาวขางตน
มาตรา 5 อธิบดีจะตั้งดานตรวจเรือกําปนเขาและออก และจะวางพนักงานไวในเรือกําปนลําใด ๆ ในเวลาที่เรือ
นั้นอยูในเขตนานน้ําสยามก็ได
มาตรา 6 (1) อธิบดีจะกําหนดที่อันสมควรมากนอยแหงใหเปนทําเนียบทาเรือตามกฎหมายสําหรับบรรทุกของ
ลง และขนของขึน้ และกําหนดแสดงเขตแหงทําเนียบทาเรือนั้น ๆ ไวก็ได หามมิใหเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือขนสินคา
ขึ้น ณ ที่อื่น นอกจาก ณ ที่ซึ่งไดใหอนุมัติดังวานั้น หรือภายในเขตที่อธิบดีไดอนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจาของ
หรือผูปกครองที่นั้นโดยใหทําทัณฑบนหรืออยางอื่นจนเปนที่พอใจก็ได
(2) อธิบดีอาจดําริสั่งไดวา การตรวจสินคาเขาและออกนั้นจะพึงกระทํา ณ ที่ใดและโดยวิธีใด และจะบังคับให
สรางและอนุมัติการสรางโรงพักสินคา หรือที่มั่นคงสําหรับเปนที่ตรวจและเก็บสินคาที่ยังไมไดตรวจมอบก็ได บรรดาโรงพัก
สินคาและที่มั่นคงเหลานั้น ตองจัดใหมีที่อันสมควรไวเปนที่ทําการ ทั้งตองมีรั้วและประตูใหสมควรจนเปนที่พอใจของ
อธิบดี บรรดาประตูนอกและในทั้งปวงตองลั่นดวยกุญแจของรัฐบาล สวนลูกกุญแจนั้นใหเก็บรักษาไวที่ศุลกสถาน ผูใด
เอากุญแจนั้นออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทานวามีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกิน
หกเดือน
(3) ถาผูคาหรือเจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือที่มั่นคงตองรับความเสียหาย เพราะเหตุ
มิไดไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเริ่มทําการ (คือ เวลาเริ่มทําราชการประจําวัน หรือเวลาเริ่มทําการลวงเวลาตาม
ซึ่งมีใบอนุญาตทางราชการ) ทานวากรมศุลกากรตองรับผิดใชคาทดแทนใหแกผูคา เจาของหรือผูปกครองที่น้ันไมเกินที่ได
เสียหายไป
(4) ของที่ยังไมตรวจมอบนั้น หามมิใหเคลื่อนยายที่หรือเอาเขารวม หรือเลือกคัด หรือแบงแยกลงหรือบรรจุ หรือ
กลับบรรจุใหม ณ ทําเนียบทาเรือหรือโรงพักสินคาใด ๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานกํากับตรวจตราอยูดวย
(5) พนักงานกํากับทําเนียบทาเรือหรือโรงพักสินคาใด ๆ จะสั่งใหเอาของที่ยังไมไดตรวจมอบเขาเก็บไวในโรงพัก
สินคาหรือที่ลอมอันมั่นคงก็ได ในเมื่อเปนวิสัยจะทําได และเมื่อเปนการจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดินและ
ของที่ยังไมไดตรวจมอบนี้หามมิใหปลอยทิ้งไวในที่สวนใดสวนหนึ่งแหงทําเนียบทาเรืออันเปนที่โลง ซึ่งอธิบดีเห็นวา
ศุลกากรจะไมสามารถระวังรักษาใหเพียงพอได
(6)(2) เพื่อใหการจัดเก็บอากรสําหรับสินคาอันตรายเปนไปโดยสอดคลองกับความปลอดภัยในการขนถายหรือ
การเก็บรักษาสินคาในเขตศุลกากรแหงใดแหงหนึ่ง เมื่ออธิบดีไดหารือกับผูรับผิดชอบประจําทาหรือที่หรือสนามบินที่เปน

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2480
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
(2)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2534
(1)

เขตศุลกากรแหงนั้นแลวใหมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดหรือประเภทของสินคาอันตราย และวิธีการ
เก็บอากรของสินคาดังกลาว ตลอดจน กําหนดเงื่อนไขในการขนถาย การเก็บรักษาสินคาและการนําสินคานั้นออกไป
จากเขตศุลกากรแหงนั้น ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา 7 (1) บรรดาทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคาและที่มั่นคงทั้งหลายในทากรุงเทพฯ ซึ่งใชอยูในเวลาที่
ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ ใหถือเปนทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา และที่มั่นคงซึ่งไดอนุมัติแลวตามความในมาตรากอน
แตหากตองเปนที่ซึ่งไมมีทางจะเขาไปในโรงพักสินคาและที่มั่นคงนั้น ๆ ได เมื่อไดลั่นกุญแจของรัฐบาลแลว
(2) เมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัตินี้แลว ถาผูใดรองขออนุมัติทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคาหรือที่มั่นคงแหง
หนึ่งแหงใด และอธิบดีไมเต็มใจจะใหอนุมัติไซร ใหอธิบดีแจงขอขัดของเปนลายลักษณอักษรไปยังผูรองภายในสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับคํารอง ในเมื่อที่นั้น ๆ ตั้งอยูภายเขตทากรุงเทพฯ หรือภายในสองเดือนถาตั้งอยูที่อื่น ถาและคําแจง
ขอขัดของนั้นมิไดสงไปภายในกําหนดเวลาดังระบุไวนี้ไซร ใหพึงถือวาที่นั้น ๆ เปนอันไดอนุมัติแลวถาอธิบดีและผูรองไม
สามารถจะตกลงกันได ก็ใหตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละสองคนเปนผูตัดสินขอโตเถียง ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายตก
ลงกันมิไดใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผูชี้ขาด และใหเปนอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผูชี้ขาดนั้น
(3) การใหอนุมัติชั่วคราวสําหรับที่ตาง ๆ ซึ่งคิดจะตั้งขึ้นนั้นเมื่อผูรองไดทําสงแผนผังแลว ก็ใหอนุมัติชั่วคราวได
(4) เจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา ที่มั่นคงทุกแหง ซึ่งไดอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ จะ
ไดรับ
คําแจงความแถลงการใหอนุมัตินั้นเปนลายลักษณอักษร ในคําแจงความนี้ใหแสดงเขตและระเบียบการแหงที่นั้นลงไวให
ชัดเจน และถาเจาของหรือผูปกครองที่ไดยื่นแผนผังอันแทจริงแหงที่นั้นดวย ก็ใหอธิบดีเขียนคํารับรองแผนผังนั้น อนึ่ง การ
ใหอนุมัติที่ใด ๆ ดังไดระบุและกําหนดเขตไวนั้น ใหเปนอันสมบูรณอยูตราบเทาเวลาซึ่งที่นั้น ๆ คงรูปอยูไมเปลี่ยนแปลง
ในทางกอสรางและระเบียบการ และตราบเทาเวลาที่ประกัน ซึ่งไดใหไวยังคงเปนที่พอใจของอธิบดี
มาตรา 7 (ก)(1) เจาของหรือผูปกครองโรงพักสินคาจะตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับโรงพักสินคา
ประจําปทุกโรงพักสินคาซึ่งไดรับอนุมัติตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 *ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
และความตอนทายแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2483]
มาตรา 8(2) อธิบดีจะอนุมัติและกําหนดสถานที่ตรวจและเก็บของซึ่งมีผูนําเขามาในราชอาณาจักรเปนคลังสินคา
ทัณฑบนก็ได โดยอาจกําหนดวิธีการและขอจํากัดเกี่ยวกับการเก็บของตลอดจนขอบังคับพื่อการดําเนินการและตรวจตรา
ควบคุมคลังสินคาทัณฑบนตามที่เห็นสมควร
เพื่อเปนประกันคาภาษีอากรหรือคาชดใชอยางอื่นซึ่งกรมศุลกากรอาจเรียกรองไดตามกฎหมายหรือขอตกลง
อธิบดีอาจเรียกประกันจากเจาของหรือผูปกครองคลังสินคาทัณฑบนโดยใหทําทัณฑบน และหรืออยางอื่นจนเปนที่พอใจ
เจาของหรือผูปกครองคลังสินคาทัณฑบนจะตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
กฎกระทรวง
มาตรา 8 ทวิ(3) อธิบดีมีอํานาจ
(1) อนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากรสําหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคา
ทัณฑบนนั้น เพื่อใหนําออกไปนอกราชอาณาจักร โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
(1)

เพิ่มเติมโดยพระราบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2474
แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
(2)

(2) อนุมัติใหจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคา และอนุญาตใหใชของที่นําเขามาและเก็บใน
คลังสินคาทัณฑบนนั้นทําการผลิตหรือผสมหรือประกอบในโรงผลิตสินคานั้นได โดยใหปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เวนแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหรานคาปลอดอากรและโรงผลิตสินคาอยูในบังคับแหงบทบัญญัติวาดวย
คลังสินคาทัณฑบน
มาตรา 9 บรรดาคลังสินคา โรงเก็บสินคา หรือที่มั่นคงอยางอื่นจะเปนที่สําหรับตรวจหรือเก็บของก็ดี ใหพอคา
หรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของสรางขึ้น และบํารุงรักษาโดยเสียคาใชจายของตนเอง
หมวด 3
การเสียคาภาษี
-----มาตรา 10(1) บรรดาคาภาษีนั้น ใหเก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
การ
เสียคาภาษีใหเสียแกพนักงานเจาหนาที่ในเวลาที่ออกใบขนสินคาให
ถาคาภาษีที่ไดเสียไวไมครบถวนตามจํานวนที่จะตองเสียจริงกรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บสวนที่ขาดจนครบ แตใน
กรณีที่ปรากฏหลังจากที่ไดปลอยของไปจากอารักขาของศุลกากร หรือไดสงของออกไปนอกราชอาณาจักรแลววา คาภาษี
ที่ไดเสียไวไมครบถวนตามจํานวนที่จะตองเสียจริง และคาภาษีที่ขาดมีจํานวนไมเกินยี่สิบบาทตามใบขนสินคาฉบับหนึ่ง ๆ
อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะสั่งใหงดการเรียกเก็บเพิ่มเติมก็ได
เวนแตในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกเงินอากรที่ขาดเพราะ
เหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น ใหมี
อายุความสิบป แตในเหตุที่ไดคํานวณจํานวนเงินอากรผิด ใหมีอายุความสองป ทั้งนี้นับจากวันที่นําของเขาหรือสงของ
ออก
ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีมีอํานาจคืนเงินอากรสวนที่เสียไวเกินเฉพาะในเหตุที่ไดคํานวณเงินอากรผิดโดยไม
จําตองมีคําเรียกรองขอคืน แตมิใหสงคืนเมื่อพนกําหนดสองปนับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก
สิทธิในการเรียกรองขอคืนเงินอากรเพราะเหตุที่ไดเสียไวเกินจํานวนที่พึงตองเสียจริงเปนอันสิ้นไปเมื่อครบกําหนด
สองปนับจากวันที่นําของเขาหรือสงของออก แลวแตกรณี แตคําเรียกรองขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ
ปริมาณ น้ําหนัก หรือราคาแหงของใด ๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสําหรับของใด ๆ นั้น มิใหรับพิจารณาหลังจากที่ไดเสีย
อากรและของนั้น ๆ ไดสงมอบหรือสงออกไปแลว เวนแตในกรณีที่ไดแจงความไวตอพนักงานเจาหนาที่กอนการสงมอบ
หรือสงออกวาจะยื่นคําเรียกรองดังกลาว หรือในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พึงตองรูอยูกอนสงมอบหรือสงออกวาอากรที่
ชําระไวนั้นเกินจํานวนที่พึงตองเสียสําหรับของที่สงมอบหรือสงออก
มาตรา 10 ทวิ(2) ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีสําหรับของที่นําเขาเกิดขึ้นในเวลาที่นําของเขาสําเร็จ
ภายใตบังคับมาตรา 87 และมาตรา 88 การคํานวณคาภาษีใหถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีเกิดขึ้น แตในกรณีของที่เก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน ให
(1) - (3)

แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515

คํานวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชอยูในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวานั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน ไมวาจะปลอย
ออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพที่ไดผลิต หรือผสม หรือประกอบเปนของอื่น
มาตรา 10 ตรี(3) ความรับผิดในอันจะตองเสียคาภาษีสําหรับของที่สงออกเกิดขึ้นในเวลาที่สงของออกสําเร็จ
การคํานวณคาภาษีใหถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่ออกใบขนสินคาให
การขอคืนคาภาษีในกรณีที่มิไดสงของออกนอกราชอาณาจักร ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน แตไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวันที่ออกใบขนสินคาให
มาตรา 11(1) (ยกเลิก)
มาตรา 12 ถาไมตกลงในเรื่องราคาอันแทจริงในทองตลาดสําหรับของอยางใด ๆ ใหอธิบดีมีอํานาจที่จะรับของ
นั้นไวเปนคาภาษี หรือจะซื้อของนั้นไวทั้งหมด หรือแตสวนหนึ่งสวนใด หรือกองหนึ่งกองใดในของชนิดหนึ่งหรือประเภท
หนึ่ง เต็มทั้งสวนหรือทั้งกองตามราคาที่แสดงไว เพิ่มขึ้นอีกรอยละสองกึ่ง หรือถาไมรับของไวเปนคาภาษี หรือรับซื้อไวดัง
วานี้ อธิบดีและเจาของตางมีอํานาจตั้งอนุญาโตตุลาการมีจํานวนเทากัน แตไมเกินฝายละสองคนเพื่อชวยใหตกลงกันใน
ขอโตเถียง แตหากเปนบุคคลที่อยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหกงสุลและอธิบดีเปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมตกลงกันได ใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผูชี้ขาด และใหเปนอันยุติถึงที่สุดตาม
คําตัดสินของผูชี้ขาดนั้น
มาตรา 13 บรรดาการชั่งของ การสอบ การตีราคาของ ฯลฯ เพื่อประเมินคาภาษี หรือเพื่อประโยชนอยางอื่น
ในราชการนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ในกรมศุลกากรเปนผูทํา
หมวด 4
การตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร
-----------------มาตรา 14 เมื่อของผานศุลกากร หรืออยูในความกํากับตรวจตราของศุลกากรดวยประการใด ๆ ก็ดี พนักงาน
เจาหนาที่ ศุลกากรคนหนึ่งคนใดจะใหเปดหีบหอและตรวจของนั้นในเวลาใด ๆ ก็ได พนักงานนั้นจะเอาตัวอยางของใด ๆ
ไปเพื่อตรวจหรือสอบ หรือตีราคา หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นก็ไดแลวแตจะเห็นวาจําเปน ตัวอยางของนี้ตองสงใหโดยไม
คิดราคา และพนักงานนั้นจะเลือกเอาออกจากหีบหอหรือสวนใดแหงของนั้นก็ได แตวาตัวอยางของเชนนี้จะตองเอาไปแต
เพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควร และจะตองเอาออกโดยวิธีอันจะทําใหเจาของเสียหายหรือลําบากอยางนอยที่สุดที่จะ
เปนได และเมื่อไรสามารถจะคืนได ก็ใหคืนแกเจาของไปโดยเร็ว
มาตรา 15 พนักงานศุลกากรอาจขึ้นไปบนเรือลําใด ๆ ก็ไดภายในพระราชอาณาเขต และอาจอยูในเรือนั้นได
ตลอดเวลาที่ทําการบรรทุกสินคาลงหรือขนสินคาขึ้น หรือจนกวาเรือนั้นออกไป ไมวาในที่สวนใด ๆ ของเรือ และไมวาใน
เวลาใด ๆ ใหพนักงานศุลกากรเขาถึงและตรวจคนได และอาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเรื่องราว หรือเอกสารไมวา
อยางใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินคาในเรือได อาจสั่งใหเปดหองสวนใด ๆ ของเรือ หรือใหเปดหีบหอ หรือที่บรรจุของอยางใด ๆ ได
หรือถาจําเปนจะใหหักเปดสิ่งนั้น ๆ ก็ได อาจประจําเครื่องหมายหรือประทับตรา หรือลั่นกุญแจ หรือผูกมัดของใด ๆ ที่อยู

(1)
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ในเรือ หรือที่ใด หรือหีบหอใด ๆ ก็ได และถาเครื่องหมาย ดวงตรา กุญแจ หรือเครื่องผูกมัดนั้นไดมีผูถอนไป หรือเปดออก
หรือหักตอย หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยจงใจไซร ทานวานายเรือมีความผิด (2)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 15 ทวิ(3) ผูใดขึ้นไปบนเรือเดินตางประเทศขณะที่อยูในราชอาณาจักรโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกนายเรือ ลูกเรือ ผูโดยสารและผูมีหนาที่ตองปฏิบัติบนเรือนั้น
มาตรา 16 ของใดที่ศุลกากรยังมิไดตรวจมอบไปโดยชอบพนักงานศุลกากรอาจถอนไป ขนขึ้นและเก็บไวในที่
มั่นคง
ก็ได
มาตรา 17 พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสารแลวปลอยผานภาษีได และถาในหีบหอนั้นมี
ของที่ยังมิไดเสียคาภาษีก็ดี ของตองจํากัดก็ดี ของตองหามก็ดี พนักงานจะกักหีบหอนั้นไวก็ได
มาตรา 18 พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใด ๆ ในเรือกําปนลําใด ๆ ในเขตทา หรือบุคคลที่ขึ้นจากเรือ
กําปนใด ๆ ก็ได แตวาตองมีเหตุอันพนักงานนั้นควรสงสัยวาบุคคลนั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งของอันยังมิไดเสียคาภาษี
หรือของตองจํากัด หรือของตองหามจึงใหตรวจคนได อนึ่ง กอนที่จะตรวจคนบุคคลผูใด ผูนั้นอาจรองขอใหนําตนอยางเร็ว
ตามควรแกเหตุ ไปยังพนักงานศุลกากรผูใหญ มีตําแหนงไมต่ํากวาสารวัตร หรือนายดาน หรือไปยังอําเภอที่ใกลที่สุด
หรือผูบังคับการสถานีตํารวจ หรือถาเปนผูอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหนําไปยังกงสุลของตน สวนพนักงานที่มี
ผูนําบุคคลเชนนี้มาสงนั้น จะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอหรือไม และจะควรใหตรวจคนหรือไม ถาบุคคลนั้น
เปนหญิง
ก็ใหใชหญิงเปนผูตรวจคน
ถาพนักงานผูใดตรวจคนบุคคลใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ทานวาพนักงานผูนั้นมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 19 พนักงานศุลกากรอาจสั่งใหหยุดรถ เกวียน หรือยานพาหนะอยางอื่น ๆ และตรวจคนเพื่อใหทราบวา
มีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม แตตองมีเหตุอันควรสงสัยวารถ เกวียน หรือยานพาหนะนั้นไดใช หรือกําลังใชเนื่องกับ
เรือกําปน หรือคลังสินคา หรือโรงเก็บสินคา หรือที่ขนของขึ้น หรือทําเนียบทาเรือ หรือทางน้ํา หรือทางผานพรมแดน หรือ
ทางรถไฟ ผูใดไมยอม หรือขัดขวาง หรือพยายามจะขัดขวางตอการตรวจเชนนี้ ทานวามีความผิด (2)ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท
มาตรา 20 ถาพบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิด หรือใช หรือชวย หรือยุยงใหผูอื่นกระทําผิด
ตอบทพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของ
กลาง
ที่เกี่ยวกับการกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิด เพื่อจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดได
กระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือมีสิ่งของไปกับตัวอันเปนของที่เกี่ยวกับการกระทําผิดมาแลว หรืออาจไดกระทําผิด
ขึ้นก็ดีพนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน แตถาบุคคลที่ถูกจับนั้นอยูใตอํานาจศาลกงสุล
(2)
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ตางประเทศ ใหสงตัวไปยังกงสุลของผูนั้นโดยไมเนิ่นชา
มาตรา 21 เรือทุกลําเมื่อมาถึงเขตทาตองหยุดลอยลํา ณ ดานตรวจที่กําหนดไว และตองใหความสะดวกทุก
อยางแกพนักงานศุลกากร ในการที่จะเขาไปและขึ้นบนเรือ ถาพนักงานศุลกากรสั่งใหเรือนั้นทอดสมอก็ตองกระทําตาม
นายเรือตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานอันเกี่ยวแกเรือ คนประจําเรือคนโดยสาร การเดินทางและลักษณะของสินคา
ในเรือ ใหนายเรือรายงานถึงอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยูในเรือ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่ง นาย
เรือตองสงมอบอาวุธปนและกระสุนปนทั้งหมดใหอยูในความรักษาของพนักงานกํากับดานตรวจ และใหสงวัดถุระเบิด
ทั้งหมดไปในความ-ควบคุมของเจาหนาที่ ซึ่งไดตั้งแตงขึ้นเพื่อการนี้ นายเรือตองปฏิบัติตามคําสั่งอันควรของพนักงาน
ศุลกากรทุกประการ ใหวางพนักงานศุลกากรลงประจําเรือเพื่อกํากับไปจนถึงที่จอดในทาอันจะไดกําหนดใหสําหรับลําเรือ
นั้นใหประพฤติตอ
พนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และใหพนักงานนั้น ๆ มีที่พักบนเรือโดยสมควรหามมิใหเรือลําใดลวงดานตรวจไปโดยไมมี
พนักงานศุลกากรประจําบนเรือ เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษจากพนักงานกํากับดาน ถาและนายเรือหรือบุคคล
ผูใดซึ่งเปนผูควบคุมเรือไมยอมหรือละเลยไมกระทําตามดังวานี้ ทานวาผูนั้นมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 22 เรือลําใดออกไปจากทาจะใหมีพนักงานศุลกากรกํากับไปจนถึงดานตรวจก็ได เมื่อไปถึงที่นั้นใหเรือ
หยุดลอยลําเพื่อสงพนักงานขึ้น และเพื่อใหเจาพนักงานเจาหนาที่ตรวจ สวนอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิด
ใด ๆ ที่ไดสงมอบไวในความรักษาของศุลกากรเมื่อเรือมาถึงนั้น ใหคืนแกเรือไป ถาเรือลําใดมีพนักงานศุลกากรหรือ
พนักงานอื่นของรัฐบาลอยูบนเรือและออกจากทาไปโดยพนักงานนั้น ๆ ไมยินยอมก็ดี หรือไมใหความสดวกอันควรแก
พนักงานเพื่อทําการตามหนาที่ก็ดี ทานวานายเรือมีความผิด (2)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 23 ถาเรือลําใดที่จะพึงตองถูกยึดหรือตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ไมหยุดลอยลําเมื่อไดสั่งใหหยุด และมี
เรือในราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือของกรมศุลกากร ชักธงหมายตําแหนง ธงหมายราชการไลติดตามไป
เมื่อไดใหยิ่งปนเปนอาณัติสัญญานัดหนึ่งกอนแลว ทานวาพนักงานควบคุมเรือที่ไลติดตามนั้น มีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ยิงเรือซึ่งกําลังหนีนั้นได
มาตรา 24(3) สิ่งใด ๆ อันจะพึงตองรับตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานศุลกากร พนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจ มีอํานาจยึด ในเวลาใด ๆ และ ณ ที่ใด ๆ ก็ได
สิ่งที่ยึดไวนั้น ถาเจาของหรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอาภายในกําหนดหกสิบวันสําหรับยานพาหนะที่ใชใน
การกระทําผิด สามสิบวันสําหรับสิ่งอื่นนับแตวันที่ยึด ใหถือวาเปนสิ่งที่ไมมีเจาของ และใหตกเปนของแผนดิน
มาตรา 25 บรรดาของหรือสิ่งที่ยึดไวตามพระราชบัญญัตินี้ ตองสงมอบใหอยูในความรักษาของพนักงาน
เจาหนาที่ศุลกากร หรือถาไมมีพนักงานเชนวานี้ภายในระยะใกลพอควร ก็ใหสงมอบใหอยูในความรักษาของอําเภอที่ใกล
ที่สุด ซึ่งจะไดรักษาไวแทนศุลกากร สิ่งของที่ยึดและริบไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากร
นั้น ใหจําหนายตามแตอธิบดีจะสั่ง
(4)
ถาของที่ยึดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บ
รักษา
(1) - (3)
(4)

แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

จะมากเกินสมควร อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะสั่งพนักงานเจาหนาที่ใหขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควรกอนที่ของนั้นจะตกเปนของแผนดินก็ได เงินคาขายของนั้นเมื่อไดหักคาใชจายและคาภาระติดพันทั้งปวงออก
แลว ใหถือไวแทนของ
มาตรา 26 สิ่งใด ๆ อันจะพึงตองยึดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปแสดงที่สถานีตํารวจหรือศาลก็ไดในเมื่อ
เปนของตองการในคดีที่ตํารวจฟองในการนี้ใหพนักงานตํารวจแจงความเปนลายลักษณอักษรไปยังพนักงานศุลกากรวา
ของนั้นไดยึดไว แลวใหจัดการนําของนั้นไปยังศุลกสถานโดยเร็วตามแตจะทําได และสงมอบใหอยูในความรักษาของ
ศุลกากร
มาตรา 27 ผูใดหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม หรือที่ยังมิไดผาน
ศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือสง หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี
หรือชวยเหลือดวยประการใด ๆ ในการนําของเชนวานี้เขามา หรือสงออกไปก็ดีหรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอน
ไปซึ่งของดังกลาวนั้นจากเรือกําปนทาเทียบเรือ โรงเก็บสินคา คลังสินคา ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของ โดยไมไดรับอนุญาตก็ดี
หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทําการเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการ
ใด ๆ ในการขนหรือยายถอน หรือกระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและขอจํากัดใด
ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขา สงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอคาภาษี
ของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหาม หรือขอจํากัดอัน
เกี่ยวแกของนั้นก็ดี (1)สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ใหปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุก
ไมเกินสิบป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 27 ทวิ(2) ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่ง
ของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรขอหามหรือขอจํากัด มีความผิดตองระวางโทษปรับ
เปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินหาป หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา 28 ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ และภายหลังมาปรากฏวาเรือลํานั้นเบาลอยตัวขึ้น
หรือมีแตอับเฉาและนายเรือไมสามารถจะพิสูจนไดวาไดขนสินคาขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวานายเรือนั้นมี
ความผิด (3)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือจะใหริบตัวเรือนั้นไวก็ได
มาตรา 29 ถาปรากฏวาเรือลําใดมีที่ปดบังหรือที่พราง หรือเครื่องกลอุบายอยางใด ๆ ทําขึ้นไวเพื่อลักลอบหนี
ศุลกากร ทานวานายเรือนั้นมีความผิด (4)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท แตนายเรือไมพึงตองรับโทษ นอกจาก
จะมีเหตุอันควรเชื่อวาไดละเลยไมระวังใหเขมงวดตามควรที่จะปองกัน หรือวาไดเกี่ยวของ หรือรูเห็นดวยในการสราง หรือ
ทํา หรือวาง หรือใชที่หรือเครื่องกลอุบายนั้น อนึ่งที่หรือเครื่องกลอุบายนี้ใหทําลายเสีย หรือทําเสียใหเปนของไรโทษทุจริต
จนเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่

(1)

แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2490
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2499
(3) - (5)
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
(2)

มาตรา 30 ถาปรากฏวาเรือลําใดมีของเปนหีบหอซึ่งมีขนาด หรือลักษณะขัดตอบทพระราชบัญญัตินี้ หรือบท
กฎหมาย หรือประกาศอื่น ทานวานายเรือมีความผิด (5)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และของนั้นใหริบเสีย
มาตรา 31 ของที่ตองเสียคาภาษี หรือที่ตองจํากัด หรือตองหามนั้น ผูใดนําหรือยอมใหผูอื่นนํา หรือเกี่ยวของ
ในการนําลงใน หรือออกจากเรือลําใดในทะเล หรือในแมน้ําลําคลอง ซึ่งอาจเปนทางแกการฉอประโยชนรายไดของ
แผนดินก็ดี การหลีกเลี่ยงขอจํากัดหรือขอหามก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 27
มาตรา 32 เรือชนิดใด ๆ อันมีระวางบรรทุกไมเกินสองรอยหาสิบตันก็ดี รถ เกวียน ยานพาหนะ หีบ หรือ
ภาชนะอื่นใดก็ดี หากใชในการยายถอนซอนเรนหรือขนของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม ทานวาให
ริบเสียสิ้น และถามีของอื่นรวมอยูในหีบหอ หรือภาชนะอื่น หรือในรถ เกวียนยานพาหนะ อันปรากฏวามีของที่ยังมิไดเสีย
คาภาษีหรือที่ตองจํากัด หรือตองหามนั้นดวยไซร ทานวาใหริบของนั้น ๆ เสียดวยดุจกัน
มาตรา 33 ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวางบรรทุกเกินสองรอยหาสิบตัน
และนายเรือนั้นไมสามารถจะพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มตามวิสัยที่จะจัดได เพื่อที่จะสืบคนใหพบและปองกันเสียซึ่งการ
กระทําผิดนั้นแลวไซร ทานวานายเรือมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 34* [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482]
มาตรา 35 บรรดาของที่นําเขามา หรือสงออกโดยทางไปรษณียนั้นตองแสดงและลงบัญชีโดยถูกตอง และมี
ระวางโทษเปนทํานองเดียวกันกับของที่นําเขามา หรือสงออกโดยทางเรือ เวนไวแตความรับผิด และโทษนั้นจะตกแกผูมี
ชื่อที่จะรับของอันนําเขามา และผูสงของอันจะสงออกไป หรือตกแกผูรับหรือผูนําของสง ณ ที่ทําการไปรษณีย แลวแต
กรณี
มาตรา 36 บทบัญญัติแหงมาตรา 27 ใหใหบังคับแกของที่นําเขามาหรือสงออกไปโดยทางไปรษณียดวย
มาตรา 37 พนักงานเจาหนาที่อาจตรวจหอพัสดุไปรษณียที่เขามาหรือออกไปจากพระราชอาณาจักรได และถา
มีความสงสัย อาจกักหอจดหมายใด ๆ ไว ณ ศุลกสถานได จนกวาผูสง หรือผูมีชื่อที่จะรับจะไดกระทําใหเปนที่พอใจวาไม
มีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือที่ตองจํากัด หรือตองหามในหอนั้นการที่ศุลกากรจะตรวจหอไปรษณียนี้ จะกระทํา ณ ที่ทํา
การไปรษณีย หรือที่ศุลกสถานก็ได
หมวด 5
การนําของเขา
-----มาตรา 38 นายเรือทุกลําที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉา ซึ่งมาแตภายนอกพระราชอาณาเขต ตองทํารายงาน
อันถูกตองยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ 1) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเมื่อเรือมาถึงทาเมื่อยื่น
รายงานนี้ใหนายเรือแสดงใบทะเบียนเรือเพื่อตรวจดวย และรายงานนี้ตองทํายื่นกอนเปดระวางเรือ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตพิเศษ และถาเรือลําใดมาถึงทา มีสินคาตางประเทศที่ประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อื่นภายในพระ
ราชอาณาจักรก็ดี นายเรือจะตองแถลงขอความวาดวยสินคานั้นๆ ลงไวในรายงานดวย ถาและเรือลํานั้นจะเดินตอไปยัง
ทาอื่นภายในพระราชอาณาจักรนายเรือจะตองมีสําเนาเดินทาง ซึ่งพนักงานเจาหนาที่รับรองแลวไปดวย และจะตองแสดง

(1)

แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497

สําเนานี้ในเมื่อทํารายงานขาเขายื่น ณ ทาอื่น และจะตองทําดังนี้ตอไปทุก ๆ ทาจนกวาเรือนั้นจะไดออกพนไป หรือ
จนกวาจะไดถายสินคา
ตางประเทศออกจากเรือหมด แลวแตกรณี ถามีการทําผิดตอบทมาตรานี้ดวยประการใด ๆ ทานวานายเรือมีความผิด
(2)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และบรรดาของที่มิไดทํารายงานยื่นไวโดยถูกตองนั้น ใหกักไวจนกวาจะได
รายงานใหถูกตอง หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุที่ทําการขาดตกบกพรองนั้นใหเปนที่พอใจของอธิบดี
มาตรา 39 ถานายเรือรายงานวา ไมรูวาในหีบหอที่ประสงคจะสงออกไปกับเรือนั้นมีสิ่งใดบาง พนักงาน
ศุลกากรจะสั่งใหเปดหีบหอนั้นออกเพื่อตรวจดูก็ได และถาปรากฏวาในหีบหอนั้นมีของซึ่งตองหามมิใหนําเขามา ทานให
ริบของนั้นไว เวนแตอธิบดีจะอนุญาตใหสงออกไปได

มาตรา 40(1) กอนที่จะนําของใด ๆ ไปจากอารักขาของศุลกากรผูนําของเขาตองปฏิบัติใหครบถวนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตองยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากร
จนครบถวนหรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงินประกันใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่มีการรองขอและอธิบดีเห็นวาของใดมีความจําเปนที่จะตองนําออกไปจากอารักขาของศุลกากรโดย
รีบดวน อธิบดีมีอํานาจใหนําของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรไดโดยยังไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งกอนแตตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่อาจตองเสียภาษีอากร ใหวางเงินหรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดีเพื่อ
เปน ประกันคาภาษีอากรดวย
มาตรา 41 ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการศุลกากรที่จะกําหนดเวลาเปนแนนอนวา การนํา
ของใดๆ เขามา จะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซร ทานใหถือวาการนําของเขามาเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งนําของ
เชนนั้นไดเขามาในเขตทาที่จะถายของจากเรือ หรือทาที่มีชื่อสงของถึง
มาตรา 42(2) (ยกเลิก)
มาตรา 43(3) ถาพนเวลาสิบวันนับแตวันที่เรือมาถึง ยังมีของเหลืออยูในเรือก็ดี หรือยังมีของที่ขนขึ้นบกแลวแต
ยังมิไดยื่นใบขน หรือยังมิไดตรวจ หรือยังมิไดสงมอบไปโดยถูกตองก็ดี ศุลกากรอาจนําของนั้นมารักษาไวไดโดยพลันและ
จะเก็บไวในที่มั่นคงโดยใหเจาของตองออกคาใชจายก็ได บรรดาคาใชจายซึ่งอาจรวมทั้งคาเชา *ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง นั้น ตองชําระใหเสร็จกอนสงมอบของนั้นไปจากที่รักษา
มาตรา 44 ถายังมีของเหลืออยูในเรือที่นําของเขา เมื่อพนเวลาเกินกวายี่สิบเอ็ดวันนับแตวันที่เรือมาถึงไซร
พนักงานเจาหนาที่อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาจะไดใชคาใชจายในการเฝารักษา (3)ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
และคาใชจายอื่นซึ่งจะพึงมีขึ้นดวย แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียกคาใชจายนี้ได เมื่อไดยื่นหลักฐานอันสมควรแสดงใหเห็น
วาการ

(2)

แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
(2)
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2483
(1) (4)

เนิ่นชานั้นมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงเสียได

หมวด 6
การสงของออก
-----มาตรา 45(4) กอนที่จะสงของใด ๆ ออกนอกราชอาณาจักร ผูสงของออก ตองปฏิบัติใหครบถวนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศุลกากร กับตองยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียภาษีอากรจน
ครบถวน หรือวางเงินไวเปนประกัน การขอวางเงินประกันใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่มีการรองขอและอธิบดีเห็นวาของใดมีความจําเปนที่จะตองสงออกนอกราชอาณาจักรโดยรีบดวน อธิบดี
มีอํานาจใหสง ของนั้นออกไปไดโดยยังไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งกอนแตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใน
กรณีที่อาจตองเสียภาษีอากร ใหวางเงินหรือหลักประกันอยางอื่นเปนที่พอใจอธิบดีเพื่อเปนประกันคาภาษีอากรดวย
มาตรา 46 ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เกี่ยวดวยการศุลกากรที่จะกําหนดเวลาเปนแนนอนวาการสง
ของ
ใด ๆ ออก จะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซร ทานใหถอื วาการสงของออกเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งสงของออกได
ออกจากเขตทาซึ่งไดออกเรือเปนชั้นที่สุดเพื่อไปจากพระราชอาณาจักรนั้น
มาตรา 47 กอนจะขนของใด ๆ ลงเรือ หรือยายขนไปเพื่อบันทึกลงเรือสงออกไปนอกพระราชอาณาจักร ใหทํา
ใบขนสินคาเปนสองฉบับ มีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ 5) ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ใหรับไว
มาตรา 48 หามมิใหขนสินคาขาออกลงบรรทุกในเรือลําใดจนกวาพนักงานเจานาที่จะไดออกใบปลอยเรือขาเขา
ใหแกเรือนั้น เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษ
มาตรา 49(1) กอนจะปลอยเรือลําใดที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉาออกไปนอกพระราชอาณาจักร ใหนายเรือ
หรือถานายเรือไมอยู โดยเหตุจําเปนอันจะหลีกเลี่ยงมิได ก็ใหบุคคลผูใดผูหนึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณอักษรจาก
นายเรือไปรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ที่ศุลกสถาน และตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่อันเกี่ยวแกเรือ
สินคา และการเดินทางและตองยื่นหนังสือรายการสินคาในเรือตอพนักงานนั้น ๆ ตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ 6 หรือ
แบบอยางอื่น แลวแตอธิบดีจะไดกําหนดใหนายเรือแสดงใบทะเบียนเรือ ใบปลอยเรือขาเขาตอพนักงานเพื่อตรวจสอบ กับ
ทั้งหลักฐานอื่นตามแตจะตองการเพื่อแสดงวาไดใชคาภาระติดพันสําหรับเรือ หรือสินคานั้นเสร็จแลว
เมื่อเปนที่พอใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายแลวพนักงานเจาหนาที่จะไดออกใบปลอยเรือ ตามแบบที่กําหนดไวในใบ
แนบ 7 ใหไป ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือตามอัตรา (2)ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
ถาเรือลําใดออกจากทาในพระราชอาณาจักรไปภาคตางประเทศโดยมิไดมีใบปลอยเรือ หรือมิไดปฏิบัติตามบท
มาตราตอไปนี้ ทานวานายเรือหรือตัวแทนในเมื่อนายเรือไมอยู มีความผิด (3)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แต
สวนตัวแทนนั้นตอพิสูจนไดวาไดทําการสมคบกันกับนายเรือดวย จึงมีความผิด

(1)

แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2474
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2483
(3)
แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
(2) (4)

มาตรา 50(4) ถาเรือลําใดไดรับใบปลอยเรือแลว ออกจากทาหนึ่งไปยังทาอื่นใดในพระราชอาณาจักรเพื่อรับของ
สงออกไป เมื่อขนของลงบรรทุกเรือ ณ ทาอื่นนั้นแลว ใหนายเรือสงมอบหนังสือรายงานสินคาที่ไดบรรทุกเพิ่มลงแก
พนักงานเจาหนาที่ ณ ที่นั้น กับทั้งใหแสดงใบปลอยเรือที่เจาพนักงานไดออกให ณ ทาแรกที่ออกเรือมานั้นดวย และ
จะตองทําเชนนี้ตอไปทุก ๆ ทาจนกวาจะไดรับใบปลอยเรือเพิ่ม ติดแนบเขากับใบปลอยเรือที่ไดออกให ณ ทาแรกที่ออก
เรือนั้นดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบปลอยเรือเพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตรา *ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 51 ใหนายเรือทุกลําซึ่งบันทึกสินคาขาออก ยื่นหรือจัดใหตัวแทนยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือ ซึ่งตองมี
รายละเอียดแหงสินคาตามที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อสินคาขาออกของศุลกากรนั้น ตอศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแต
วันที่
ไดออกใบปลอยเรือขาออกให บัญชีสินคาสําหรับเรือนี้ใหทําเปนสองฉบับมีขอความตองกัน และตองมีใบรับรองสินคา
ตามแบบที่กําหนดไวในแบแนบ 8 แหงพระราชบัญญัตินี้ติดไปดวย
มาตรา 52 ใหนายเรือทุกลําที่ไดรับใบปลอยเรือขาออกยื่นบัญชีคนโดยสารในเรือตอพนักงานเจาหนาที่กอน
เวลาที่จะออกนอกเขตทา บัญชีนี้ตองแสดงจํานวน เพศและสัญชาติของคนโดยสาร และตองทําตามแบบซึ่งอธิบดีจะได
กําหนด
มาตรา 53 นายเรือทุกลําชนิดที่มีระวางจดทะเบียนต่ํากวาสองรอยตันซึ่งออกจากทากรุงเทพ ฯ ตองไดรับใบ
เบิกรองฝายปากน้ํากอนจึงออกเรือไดและตองสงมอบใบเบิกรองนี้แกพนักงานเจาหนาที่ที่ปากน้ํา นายเรือชนิดอื่นที่ออก
จากทากรุงเทพ ฯ เมื่อผานดานศุลกากรที่ปากน้ําตองเดินเบาลง และเมื่อพนักงานศุลกากรเรียกถาม ก็ตองตอบโดยบอก
ชื่อเรือและที่ที่จะไป นายเรือคนใดกระทําผิดตอบทมาตรานี้ (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท
มาตรา 54(2) ถาการบรรทุกสินคาลงในเรือขาออกไดทําอยูเนิ่นชากวายี่สิบเอ็ดวันนับแตวันเริ่มบรรทุกก็ดี หรือ
เรือขาออกเมื่อไดบรรทุกสินคาลงแลวยังอยูในทาเกินกําหนดนี้ก็ดี อาจเรียกคาธรรมเนียมตามอัตรา *ตามที่รัฐมนตรี
กําหนดในกฎกระทรวง และพนักงานเจาหนาที่อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาไดใชคาธรรมเนียมนั้น และคาใชจายอยางอื่นซึ่ง
หากจะพึง
มีขึ้นในการเฝาเรือนั้นดวย แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียกคาธรรมเนียมนี้ได เมื่อไดยื่นหลักฐานอันสมควรแสดงใหเห็นวา
การเนิ่นชานั้น มิอาจที่จะหลีกเลี่ยงเสียได
มาตรา 55 ถาของใดซึ่งไดทําทัณฑบนหรือใหประกันไววา จะสงออกโดยเรือลําใด มิไดนําลงบรรทุกใหเสร็จ
กอนเรือลํานั้นออก ทานใหริบของนั้นไว เวนแตจะไดแจงเหตุที่มิไดนําลงบรรทุกนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ในทันทีภายหลังที่
เรือนั้นออก เพื่อพนักงานจะไดรับรองการบรรทุกขาด ถาและของนั้นมิไดนําไปเก็บในคลังสินคาหรือทําใบขนใหม เพื่อ
สงออกไปกับเรือลําอื่น โดยทําทัณฑบนหรือใหประกันไวภายในสิบสี่วัน นับแตวันไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดไซรทานวา
บุคคลผูยื่นใบขนสินคาเพื่อสงออกนั้นมีความผิด (3)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

(1) (3) (4) (6)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2483
(5)
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482
(2)

มาตรา 56 ขาวทุกชนิดรวมทั้งรําดวย ที่ยื่นใบขนเพื่อสงออกนั้นตองบรรจุกระสอบมีน้ําหนักเทา ๆ กันในคราว
หนึ่ง ๆ ที่นําลงเรือ และเมื่อไดชั่งน้ําหนักกระสอบโดยจํานวนอันเปนที่พอใจแกเจาพนักงานวามีน้ําหนักถูกตองดังไดแสดง
ไวในใบขนสินคาขาออกนั้นแลว พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหนําลงบรรทุกได
มาตรา 57 เรือทุกลําที่เตรียมจะออกจากทานตองชักธงลาขึ้นที่เสาหนาธงนี้ตองชักไวจนกวาเรือจะออกเดิน ถา
เรือจะออกเวลาบาย ใหชักธงขึ้นไว แตเชา ถาเรือจะออกเวลาเชาใหชักธงขึ้นไวแตบายวันกอน นายเรือคนใด ละเลยไม
ปฏิบัติตามบทมาตรานี้ ทานวามีความผิด (4)ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท
มาตรา 58 การลําเลียงถายของจากเรือลําหนึ่งลงเรืออีกลําหนึ่งนั้นจะพึงอนุญาตใหทําไดตอเมื่อบุคคลผูไดรับ
อํานาจทําการถายของเชนวานี้ ไดยื่นใบขนสินคาทําเปนสองฉบับมีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ 9)
แตหามมิใหทําการลําเลียงถายของเชนนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรกํากับอยูดวย
มาตรา 59(5) (ยกเลิก)
มาตรา 60 ถาของใดที่ขอคืนหรือไดอนุญาตคืนคาภาษีแลวไดบรรทุกลงเรือ หรือนําไปยังทําเนียบทาเรือ ทา
เทียบเรือ หรือที่อื่นเพื่อสงออกไป และพนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาของนั้นไมตรงตามใบขนสินคา บัญชีบรรทุกสินคา
คํารองขอหรือเอกสารอื่นก็ดี หรือถาคํารองขออันเกี่ยวแกของนั้น ปรากฏวาเปนการทุจริตดวยประการใดก็ดี ทานใหริบ
ของนั้นเสียสิ้น กับทั้งหีบหอและของสิ่งอื่นที่อยูในหีบหอนั้นดวย และบุคคลผูขออนุญาตสงและขอคืน คาภาษีสําหรับของ
นั้น มีความผิด (6)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือสามเทาจํานวนคาภาษีที่ขอคืน หรือจําคุกไมเกินหกเดือน
หมวด 7
ของตกคาง
-----มาตรา 61(1) ของที่อยูในอารักขาของศุลกากรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเปนของตกคาง
(1) ของนําเขาที่เปนสินคาอันตรายตามชนิดหรือประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (6) ที่ผูนําของ
เขา
มิไดเสียอากร และนําของออกไปจากเขตศุลกากรภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(2) ของนําเขาอื่นใดนอกจาก (1) เมื่ออยูในอารักขาของศุลกากรถึงสองเดือน โดยไมมีใบขนสินคาอันไดรับรอง
และไมไดเสียอากรหรือวางประกันคาอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น ใหอธิบดีมีคําบอกกลาวไปยังตัวแทนของเรือที่นําของ
เขามาโดยพลัน และเมื่อตัวแทนของเรือนั้นไดรับคําบอกกลาวครบสิบหาวันแลว
การดําเนินการกับของตกคางตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพนักงานเจาหนาที่ใหทําลายหรือนําของนั้นออก
ขายทอดตลาด หรือสั่งใหผูนําของเขาหรือตัวแทนของเรือที่นําของเขาสงของออกไปนอกราชอาณาจักร และถาไมมีการ
ปฏิบัติตามใหมีอํานาจสั่งพนักงานเจาหนาที่ใหทําลายได โดยผูนําของเขาหรือตัวแทนของเรือ แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจายในการนั้น

(1)

ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 และตราขึ้นใหมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2534

ในการสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ทําลายของตกคางตามวรรคสอง ใหดําเนินการตามวิธีการที่ปลอดภัยตอบุคคล
สัตว พืช ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
ถาอธิบดีเห็นวาการขายทอดตลาดตามวรรคสอง จะไมไดเงินเทาที่ควร หรือมีเหตุอันสมควรประการอื่น อธิบดีจะ
สั่งใหขายโดยวิธีอื่นก็ได และในกรณีที่การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นดังกลาวจะไมไดเงินคุมคาภาษีหรืออาจจะทํา
ใหเกิดความเสียหายอันไมสมควรอยางหนึ่งอยางใด ใหจําหนายของนั้นตามแตอธิบดีจะสั่ง
สําหรับของตกคางตามวรรคหนึ่ง (1) ใหอธิบดีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเพื่อใหการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ในมาตรานี้แลวเสร็จโดยเร็วโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นประกอบดวย
มาตรา 62 ของสดของเสียซึ่งยังมิไดรับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณและมีอาการแสดงชัดวาของนั้นบูดเนาแลว
จะทําลายเสียในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังที่ของนั้นมาถึงสามวันก็ได
มาตรา 63(2) เงินที่ไดจากการขายตามมาตรา 61 นั้น ใหหักใชคาภาษี คาเก็บรักษา คายายขน หรือคาภาระ
ติดพันอยางอื่นอันคางชําระแกกรมศุลกากรเสียกอน เหลือเทาใดใหใชคาภาระติดพันตาง ๆ อันสมควรจะได และคาง
ชําระแกตัวแทนของเรือที่นําของเขามา เมื่อไดหักใชเชนนี้แลวยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใดใหตกเปนของแผนดิน เวนแต
เจาของจะไดเรียกรองเอาภายในหกเดือนนับแตวันขาย
มาตรา 63 ทวิ(3) ในกรณีที่ของตกคางเปนของเสียที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายตอบุคคล สัตว พืช
ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม ถาขอเท็จจริงปรากฏตออธิบดีวานายเรือรูเห็นเปนใจใหนําของเสียนั้นเขามาก็ดีหรือนายเรือไม
อาจพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มวิสัยที่จะจัดไดเพื่อที่จะสืบคนใหพบหรือปองกันการนําของเสียนั้นเขามาทิ้งเปนของ
ตกคางก็ดี นอกจากโทษที่มีตามกฎหมายแลว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูรับผิดชอบทาเรือหรือสนามบินแหงหนึ่งแหงใดหรือ
ทุกแหงในประเทศดําเนินการโดยพลันใหตัวแทนของเรือที่นําของเสียเขามานําของเสียนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ
งดการใหใชทาเรือหรือสนามบินและบริการตาง ๆ แกเรือลํานั้นหรือเรืออื่น ๆ ทั้งหมดของเจาของเรือลํานั้นไดตาม
ระยะเวลาที่จะกําหนดตามความรายแรงแหงการกระทํา

หมวด 8
การคาชายฝง
-----มาตรา 64 การคาทางทะเลจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งแหงพระราชอาณาจักรนั้น ทานใหถือวาเปนการคา
ชายฝง และบรรดาเรือทั้งหลายที่ใชในการคาเชนนี้ ไดชื่อวาเปนเรือคาขายชายฝง
มาตรา 65 เรือลําใดมาจากภาคตางประเทศ และแวะ ณ ทาหรือที่แหงใดในพระราชอาณาจักรในระหวางทาง
ไป
ยังทาเรือที่อื่นในพระราชอาณาจักรก็ดี และเรือลําใดออกจากทาหรือที่แหงหนึ่งในพระราชอาณาจักรไปยังทาหรือที่แหงอื่น
ในระวางทางขาออกไปยังภาคตางประเทศก็ดี ในสวนที่เกี่ยวกับการไปมาคาขายในเขตชายฝง ทานใหบังคับดวยบท

(2)
(3)

แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
แกไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2534

กฎหมายและขอบังคับวาดวยการคาชายฝง แตในสวนการไปมาคาขายหรือรับสงสินคาอันเกี่ยวกับภาคตางประเทศ ให
บังคับดวยบทกฎหมายและขอบังคับวาดวยการคาตางประเทศ
มาตรา 66 อันเรือคาชายฝงนั้น ถาทําการบรรทุกของใด ๆ ลงหรือขนของใด ๆ ขึ้นจากเรือในทองทะเลหรือนอก
เขตทา หรือนอกพระราชอาณาเขตก็ดี หรือถาเรือคาชายฝงลําใดแวะ ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขตหรือเปลี่ยนทองเดิน
โดย
มิไดมีพฤติการณอันมิอาจกาวลวงเสียไดมาบังคับใหตองกระทําเชนนั้นก็ดี หรือถานายเรือคาชายฝงลําใดซึ่งไดแวะ ณ ที่
ใด นอกพระราชอาณาเขต มิไดแจงเหตุการณนั้น ๆ เปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาแรกที่มาถึงใน
พระราชอาณาจักรในทันใดที่เรือนั้นมาถึงก็ดี ทานวานายเรือนั้นมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 67 กอนที่จะบรรทุกของใดซึ่งตั้งใจจะสงไปตามชายฝงลงในเรือลําใดที่จะไปหรืออาจจะไปตามชายฝงกอน
แลวจึงเลยไปยังภาคตางประเทศนั้น ใหยื่นบัญชีสินคาตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ 10) และถามีคาภาษีจะพึงตองเสีย
ในการสงของนั้น ๆ ออกเทาไร ก็ตองวางเงินคาภาษีไวจงเต็มจํานวน ณ ทาที่ไดรับใบปลอยเรือ เงินที่วางไวนี้อาจคืนใหเมื่อ
ไดยื่นใบรับรองอันถูกตองของเจาพนักงานเจาหนาที่ (ใบแนบ 10(ก)) ภายในสองเดือนนับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือ
อันแสดงวาของนั้นไดขนขึ้นภายในพระราชอาณาเขต
มาตรา 68(2) กอนเรือคาชายฝงลําใดจะออกจากทา หรือที่ขนสินคาลงหรือถายสินคาออก ใหทําบัญชีเปนสองฉบับ
มีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ 11 ลงชื่อนายเรือแสดงรายละเอียดของเรือ และสินคาในเรือตามที่
กําหนดไว และสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งจะไดยึดใบคูฉบับไวและลงวันเดือนป และลงชื่อในตนฉบับคืนใหไป บัญชี
นี้ใหถือวาเปนใบอนุญาตปลอยสินคาและปลอยเรือใหเดินทางไดดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือตามอัตรา

(1)

ตามที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวงทุก ๆ ทาที่ระบุชื่อไวในใบแนบนั้น ถาเรือคาชายฝงลําใดออกจากที่แหงใดโดยมิได
มีใบอนุญาตเชนนี้ก็ดี หรือถาไมแสดงใบอนุญาตนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเมื่อเรือถึงทา และกอนเริ่มขนสินคาขึ้นก็ดี
ทานวานายเรือมีความผิด (2)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 69(3) เมื่ออธิบดีเห็นสมควรจะออกใบอนุญาตปลอยสินคาอยางคุมไดทั่วไปใหแกเรือลําใด ๆ ที่ไปมาคาอยู
เสมอเปนปกติระวางทาตาง ๆ ในพระราชอาณาเขตก็ได โดยมีเงื่อนไขวาจะตองยื่นบัญชีอันถูกตองแหงสินคาที่บรรทุกไป
นั้นตอพนักงานเจาหนาที่ใหตรงตอระเบียบการทุก ๆ เที่ยว และตองสงใบแจงความตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ 12
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาที่เรือออกกอนเวลาที่จะออกเรือ และใหย่นื คําแจงความตามที่กําหนดไว ในใบแนบอัน
เดียวกันนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาที่เรือไปถึงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเมื่อเรือไปถึงและกอนเริ่มขนสินคา
ขึ้น ใบอนุญาตปลอยสินคา อันคุมไดทั่วไปนี้อาจถอนเสียในเวลาใด ๆ ก็ได โดยแจงความใหทราบเปนลายลักษณอักษร ถา
ผูทรงใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไป ละเลยไมยื่นบัญชีสินคาและคําแจงความดังกลาวไวในมาตรานี้ ทานวานาย
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2474
(1)(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2483
(2)(5)(6)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2497
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2474
(2)

เรือมีความผิดตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 68
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยเรือตามอัตรา(4)ตามที่รัฐมนตรี กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับเรือที่เดินไปมาโดยมี
ใบอนุญาตอยางคุมไดทั่วไปกํากับทุก ๆ ทาที่ระบุชื่อไวในใบแนบนั้น และซึ่งจะตองยื่นรายการแจงกําหนดวันเรือมาถึงและ
ออกไปตามความในมาตรานี้ และในอัตราเดียวกับที่จะไดเรียกเก็บจากเรือทีไมไดออกใบอนุญาตอยางคุมไดทั่วไป แต
อธิบดีจะยอมรับเงินฝากประจําซึ่งจะไดหักออกเปนคาธรรมเนียมอันตองเสียเปนยอดรวมทุกระยะกึ่งป
มาตรา 70 ของอันพึงตองเสียคาอากรชั้นใน หรือของตองจํากัด บรรทุกไปในเรือคาชายฝงลําใด ถาขนออกจาก
เรือโดยมิไดรับอนุญาตจาก พนักงานเจาหนาที่ ทานวานายเรือมีความผิด (5)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 71 นายเรือคาชายฝงทุกลําจะตองมี หรือจัดใหมีสมุดบัญชีสินคาไวประจําเรือ เพื่อบันทึกขอความ
รายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยวคือประเภทและปริมาณสินคา วัน เดือน ป และทาที่ออกเรือ วัน เดือน ปและทาที่ไปถึง
และที่ถายสินคาออก ชื่อนายเรือ และขอความพิศดารอยางอื่นที่จําเปนเฉพาะกรณี และเมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกรอง
นายเรือตองแสดงสมุดบัญชีสินคาใหตรวจ และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะจดบันทึกหรือหมายเหตุอยางใด ๆ ลงใน
สมุดบัญชีนั้นได
หมวด 9
ที่ทอดเรือภายนอก
-------มาตรา 72 อธิบดีอาจกําหนดที่ทอดเรือภายนอกสําหรับทากรุงเทพ ฯ หรือทาอื่น เพื่อใหเรือถายสินคาออก หรือ
บรรทุกสินคาลงทั้งหมด หรือแตสวนใดสวนหนึ่ง และอาจกําหนดเวลาที่จะใหใชที่ทอดเรือภายนอกนั้น และออกขอบังคับ
สําหรับกรมเพื่อเจาหนาที่ศุลกากรกํากับตรวจตรา และควบคุมที่ทอดเรือภายนอกนั้นไดดวย ถาผูใดทําผิด หรือเกี่ยวของ
ในการกระทําผิดตอขอบังคับนี้ก็ดี หรือพยายาม หรือเกี่ยวของในการพยายามกระทําผิดตอขอบังคับนี้ก็ดี ทานวาผูนั้นมี
ความผิด (6(ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แตการที่ตองรับผิดตามมาตรานี้ หากระทําใหผูนั้นหลุดพนไปจาก
ความรับผิดตามบทอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นไดไม
มาตรา 73 บรรดาเรือที่จอดอยู หรือกําลังบรรทุกสินคาลง หรือกําลังถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก และ
บุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการนั้นจะตองรับผิด และตองโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่น เหมือนหนึ่งวา
อยูในเขตธรรมดาของทา
มาตรา 74 ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกใด ๆ ก็ดี หรือ ณ ที่แหงใด ๆ อัน
มิไดอนุมัติก็ดี โดยมิไดรับความยินยอมของอธิบดี ทานวานายเรือและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการ
บรรทุกสินคาลง หรือถายสินคาออกนั้นมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และสินคาที่ไดบรรทุกลง หรือ
ขนขึ้น หรือวาง หรือเหลืออยูในเรือนั้น ใหริบเสีย
มาตรา 75 บรรดาอาวุธปน กระสุนดินปน วัตถุระเบิด ฝน สุรา หรือของอยางใด ๆ ที่ตองจํากัด หรือหีบหอซึ่งยังมิได
ตรวจ ทานหามมิใหถายเปลี่ยนลําเรือ หรือรับมอบจากเรือที่นําของเขา ณ ที่ทอดเรือภายนอก เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษ
จากอธิบดีหรือพนักงานซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบ
มาตรา 76 อธิบดีอาจออกใบอนุญาตโดยใหอํานาจทั่วไปแกเรือลําใด ๆ เพื่อถายสินคาออก หรือบรรทุกสินคาลง
ณ ที่ทอดเรือภายนอกได และหามมิใหเรือซึ่งไมไดรับอํานาจทั่วไปเชนนั้นบรรทุกสินคาลงหรือถายสินคาออก ณ ที่นั้น
(1)
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เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษจากอธิบดี หรือพนักงานซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบ
มาตรา 77 บรรดาเรือที่อยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะตองจอดภายในเขตแหงที่ทอดเรือนั้นตามที่ไดกําหนดไว และ
หามมิใหเรือยายไปจากที่จอด เวนแตจะไดอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 78 นายเรือที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปกติในทางคาตางประเทศและไดรับอํานาจทั่วไปใหถายสินคาออก ณ
ที่ทอดเรือภายนอกซึ่งไดอนุมัติแลวนั้นตองขออนุญาตจากพนักงานผูกํากับที่ทอดเรือนั้นกอนเริ่มถายสินคาออก
มาตรา 79 นายเรือซึ่งไดรับอํานาจพิเศษเพื่อถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น ตองแสดงใบอนุญาตตอ
พนักงานผูกํากับกอนเริ่มถายสินคาออก
มาตรา 80 บัญชีรายละเอียดอันถูกตองแสดงบรรดาของที่ไดถายออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น พึงทํายื่นให
พนักงานเจาหนาที่รับรองรายการถายของออกนี้ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ 13 เรือลําใดจะบรรทุกสินคาอัน
ถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก เขาไปยังทาหนึ่งทาใด เมื่อมีบัญชีที่พนักงานเจาหนาที่รับรองถูกตองแลวก็ใหไปได บัญชี
นี้ใหถือวาเปนใบอนุญาตใหอํานาจนําสินคาไป ภายในบังคับแหงบรรทัดฐานสําหรับเรือ มีสินคาขาเขาในเวลาเมื่อเขา
มาถึงในพระราชอาณาจักรนั้น เมื่อมาถึงทาผูควบคุมเรือตองสงมอบบัญชีนั้นใหแกพนักงานเจาหนาที่ ณ ศุลสถาน แลวจึง
จัดการถายของออก และตรวจมอบตามขอบังคับธรรมดา ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก โดยไมมี
บัญชีที่รับรองเชนนี้ หามมิใหเรือลํานั้นเปดระวางจนกวาจะไดยื่นบัญชีสินคาบริบูรณของเรือที่ไดถายลําสินคาใหมานั้น
ตอศุลกสถานแหงทานั้น
มาตรา 81 นายเรือที่ไดรับมอบอํานาจทั่วไป หรืออํานาจพิเศษใหทําการบรรทุกสินคาใหเสร็จ ณ ที่ทอดเรือ
ภายนอกนั้น ตองไปรับเอาใบปลอยเรือจากศุลกสถานแหงทานั้นตามระเบียบและใชคาภาระติดพันที่ตองเสียจนครบ
ใบปลอยเรือนี้ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังวา "เพื่อทําการบรรทุกใหเสร็จที่ ..." และเมื่อถึงที่ทอดเรือภายนอก นายเรือ
ตองสงมอบใบปลอยเรือใหแกพนักงานกํากับดาน ใหพนักงานยึดใบปลอยเรือนั้นไว จนกวาจะเปนที่พอใจวาคาภาษี
ทั้งหมดและคาธรรมเนียม หรือเงินรายอื่นซึ่งเรือจะพึงตองเสียภายหลังที่ไดออกจากทานั้นไดใชเสร็จ หรือไดวางเงินประจํา
ไว แลวใหพนักงานสลักหลังลงวัน เดือน ป และลงนามในใบปลอยเรือคืนใหแกนายเรือ แลวจึงใหออกเรือเดินทางตอไปได

มาตรา 82 สินคาขาออกจะยายจากทาแหงหนึ่งไปยังที่ทอดเรือภายนอก เพื่อบรรทุกลงในเรือลําใดที่ไดอนุญาตให
บรรทุกสินคา ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้นก็ได แตกอนที่จะยายสินคาเชนวานี้ไป จะตองยื่นใบขนสินคาอยางเดียวกับสินคาที่
บรรทุกในทา และตองเสียคาภาษีและคาภาระติดพันใหครบถวนเชนเดียวกัน ใหผูสงของออกทําบัญชีสินคาเรือลําเลียง
สําหรับของเหลานี้ทั้งสิ้น และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาไดสอบกับใบขนสินคา และลงชื่อใหไวเปนสําคัญแลว ใหสง
บัญชีสินคาเรือลําเลียงนี้ไปกับสินคาไปยังที่ทอดเรือภายนอกแลวสงมอบใหแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น ถารายการ
ละเอียดในบัญชีสินคาเรือลําเลียงไมตรงกับสินคา พนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้นอาจกักสินคาไวได
มาตรา 83 ถาสินคาขาออกรายใดไมไดบรรทุกลงเรือ หรือบรรทุกลงไมหมด ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะบรรทุกสินคา
รายนั้นลงในเรือลําอื่นซึ่งอยูที่ทอดเรือนั้น และซึ่งจะไปยังทาเดียวกันก็ได ใหนายเรือลําที่กลาวหลังนี้หรือผูสงของออกทํา
เรื่องราวเปนลายลักษณอักษรยื่นตอพนักงานกํากับดานเพื่อขออนุญาตบรรทุกสินคานั้น
มาตรา 84 ถาจะสงสินคาที่ไมไดบรรทุกลงเรือกลับมายังทาที่สงออกไป บุคคลซึ่งจะตองรับผิดตองไปรับใบรับรอง
จากพนักงานกํากับดานมีขอความแสดงปริมาณและบอกลักษณะแหงสินคานั้น ๆ และใบรับรองนี้จะตองสงกํากับมากับ
สินคายังทา และสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ ณ ศุลกสถาน

มาตรา 85 ภายในหกวันนับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือชั้นที่สุดจากที่ทอดเรือภายนอก ใหนายเรือหรือตัวแทนยื่น
บัญชีสินคาสําหรับเรือแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น แสดงสินคาทั้งหมดที่ไดบรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือภายนอก
มาตรา 86 เรือทุกลําที่อยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก ตองชักธงลาตามบทบัญญัติและตองระวางโทษตามมาตรา 57
หมวด 10
เก็บของในคลังสินคา
-------มาตรา 87(1) เมื่อไดยื่นใบขนสินคา และไดขนของขึ้นเพื่อเก็บในคลังสินคาทัณฑบนใหพนักงานเจาหนาที่จดรายการ
ละเอียดแหงของนั้นไวและเมื่อพอใจวาไดมีการปฏิบัติครบถวนตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับแลว ใหเขียนคํารับรอง
วาของนั้นไดเก็บในคลังสินคาทัณฑบนถูกตองแลว
มาตรา 88(2) รายการละเอียดแหงของที่ไดจดไวตามมาตรา 87 ใหใชสําหรับประเมินอากรแกของนั้น แตในกรณีที่
ไดใชของดังกลาวในการผลิต หรือผสม หรือประกอบในคลังสินคาทัณฑบน ประเภทโรงผลิตสินคาใหคํานวณปริมาณที่ใช
ไปตามสูตรที่อธิบดีเห็นชอบหรือที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหงดเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ไมวาจะสงออกในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพที่ไดผลิต หรือผสมหรือประกอบเปนของอื่น

มาตรา 89 บรรดาของที่เก็บในคลังสินคานั้น ตองเก็บไวในหีบหอเดิมตามที่ไดนําเขามา เวนแตของซึ่งเมื่อไดขนขึ้น
แลว ไดรับอนุญาตใหยายหีบหอได ณ ทําเนียบทาเรือ หรืออนุญาตใหเอาเขารวมใหเลือกคัด ใหแบงแยกกองใหบรรจุ หรือ
กลับบรรจุใหมในคลังสินคา ในกรณีเชนนี้ใหเก็บของนั้น ไวในหีบหอตามที่เปนอยู เมื่อพนักงานเจาหนาที่จดรายการนั้น
และถาของนั้นมิไดเก็บไวดังกลาวนี้ก็ดี หรือถาในภายหลังไดมีการเปลี่ยนแปลงทําลงแกของหรือหีบหอที่เก็บไวนั้นก็ดี
เปลี่ยนแปลงในการบรรจุเขาหีบหอในคลังสินคา หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและเลขหมายหีบหอก็ดี หรือถาไดขนยาย
ของไปจากหองในคลังสินคาซึ่งไดเก็บไวนั้นก็ดี หากมิไดทําตอหนาและไดอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ ทานวาของและ
หีบหอนั้นใหริบเสีย เวนแตจะเปนไปเพื่อสงมอบตามใบอนุญาตหรือคําสั่ง หรืออํานาจอันถูกตองสําหรับการนั้น
มาตรา 90 ถาผูปกครองคลังสินคาเลินเลอไมเก็บของในคลังสินคาใหมีทางเขาถึงหีบหอของทุกหอไดโดยสะดวก
เมื่อไดทําการเลินเลอเชนนี้เปนครั้งแรก จะไดรับคําตักเตือนตามทางการ และตอนั้นไปเมื่อไดกระทําการเลินเลออีก ทานวา
มีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 91 ของใดปรากฏวาไดเก็บไวในคลังสินคา และเปนของยังมิไดตรวจและสงมอบถูกตอง ถาผูปกครอง
(1)(2)
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(1)-(3)

คลังสินคาไมแสดงของนั้นในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรรองขอ ทานวาผูปกครองคลังสินคานั้นมีความผิด(2)ตองระวาง
โทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งพันบาท สําหรับหีบหอหนึ่ง ๆ ที่ไมไดแสดง นอกจากคาภาษีที่ตองเสียสําหรับของนั้น
มาตรา 92 ถาของใดที่ไดยื่นใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคามิไดเก็บใหถูกตองตามใบขนก็ดี หรือเมื่อไดเก็บไวในคลัง
สินคาแลว ไดซอนเรนหรือยายขนไปจากคลังสินคาดวยประการใด ๆ หรือไดรื้อออกจากหีบหอ หรือยายจากหีบหออันหนึ่ง
ไปบรรจุในหีบหออีกอันหนึ่ง หรือทําดวยประการอื่นใดก็ดี เพื่อที่จะปน ยาย หรือซอนเรนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ทานให
ริบของนั้นเสีย
มาตรา 93 ผูใดบังอาจลอบเปดคลังสินคา หรือลวงเขาไปถึงของที่อยูในคลังสินคานั้น เวนแตจะไดเขาไปตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในเวลากระทําการตามหนาที่ ทานวาผูนั้นมีความผิด (3)ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน
มาตรา 94 อธิบดีไมตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูนําของเขา หรือเจาของ หรือผูรับตราสั่ง ในเหตุที่เกิดความ
เสียหายขึ้นแกของระหวางที่เก็บอยูในคลังสินคา เพราะเกิดเพลิงไหม หรือเพราะอุบัติเหตุอยางอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงเสียได
หรือเพราะเหตุเสียหายไมวาอยางใด ๆ เวนแตการเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจละเลย หรือการกระทํา หรือละเวน
กระทําของพนักงานในเวลากระทําการตามหนาที่
มาตรา 95 ถาของใดที่เก็บในคลังสินคา หรือที่ยื่นใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคา หรือที่ยื่นใบขนเพื่อรับมอบไปจาก
คลังสินคานั้น สูญหาย หรือถูกทําลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงเสียได ในขณะที่อยูบนเรือก็ดีหรือในเวลายาย
ถอนขนขึ้นก็ดี ในเวลารับเขาเก็บในคลังสินคา หรือเวลาที่อยูในคลังสินคาก็ดี ทานวาอธิบดีอาจยกเวนคาภาษีที่จะตอง
เสีย หรือคืน
คาภาษีที่ไดเสียแลวสําหรับของนั้นได
มาตรา 96 ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ปรากฏวาของในคลังสินคามีปริมาณนอยลงกวาที่จดไวในใบขนสินคาเดิมเมื่อ
นําของนั้นเขาเก็บ และปริมาณที่ตางกันนี้ไมมีเหตุผลปรากฏในบันทึกของพนักงานก็ดี หรือไมปรากฏในเหตุที่อธิบดีหากได
เห็นสมควรอนุญาตมิใหตองคิดคาภาระติดพันนั้นก็ดี ทานใหถือวาของตามปริมาณที่ตางกันอันแสดงเหตุมิไดนั้น เปนของ
ที่ไดยายขนไปโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงาน และใหใชบทบัญญัติมาตรา 27 บังคับแกกรณีเชนกลาวนี้

มาตรา 97 ของใดที่เก็บในคลังสินคาแหงหนึ่งนั้น จะยายไปเก็บในคลังสินคาแหงอื่นใดในพระราชอาณาจักรก็ได
โดยปฏิบัติตามขอบังคับสําหรับกรมอันอธิบดีจะไดตั้งขึ้นไว
หมวด 11
ประกันและทัณฑบน
-------มาตรา 98 อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งเกี่ยวเปนผูไดประโยชนในกิจการใด ๆ อันอยู
ในหนาที่อํานวยการหรือบังคับบัญชาของกรมศุลกากร โดยใหทําทัณฑบนหรือใหประกันอยางอื่นจนเปนที่พอใจเพื่อปฏิบัติ
ใหเปนไปตามเงื่อนไข คําสั่ง หรือกิจการอันเกี่ยวแกกรมศุลกากร หรือเนื่องจากกิจการที่กลาวมานั้นได บรรดาทัณฑบนหรือ
ประกันอยางอื่นเชนวามานี้ใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย และถากระทําผิดเงื่อนไขขอใดขอหนึง่ แหงทัณฑบนหรือ
ประกัน ก็อาจยกขึ้นฟองรองและวากลาวตอไปไดเหมือนเชนประกันทัณฑบนอยางใด ๆ อันระบุหรืออนุญาตไวใหทําได

เรียกไดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ ฉะนั้น บรรดาทัณฑบนเชนวามานี้ใหทําใหแกและเพื่อไดแกรัฐบาล
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และอธิบดีพึงเพิกถอนเสียไดเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันในทัณฑบน หรือถามี
กําหนดเวลาไวใหปฏิบัติตามเงื่อนไขในทัณฑบนเปนประการใด ก็นับแตกําหนดเวลานั้น
หมวด 12
แสดงเท็จ
------มาตรา 99 ผูใดกระทําหรือจัดหรือยอมใหผูอื่นกระทํา หรือยื่นหรือจัดใหผูอื่นยื่นซึ่งใบขนสินคา คํา
แสดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัติ
นี้ หรืออันพระราช-บัญญัตินี้บังคับใหกระทํานั้นเปนความเท็จก็ดี เปนความไมบริบูรณก็ดี หรือเปนความชักพาใหผิดหลงใน
รายการใด ๆ ก็ดี หรือถาผูใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับใหตอบคําถามอันใดของพนักงานเจาหนาที่มิไดตอบคําถามอันนั้น
โดยสัตยจริงก็ดี
หรือถาผูใดไมยอม หรือละเลยไมทําไมรักษาไวซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสาร
อยางอื่น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไวก็ดี หรือถาผูใดปลอมแปลงหรือใชเมื่อปลอมแปลงแลวซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราว
หรือตราสารอยางอื่นที่พระราชบัญญัตินี้บังคับไวใหทํา หรือที่ใชในกิจการใด ๆ เกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแกไข
เอกสารบันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ไดออกไปแลวในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อยอหรือเครื่องหมายอยางอื่นของพนักงานกรมศุลกากร หรือซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใชเพื่อการอยางใด ๆ
อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิด(1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือจําคุกไมเกินหก
เดือน

หมวด 13
การฟองรอง
-------มาตรา 100 ในการฟองรองคดีอันเกี่ยวดวยของซึ่งตองยึดเพราะไมเสียภาษี หรือเพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่นก็
ดี หรือยึดเพื่อเอาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ถามีขอโตเถียงเกิดขึ้นวาคาภาษีสําหรับของนั้น ๆ ไดสงชําระถูกตอง
แลวหรือหาไม หรือวาของนั้น ๆ ไดนําเขามา ไดขนขึ้นจากเรือ ไดสงออก ไดบรรทุกลงเรือ ไดยายขนไป ไดเก็บ ไดขาย หรือ
ไดจัดการอยางอื่นโดยชอบดวยกฎหมายหรือหาไมไซร ทานวาหนาที่พิสูจนตกอยูแกจําเลยทุกคดีไป
มาตรา 101 ในคดีใด ๆ อันเกี่ยวดวยการศุลกากรนั้น พนักงานเจาหนาที่คนใด ๆ ซึ่งกระทําการโดยอาศัยอํานาจ
ของอธิบดี อาจยื่นฟองและทําการฟองหาหรือแกคดี หรือดําเนินคดีได ไมวาในศาลหนึ่งศาลใด
มาตรา 102(1) ภายในบังคับแหงมาตรา 102 ทวิ ถาบุคคลใดจะตองถูกฟองตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้น
(1)

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

(1)-(3)

ยินยอมและใชคาปรับ หรือไดทําความตกลง หรือทําทัณฑบน หรือใหประกันตามที่อธิบดีจะเห็นสมควรแลว อธิบดีจะงด
การฟองรองเสียก็ได และการที่อธิบดีงดการฟองรองเชนนี้ใหถือวาเปนอันคุมผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองตอไป
ในกรณีแหงความผิดอันนั้น
ในกรณีความผิดเกี่ยวกับอากรเล็ก ๆ นอย ๆ จะออกกฎกระทรวงมอบอํานาจใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบปรับ และงดการฟองรองก็ได
ในกรณีที่อธิบดีเปนสมควรที่จะฟองบุคคลใดฐานกระทําหรือยื่นคําสําแดงหรือบันทึกเรื่องราวซึ่งเปนความเท็จหรือ
เปนความไมบริบูรณ หรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงดวย
ประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรตองเสีย หรือการกํากัดหรือการหาม ใหอธิบดีบันทึกความเห็นวา เปน
เพราะเหตุใดจึงควรฟองผูกระทําผิด
มาตรา 102 ทวิ(2) สําหรับความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ซึ่งไดแกไข
เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2490 และมาตรา 31 มาตรา 36 และ
มาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และมาตรา 5 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 ถาราคาของกลางรวมคาอากรเขาดวยแลวเกินกวาสี่หมื่นบาท ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนศุลกากร ผูแทนกระทรวงการคลังและผูแทนกรมตํารวจ ที่จะเปรียบเทียบ และงดการ
ฟองรอง และการที่คณะกรรมการงดการฟองรองเชนนี้ ใหถือวาเปนอันคุมกันผูกระทําผิดนั้นในการที่จะถูกฟองรองตอไป
ในกรณีแหงความผิดอันนั้น
มาตรา 102 ตรี(3) ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ในกรณีตอไปนี้
1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หรือของตองหามตองกํากัดในการนําเขามาใน หรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร ใหหักจายเปนเงินสินบนและรางวัลรอยละ 55 จากเงินคาขายของกลาง แตกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของ
กลาง
ไมอาจจําหนายได ใหหักจายจากเงินคาปรับ สวนรายที่ไมมีผูแจงความนําจับ ใหหักจายเปนเงินรางวัลรอยละ 30
2. ความผิดฐานสําแดง ใหหักจายเปนเงินสินบนและรางวัลรอยละ 55 จากเงินคาปรับ แตในรายที่ไมมีผูแจงความ
นําจับ ใหหักจายเปนเงินรางวัลรอยละ 30
3. กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจาหนาที่ผูสํารวจเงินอากรตรวจพบ เปนผลใหเรียกอากรเพิ่มเติมได ให
จายเงินรางวัลรอยละ 10 ของเงินอากรที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพิ่มเติมได
มาตรา 103 ถามีความจําเปนที่จะประเมินราคาของใด ๆ เพื่อประโยชนในการกําหนดเบี้ยปรับ ทานวาราคานั้น
ใหพึงถือเอาตามราคาของชนิดเดียวกัน ซึ่งไดเสียคาภาษีศุลกากร หรืออากรชั้นในครบถวนแลวตามที่ซื้อขายในเวลา หรือ
ใกลเวลาที่กระทําผิดนั้น แตผูกระทําผิดจะเลือกถือเอาตามราคาที่อธิบดีกําหนดใหก็ได
มาตรา 104 ถึงแมวาพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวประการใดก็ตามศาลอาจใชดุลพินิจลงโทษผูกระทําผิดใหใช
เบี้ยปรับนอกจากโทษจําอีกก็ไดแตวาเบี้ยปรับและกําหนดโทษจํานั้น ทั้งสองอยางตองไมเกินอัตราโทษอยางสูงที่กําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา 105 เจาของเรือจะตองรับผิดในทางแพงในการใชเบี้ยปรับ ซึ่งไดลงโทษปรับนายเรือสําหรับความผิดใด ๆ

อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ และโดยทํานองเดียวกันเจาของหรือเจาสํานักใด ๆ จะตองรับผิดใชคาปรับซึ่งไดลงโทษ
ปรับตัวแทน หรือผูปกครองที่นั้น ๆ ซึ่งกระทําการแทนตน หรือควบคุมดูแลผลประโยชนของตนนั้น
หมวด 14
ตัวแทน
-------มาตรา 106 บุคคลใดไดรับอํานาจจากเจาของสินคาโดยแสดงออกชัด หรือโดยปริยาย ใหเปนตัวแทนในเรื่องสินคา
นั้น ๆ เพื่อกิจการอยางใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และการใหอํานาจนั้นพนักงานเจาหนาที่ไดอนุมัติแลวไซรทานใหถือวา
บุคคลนั้นเปนเจาของสินคาในกิจการนั้น ๆ
มาตรา 107 ถานายเรือลําใดใหอํานาจแกบุคคลใดใหกระทํากิจการเปนตัวแทนของตน โดยไดรับอนุมัติของ
พนักงานเจาหนาที่ และบุคคลนั้นยอมรับเปนตัวแทนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย เพื่อกระทําหนาที่ใด ๆ ตามบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ไซร ในเมื่อไมปฏิบัติตามหนาที่ ทานวาตัวแทนนั้นตองระวางโทษเปนอยางเดียวกันกับนายเรือ
มาตรา 108 ถาบุคคลใดรองขออนุญาตตอพนักงาน เพื่อกระทํากิจการเฉพาะสิ่งเฉพาะอยางแทนบุคคลอื่น
พนักงานอาจเรียกใหผูที่รองขอเชนนั้นแสดงใบมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบุคคลซึ่งตนรองขอจะกระทําการแทน
นั้นได ถาและไมมีใบมอบอํานาจเชนนี้มาแสดง พนักงานจะไมยอมกระทํากิจการกับผูนั้นก็ได
มาตรา 109 เสมียนหรือคนใชของบุคคลใด หรือหางใดอาจจะมาทํากิจการทั้งหลายทั้งปวงแทนตัวบุคคล หรือ
หางนั้นที่ศุลกสถานได แตวาพนักงานเจาหนาที่จะไมยอมรับรองเสมียนหรือคนใชนั้นเสียก็ได เวนแตบุคคลหรือหางนั้น
จะไดยื่นใบมอบอํานาจทั่วไปไวที่ศุลกสถาน ใหอํานาจเสมียนหรือคนใชนั้นทําการแทนตน และไดวางประกันโดยทํา
ทัณฑบนหรือประการอื่นใหไวตามแตที่พนักงานเจาหนาที่จะเห็นสมควรและพอใจ เพื่อใหเสมียนหรือคนใชนั้นปฏิบัติการ
โดยถูกตองสมควร

หมวด 15
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
-------มาตรา 110(1) ถาเรือลําใดบรรทุกลงหรือถายออกซึ่งของหรือสินคาอยางใด ๆ ก็ดี หรือกระทําการงานอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ในวันอาทิตย หรือวันหยุด หรือกอน หรือภายหลังเวลาราชการดังกลาวไวตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
(1)(3)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483

กฎกระทรวง นอกจากจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่กอนและไดเสียคาธรรมเนียมตามอัตราตามที่
รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง ทานวานายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนรวมกันมีความผิด (2)ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท แตการที่ตองรับผิดตามมาตรานี้ ไมกระทําใหผูนั้นหลุดพนจากโทษที่จะพึงตองรับตามมาตราอื่นแหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 111(3) เมื่อมีความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดินจะตองวางพนักงานประจําเรือ ณ ที่ใด และ
จะไปยังที่นั้นจากดานศุลกากรอันใกลที่สุดไมไดโดยงายก็ดี หรือเมื่อนายเรือหรือบุคคลอื่นซึ่งมีประโยชนไดเสียประสงคจะ
ใหมีพนักงานไปทําการ ณ ที่เชนวานั้นก็ดี ทานวาบรรดาคาเดินทางและคาธรรมเนียมประจําวันอัตราตามที่รัฐมนตรี
กําหนดในกฎกระทรวง ใหคิดเอาแกเรือหรือบุคคลที่รองขอ
มาตรา 112(4) ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวามีปญหาเกี่ยวกับจํานวนคาอากรสําหรับของที่กําลังผานศุลกากร
ใหนําของนั้นไปยังศุลกสถาน หรือนําไปเก็บไวในที่มั่นคงแหงใดแหงหนึ่ง เวนแตพนักงานเจาหนาที่และเจาของหรือตัวแทน
จะตกลงกันยอมใหเอาแตตัวอยางของไววินิจฉัยปญหาและเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน ใหชําระอากรตาม
จํานวนที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออก แลวแตกรณี สําแดงไวในใบขนสินคา และใหวางเงินเพิ่มเติมเปนประกันจนครบ
จํานวนเงินอากรสูงสุดที่อาจจะพึงตองเสียสําหรับของนั้น แตอธิบดีจะประกาศกําหนดใหรับการค้ําประกันของ
กระทรวงการคลังหรือธนาคารแทนการวางเงินเพิ่มเติมเปนประกันดังกลาว โดยอาจกําหนดใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เห็นสมควรก็ได
มาตรา 112 ทวิ(5) ในกรณีที่มีการวางประกันคาอากรตามมาตรา 112 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดประเมินเงินอากร
อันพึงตองเสียและแจงใหผูนําของเขาหรือผูสงของออก แลวแตกรณีทราบแลว ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตองชําระเงิน
อากรตามจํานวนที่ไดรับแจงใหครบถวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณีที่มีการวางเงินประกันและเงินประกันที่วางไวคุมคาอากรที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินแลว ใหเก็บเงิน
ประกันดังกลาวเปนคาอากรตามจํานวนที่ประเมินไดทันที และใหถือเสมือนวาผูนําของเขาหรือผูสงของออกไดชําระเงิน
อากรที่ไดรับแจงภายในเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งแลว
ผูนําของเขาหรือผูสงของออกอาจอุทธรณการประเมินเงินอากรตามวรรคหนึ่งตออธิบดี หรือผูที่อธิบดีมอบหมายได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินโดยปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด แตในกรณีที่จะตองชําระอากร
เพิ่มหรือเงินประกันไมคุมคาอากร การอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุทุเลาการชําระเงินอากรตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่
ประเมินไวเวนแตอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะเห็นสมควรผอนผันตามคําขอทุเลาของผูอุทธรณ

มาตรา 112 ตรี(1) ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมิไดชําระเงินอากรใหครบถวนภายในเวลาที่กําหนดใน
วรรคหนึ่งแหงมาตรา 112 ทวิ หรือมิไดปฏิบัติตามระเบียบหรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 40 หรือมาตรา 45
อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะเรียกเงินเพิ่มอีกไมเกินรอยละยี่สิบของจํานวนคาอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่มก็ได
เงินเพิ่มนี้ใหถือเปนเงินอากร
มาตรา 112 จัตวา(2) เมื่อผูนําของเขาหรือผูสงของออกนําเงินมาชําระคาอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่ม ใหเรียกเก็บเงิน
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(1)-(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(4)(5)

เพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของคาอากรที่นํามาชําระโดยไมคิดทบตนนับแตวันที่ไดสงมอบหรือสงของออก จนถึงวันที่
นําเงินมาชําระ แตมิใหเรียกเก็บเงินเพิ่มดังกลาวในกรณีที่มีการชําระอากรเพิ่มตามมาตรา 102 ตรี อนุมาตรา 3
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนการค้ําประกันเปนการวางเงินประกันหลังการสงมอบหรือสงของออก ใหเรียกเก็บและคํานวณ
เงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของคาอากรโดยไมคิดทบตนนับแตวันที่ไดสงมอบหรือสงของออก จนถึงวันที่นําเงินมา
วางแทนการค้ําประกัน แตในกรณีที่เงินประกันนํามาวางแทนนั้นไมคุมคาอากร ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มสําหรับจํานวนคาอากร
ที่ตองเสียเพิ่มตามเกณฑในวรรคหนึ่งอีกดวย
ในการคํานวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน และเงินเพิ่มนั้นใหถือเปนเงิน
อากร
ในกรณีที่ตองคืนเงินอากรหรือเงินประกันคาอากรเพราะเหตุที่ไดเรียกไวเกินจํานวนอันพึงตองเสียหรือเสียเพิ่ม ใหคืน
พรอมดวยดอกเบี้ยอีกรอยละ 0.625 ตอเดือนของจํานวนที่ตองคืนโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ไดชําระคาอากรหรือวางเงิน
ประกันคาอากรครั้งสุดทายจนถึงวันที่มีการอนุมัติใหจายคืน ในกรณีที่มีเปลี่ยนการค้ําประกันเปนการวางเงินประกันหลัง
การสงมอบหรือสงของออกการคํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกันที่ตองคืน ใหนับตั้งแตวันวางเงินประกันครั้ง
สุดทายแทนการค้ําประกัน จนถึงวันที่อนุมัติใหจายคืน การคํานวณดอกเบี้ยตามวรรคนี้ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่ง
เดือน ดอกเบี้ยที่ตองจายนี้ใหถือเปนเงินอากรที่ตองจายคืน
มาตรา 112 เบญจ(3) ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกคางชําระคาอากร อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมี
อํานาจกักของใด ๆ ของผูนั้นที่กําลังผานศุลกากรหรืออยูในความกํากับตรวจตราของศุลกากรดวยประการใด ๆ จนกวาจะ
ไดชําระเงินอากรที่คางใหครบถวน และถามิไดชําระภายในสามสิบวันนับแตวันที่กักของเชนวานั้น ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งให
นําของนั้นออกขายทอดตลาดและเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนี้ ใหหักคาอากรคางชําระ คาอากรสําหรับของที่ขาย
ทอดตลาด คาเก็บรักษา คายายขน และคาภาระติดพันอยางอื่นอันคางชําระแกศุลกากรเสียกอน เหลือเทาใดใหใชคาภาระ
ติดพันตาง ๆ อันสมควรจะไดแกผูเก็บรักษา ถายังมีเหลืออยูอีกก็ใหจายแกตัวแทนของเรือที่นําของที่ขายทอดตลาดเขามา
เมื่อไดหักใชเชนนี้แลวยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใดใหตกเปนของแผนดิน เวนแตเจาของจะไดเรียกรองเอาภายในหกเดือน
นับแตวันขายทอดตลาด
มาตรา 113 บรรดาใบขนสินคา บัญชี สมุดบัญชี บันทึกเรื่องราว หรือเอกสารไมวาประเภทใด ๆ ใหทําและถือไว
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใบขนสินคา บัญชี หรือบันทึกเรื่องราวอยางอื่นที่ตองทําขึ้นตามบังคับแหงพระราชบัญญัติ
นี้ ทานมิใหถือวาสมบูรณ นอกจากจะไดทําใหถูกตองเครงครัดตรงตามที่บัญญัติไว เมื่อจะตองจัดและแยกประเภทปริมาณ
สินคา ก็ตองกระทําการนั้นใหถูกตองเครงครัดตรงตามบัญชี รายชื่อสินคาขาเขาและขาออกแบบราชการ ราคาแยก

ประเภทหนึ่ง ๆ และราคารวมยอดในใบขนสินคานั้นใหลงไวเปนเงินสยาม จํานวนหีบหอในตนใบขนสินคาทุกฉบับใหลง
เปนตัวอักษร สวนสําเนาจะลงเปนตัวเลขก็ได หามมิใหรับใบขนสินคาฉบับใด นอกจากจะมีรายการละเอียดบริบูรณดังที่
กําหนดไวในแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ พรอมทั้งคําแสดงของผูนําของเขาหรือตัวแทนดังที่กําหนดไวดวย
มาตรา 114 พนักงานเจาหนาที่ใด ๆ อาจเรียกใหยื่นบัญชี ราคาสินคา บัญชีสินคาสําหรับเรือ ใบตราสงสินคา ใบ
รับสมุดบัญชี บันทึกเรื่องราว หรือเอกสารอยางอื่นอันเกี่ยวดวยของใด ๆ ที่กําลังผาน หรือไดผานศุลกากรนั้นได เพื่อ
ตรวจสอบหรือเทียบดูใหถูกตองกับใบขนสินคา ใบรับรอง ใบแสดงการ หรือรายละเอียดที่ไดยื่นไวตอกรมศุลกากร และถา

ไมยอมยื่นไซร ทานวาบุคคลผูจงใจไมยอมปฏิบัติตามคําเรียกของพนักงานนั้นมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท
มาตรา 115(2) ถาผูใดไมยอมยื่นแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําแสดงบันทึกเรื่องราว หรือไมยอมใหคําแสดง
ขอความอื่นแกพนักงานคนใดซึ่งบังคับใหยื่นหรือแสดง หรือที่เรียกใหยื่นหรือแสดงโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบท
กฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรก็ดี หรือละเลยไมยื่นแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําแสดง บันทึกเรื่องราว หรือไมใหคํา
แสดงขอความอื่นเชนวานั้นภายในเวลาอันควร หรือเวลาอันระบุไว และตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไวก็ดี ทานวาผูนั้นมี
ความผิด (3)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 116(4) สําเนาใบรับรอง ใบขนสินคา หรือเอกสาร และบัญชีหรือขอความแถลงสิ่งซึ่งไมใชเปนความลับนั้น
เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกใหไดโดยใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 117 การบรรทุกของลงเรือ หรือขนขึ้นจากเรือ การพาเอาของไป และการขนของขึ้นบกก็ดี การนําของไปยัง
ที่สําหรับตรวจก็ดี การชั่งของการนําของขึ้นชั่ง เปดกลับบรรจุ เอาเขารวม คัดเลือก แบงแยกกองทําเครื่องหมาย และลง
เลขหมาย ซึ่งเปนการจําเปน หรืออนุญาตใหกระทํานั้นก็ดีการขนยายของไปเก็บในที่สําหรับเก็บจนกวาจะไดรับมอบไปก็
ดี ทานวาใหเปนหนาที่ของผูนําของเขา หรือผูสงของออกจะพึงกระทําโดยเสียคาใชจายของตนเอง และถามีการเสียหาย
เกิดขึ้นแกของในระวางที่อยูในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของกรมศุลกากรอันมิไดเกิดแตการจงใจกระทํา หรือเกิดแต
ความบกพรองไมปฏิบัติตามหนาที่ ทานวากรมศุลกากรหาตองรับผิดในการเสียหายนั้นไม
มาตรา 118 บรรดาหีบหอซึ่งมีของอยูขางใน ตองมีเครื่องหมายและเลขหมาย และตองแสดงเครื่องหมาย และเลข
หมายเชนวานั้นลงไวในเอกสารทุกฉบับ ที่เกี่ยวดวยของนั้น
มาตรา 119(5) ถาผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ และความผิดนั้นมิไดมีบัญญัติโทษไวเปนอยางอื่นใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นไซรทานวาผูนั้น (6)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 120 เมื่อใดบทพระราชบัญญัตินี้แตกตางกับบทกฎหมายพระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่นที่ใชอยู ณ บัดนี้
ทานวาในเรื่องอันเกี่ยวแกศุลกากรนั้นใหยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ และกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศ
ใด ซึ่งจะไดใหใชในภายหนานั้น มิใหถือวาเพิกถอนจํากัดเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปเสียซึ่งอํานาจและบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนไวแตในกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใหมนั้น จะแสดงไวโดยชัดแจงวา มีประสงคจะใหเปนเชนนั้น

มาตรา 121 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการนําของเขา และสงของออก หรือการคาอยางใด ๆ ขามแดนแหง
พระราชอาณาจักร ทางบกเสมอกันกับการคาทางทะเล และบทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงในพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับแกการคาขามแดนทางบกตามที่จะพึงใชไดโดยมิพักตองคํานึงถึงถอยคําสํานวนซึ่งใชตามปกติใน
ทางการเรือ และเมื่อใดมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ถอยคําสํานวนที่ใชนั้นใหหมายความและกินความรวม
ไปถึงรถไฟ ลอเลื่อน คนหาบหาม สัตวบรรทุกอากาศยาน ดานศุลกากร พรมแดนสนามบินที่กําหนดเปนดานภาษี การ
บรรทุกของลง การถายของออก แลวแตกรณีหรือถอยคําสํานวนอื่นทํานองนี้ อันใชอยูในการคาทางบกหรือทางอากาศนั้น
(1)(2) (3)(6)
(4)(5)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483

มาตรา 122(1) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดวันหยุดและเวลาราชการศุลกากร กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน คา
ใบอนุญาตคาแบบพิมพ คาเดินทาง และกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ประกาศมา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2469 เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบันนี้

---------------------พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2471
*[รก.2471/-/22/15 เมษายน 2471]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2472
*[รก.2472/-/335/9 กุมภาพันธ 2472]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2474
*[รก.2474/-/560/4 กุมภาพันธ 2474]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2475
*[รก.2475/-/88/28 เมษายน 2475]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479
*[รก.2480/-/188/26 เมษายน 2480]

---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"ทางอนุมัติ" ใหหมายความวา ทางที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนทางที่จะใชขนสงของเขาในหรือออกนอก
ราชอาณาจักรได หรือจากเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากร หรือจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได
"ดานพรมแดน" ใหหมายความวา ดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง ทางอนุมัติ เพื่อตรวจของที่ขนสงโดยทางนั้น

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483

"ดานศุลกากร" ใหหมายความวา ดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมัติ เพื่อเก็บศุลกากรแกของที่ขนสงโดย
ทางนั้นและเพื่อตรวจของดวย
"การนําของเขาหรือสงของออกทางบก" ใหหมายความรวมตลอดถึงการนําของเขาหรือสงของออกทางลําน้ํา ซึ่งเปน
เขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่งแหงเขตแดนนั้น แตไมรวมถึงการนําของเขาหรือสงของออกทางไปรษณียหรือทางอากาศ
"เขตแดนทางบก" ใหหมายความวา เขตแดนทางบกระหวางราชอาณาจักรกับดินแดนตางประเทศ และรวมตลอด
ถึงลําน้ําใด ๆ ซึ่งเปนเขตแดนแหงราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแหงเขตแดนนั้น
"ผูควบคุมยวดยาน"หรือ"ผูขนสง" เมื่อใชเกี่ยวแกรถไฟ ใหหมายความวาพนักงานรักษารถ
"พนักงานหรือพนักงานศุลกากร" นอกจากพนักงานตางๆ ที่ระบุไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479 แลว ใหหมายความรวมตลอดถึงพนักงานใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหกระทําการเปนพนักงาน
ศุลกากรดวย
มาตรา 4 ของใด ๆ ที่นําเขาในหรือสงออกนอกราชอาณาจักรโดยผานเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดน
นั้น อาจมีพระราชกฤษฎีกาใหยกเงินอากรซึ่งเรียกเก็บตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชอยูในเวลาที่นําเขาหรือ
สงออกนั้น ใหทั้งหมดหรือแตสวนใดสวนหนึ่งก็ได
มาตรา 5 หามมิใหผูใดขนสงของหรือพยายามขนสงของผานเขตแดนทางบกเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือ
ตั้งแตเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากรหรือจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมัติ หรือใน
เวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขนสงของตามทางอนุมัติในเวลาอื่นนอกจากที่กําหนดตามวรรคกอนนั้น จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจากอธิบดีหรือผูแทน และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งอธิบดีกําหนดขึ้นไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ
หามมิใหผูใดชวยเหลือการขนสงอันตองหามดังกลาวแลว หรือเก็บหรือซอนหรือยินยอมใหเก็บหรือซอนหรือจัดให
เก็บหรือซอนของใด ๆ โดยรูอยูแลววาของนั้น ๆ ไดขนสงโดยฝาฝนขอหามดังกลาวแลว
มาตรา 5 ทวิ ในกรณีที่ผูนําของเขา หรือผูสงของออก หรือผูขนสงมีเหตุจําเปนและแสดงความจํานงลวงหนาตอ
อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาจะขนสงของผานเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแหงเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกจาก
ทางอนุมัติ อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเปนหนังสือใหขนสงตามทางที่ขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติประการใดก็ได ใหถือวาทางที่ไดอนุญาตเชนวานั้นเปนทางอนุมัติเฉพาะคราว
มาตรา 6 อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหผูควบคุมเรือลําใดหรือเรือประเภทใด ที่ใชขนของ
สงตามลําน้ําซึ่งเปนเขตแดนทางบก จอดเทียบทาเพื่อขนของขึ้นลงตามลําน้ํานั้น ณ ที่ใด ๆ เวนแตที่ซึ่งประกาศไว
มาตรา 7 ผูขนสงของอันมิใชเปนหีบหอของสวนตัวผูที่โดยสารในยวดยานที่บรรทุกนั้น เมื่อผานเขตแดนทางบกเขา
ในราชอาณาจักร ใหปฏิบตั ิดังตอไปนี้

(1) ใหมีบัญชีสินคาแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนสงตามแบบที่อธิบดีตองการเปนสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นตอ
พนักงานดานพรมแดนและดานศุลกากรและเมื่อพนักงานดานพรมแดนไดลงลายมือชื่อในบัญชีสินคาฉบับหนึ่งแลว
ใหถือวาบัญชีฉบับนั้นเปนใบอนุญาต ใหนําของผานดานพรมแดนมายังดานศุลกากรได
(2) เมื่อไดรับใบอนุญาตผานดานจากพนักงานดานพรมแดนแลว ใหขนของมายังดานศุลกากรโดยพลันตามทาง
อนุมัติ ของนั้นตองขนดวยยวดยานเดียวกันกับที่ใชนําเขามา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากรใหขนดวยวิธี

อื่นได และมิใหแกไขเปลี่ยนแปลงของหรือหีบหอซึ่งบรรจุของนั้นดวยประการใด ๆ
มาตรา 8 ผูขนสงของอันมิใชเปนหีบหอของสวนตัวผูที่โดยสารในยวดยานที่บรรทุกนั้น เมื่อจะผานเขตแดนทางบก
ออกนอกราชอาณาจักร ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหนําของใหพนักงานศุลกากรตรวจที่ดานศุลกากร ณ ทางอนุมัติซึ่งใชขนสงของนั้น
(2) เมื่อพนักงานศุลกากรไดสั่งปลอยของ และไดออกใบอนุญาตหรือรับรองใบขนสินคาฉบับใดเทาที่จําเปนแก
การยายถอนของนั้นไปแลว ก็ใหขนของไปจากดานศุลกากรผานดานพรมแดนและขามเขตแดนไปโดยพลัน แตตองยื่น
ใบอนุญาตหรือใบขนสินคาที่เกี่ยวแกของนั้นตอพนักงานประจําดานพรมแดน
(3) อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งใหผูขนสงทําบัญชีสินคาแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนสง และ
เมื่ออธิบดีไดประกาศสั่งแลว ก็ใหผูขนสงทําบัญชีเชนวานั้นตามแบบที่อธิบดีตองการเปนสองฉบับ และยื่นบัญชีนั้นตอ
พนักงาน ณ ดานศุลกากรและดานพรมแดน
มาตรา 9 ผูควบคุมยวดยานหรือเรือใด ๆ ทั้งที่บรรทุกและมิไดบรรทุกของหรือผูควบคุมสัตวพาหนะที่บรรทุกของ
และบุคคลใด ๆ ที่ขนสงของโดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเขาในหรือจะออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัติ ใหหยุดที่ดาน
พรมแดนอันตั้งอยูที่ทางนั้น และตองยอมใหพนักงานตรวจยวดยานหรือเรือและของที่ขนสง กับทั้งยอมใหพนักงานทําบัญชี
ของนั้น ๆ ดวยตามแตพนักงานจะเห็นสมควร
บุคคลที่กลาวมาแลวนั้น เมื่อพนักงานเรียกรองในเวลาหรือที่ใด ๆ ภายในระยะ 50 กิโลเมตรจากเขตแดนทางบก
ตองหยุดและยอมใหพนักงานนั้นตรวจยวดยานหรือเรือและของที่ขนสง ทําบัญชีของนั้น ๆ และตรวจเอกสารใด ๆ ซึ่งตอง
มีกํากับของนั้นๆ ตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติอื่น
บุคคลที่กลาวมาแลวนั้นตองตอบคําถามซึ่งพนักงานถามวาดวยการเดินทางหรือของที่ขนสง และตองตอบตาม
ความสัตยจริงทุกประการ
มาตรา 10 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 5 ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และของทั้งปวงอันเนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหริบเสียสิ้น โดยมิพักตองคํานึง
วาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม
มาตรา 11 ผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 7 หรือ 8 ผูนั้นมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท และของทั้งปวงอันเนื่องดวยการกระทําผิดนั้นใหยึดไวจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติที่กลาวนั้น หรือ
จนกวาจะไดอธิบายเหตุใหเปนที่พอใจของอธิบดีหรือผูแทน
มาตรา 12 ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 6 หรือฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 9 หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 ผูนั้นมีความผิด (2)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 13 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงใหบุคคลจําพวกใดหรือของหรือยวดยานหรือเรือประเภทใด ไดรับ
ยกเวนจากบทบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ตลอดทั้งบทกฎหมายวาดวยการศุลกากรที่เกี่ยวของทั้งหมดหรือแตบางสวนก็
ได และจะกําหนดเงื่อนไขไวในกฎกระทรวงนั้นดวยก็ได
มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีตรีวาการกระทรวงการคลังมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(1) (2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497

*[รก.2481/-/54/25 เมษายน 2481]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2481
มาตรา 3 (1) เพียงที่เกี่ยวแกการเดินอากาศ คําตอไปนี้ซึ่งใชในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมใหมีความหมายดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"เรือกําปน" หรือ "เรือ" ใหมีความหมายรวมถึงอากาศยาน
"ทา" ใหมีความหมายรวมถึงสนามบินศุลกากร
"นายเรือ" ใหมีความหมายรวมถึงผูควบคุม
"ดานตรวจเรือ" ใหมีความหมายรวมถึงสถานีตรวจอากาศยาน
"ทําเนียบทาเรือ" ใหมีความหมายรวมถึงที่สําหรับบรรทุกของลงในหรือขนของขึ้นจากอากาศยาน
"เขตนานน้ําสยาม" ใหหมายความรวมถึง เขตแหงราชอาณาจักรและอากาศเหนือราชอาณาจักร
(2) คําวา "อากาศยาน" "สนามบิน" "ผูควบคุม" และ "ผูประจําหนาที่" ใหมีความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยการเดินอากาศเวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"สนามบินศุลกากร" ใหหมายความวา สนามบินที่รัฐมนตรีไดกําหนดขึ้นไวตามบัญญัตินี้ ใหเปนสนามบินสําหรับ
การนําเขา หรือสงออก หรือนําเขาและสงออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางอากาศ
มาตรา 5 ในการเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรหามมิใหอากาศยานลงในหรือขึ้นจากที่ใดนอกจากสนามบิน
ศุลกากร
แตในกรณีที่อากาศยานจําตองลงกอนมาถึงหรือหลังแตไดไปจากสนามบินศุลกากรเพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อไดปฏิบัติ
ตามวิธีที่กําหนดไวในมาตรา 6 แลว ก็ใหถือเสมือนหนึ่งวาไดลงในหรือขึ้นจากสนามบินศุลกากร เพื่อความประสงค
แหงความในวรรคกอน
มาตรา 6 ถาอากาศยานซึ่งเดินทางเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรจําตองลงในที่ใดนอกจากสนามบินศุลกากร
เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ใหผูควบคุมรายงานตอพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยพลัน และ เมื่อได
รับคําเรียกรองก็ใหแสดงสมุดปูมซึ่งเปนของอากาศยานนั้นตอพนักงานที่กลาวแลว และหามมิใหผูควบคุมอนุญาตใหขน
ของใด ๆ ขึ้นจากอากาศยานนั้น โดยมิไดรับความยินยอมของพนักงานศุลกากร และหามมิใหผูโดยสารหรือผูประจําหนาที่
ในอากาศยานนั้นออกหางไปจากที่นั้น โดยมิไดรับความยินยอมของพนักงานศุลกากรหรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ
ถาที่ที่ลงนั้นเปนสนามบินก็ใหผูควบคุมรายงานตอเจาของหรือพนักงานประจําสนามบินโดยพลันวาอากาศยานนั้นไดมา

ลงแลวและมาจากที่ใด และใหเจาของหรือพนักงานประจําสนามบินรายงานตอพนักงานศุลกากรโดยพลันวา อากาศยาน
นั้นไดมาลงและตองไมยอมใหขนของใด ๆ ขึ้นจากอากาศยานนั้น หรือใหผูโดยสารหรือผูประจําหนาที่ในอากาศยานนั้นไป
จากสนามบินโดยมิไดรับความเห็นชอบของพนักงานศุลกากร
มาตรา 7 หามมิใหผูใดในอากาศยานที่เดินทางเขาในราชอาณาจักรทําลายหรือเปลี่ยนแปลงตราเครื่องหมาย
ใด ๆ ซึ่งพนักงานศุลกากร ณ สนามบิน ซึ่งตนไดจากมากอนเขาในราชอาณาจักร ไดประทับไวกับสวนใดของอากาศ

ยาน หรือกับของใดในอากาศยานนั้น
มาตรา 8 เมื่อไดออกใบปลอยสําหรับอากาศยานแลวตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตินี้ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดรับ
ความยินยอมของพนักงานศุลกากรขนของใด ๆ ที่บรรทุกไวในอากาศยานนั้น เพื่อสงออกนอกราชอาณาจักรขึ้นจาก
อากาศยาน
มาตรา 9 ในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ความวา "อาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือ
บันทึกเรื่องราว หรือเอกสารไมวาอยางใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินคา" ใหหมายความรวมถึงวาอาจตรวจและสลักหลังเอกสาร
ใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับอากาศยาน หรือกับของที่บรรทุกไวหรือจะบรรทุกลงในอากาศยาน
มาตรา 10 ในมาตรา 21 แหงราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 บทบัญญัติใหวางพนักงานศุลกากรลงประจํา
เรือนั้น มิใหใชบังคับแกอากาศยาน
มาตรา 11 บทบัญญัติในมาตรา 22, 28, 38, 44, 49, 50, 53, 54, 57, และ 64 ถึง 86 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 และบทบัญญัติแกไขเพิ่มเติม มาตราเหลานี้มิใหใชบังคับแกการเดินอากาศ
มาตรา 12 ในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ความวา "ในทะเลหรือในแมน้ําลํา
คลอง" ใหหมายความรวมตลอดถึงที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งอากาศยานไดลง
มาตรา 13 ในการใชบทบัญญัติมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 บังคับ หามมิใหริบ
อากาศยานไมวาประเภทใด ๆ
มาตรา 14 ใหใชบทบัญญัติมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 บังคับแกอากาศยานทุก
ประเภท
มาตรา 15 ผูควบคุมอากาศยานทุกลําที่บรรทุกของมาแตภายนอกราชอาณาจักร ตองทํารายงานอันถูกตองยื่นตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตเมื่ออากาศยานมาถึงสนามบินศุลกากร เมื่อยื่น
รายงานนี้ใหผูควบคุมยื่นสมุดปูมและบัญชีของทั้งปวงที่บรรทุกมา บัญชีนั้นตองไดลงลายมือชื่อพนักงานศุลกากรประจํา
สนามบินที่บรรทุกของกอนเขามาในราชอาณาจักรและรายงานนี้ตองทํายื่นกอนเปดระวางอากาศยาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตพิเศษ และถาอากาศยานลําใดมาถึงสนามบินศุลกากรมีของตางประเทศที่ประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขน
ขึ้น ณ ที่อื่นภายในราชอาณาจักรก็ดี ผูควบคุมจะตองแถลงขอความวาดวยของนั้น ๆ ลงไวในรายงานดวย ถา มีการทําผิด
ตอบทมาตรานี้ดวยประการใด ๆ ผูควบคุมมีความผิด (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท และบรรดาของที่มิไดทํา
รายงานยื่นไวโดยถูกตองนั้นใหกักไวจนกวาจะไดรายงานใหถูกตอง หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุที่ทําการขาดตกบกพรอง
นั้นใหเปนที่พอใจของอธิบดี

เมื่ออากาศยานใดมิไดบรรทุกของ ก็ไมตองทํารายงานตามมาตรานี้ แตตองยื่นสมุดปูมเพื่อพนักงานศุลกากรตรวจ
และสลักหลัง
มาตรา 16 กอนจะปลอยอากาศยานลําใดที่บรรทุกของหรือมิไดบรรทุกของออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูควบคุม
หรือถาผูควบคุมไมอยูโดยเหตุจําเปนอันจะหลีกเลี่ยงมิไดก็ใหผูใดผูหนึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุม
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ไปรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ที่ศุลกสถานและตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่ในขอใด ๆ อันเกี่ยวแก
อากาศยานของที่บรรทุก และการเดินทาง ตองยื่นสมุดปูมเพื่อพนักงานตรวจและตองยื่นใบแจงความวาจะออกไป
ตางประเทศ ตอพนักงานนั้นตามแบบที่อธิบดีกําหนด เมื่อพนักงานไดลงลายมือชื่อในใบแจงความแลวก็ใหถือวาใบแจง
ความนั้นเปนใบปลอยใหอากาศยานออกเดินทางไปตางประเทศได
ถาอากาศยานนั้นบรรทุกของใด ๆ ก็ใหผูควบคุมยื่นบัญชีของและทําคําสําแดงรายการของทั้งปวงที่บรรทุกตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนด ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานตามอัตราที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)
ถาอากาศยานลําใดออกจากสนามบินศุลกากรในราชอาณาจักรไปภาคตางประเทศโดยมิไดมีใบปลอยอากาศยาน
หรือมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัตินี้ ผูควบคุมหรือตัวแทนในเมื่อผูควบคุมไมอยูมีความผิด
(1)
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท"
อธิบดีมีอํานาจงดเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานที่ตั้งเก็บตามมาตรานี้
มาตรา 17 ถาอากาศยานลําใดไดรับใบปลอยอากาศยาน แลวออกจากสนามบินศุลกากรหนึ่งไปยังสนามบิน
ศุลกากรอื่นใดในราชอาณาจักรใหผูควบคุม ยื่นสมุดปูมตอพนักงานประจําสนามบินนั้นเพื่อตรวจ และใหยื่นใบแจงความ
วาจะออกไปตางประเทศตอพนักงานนั้นดวยอีกฉบับหนึ่ง และถาบรรทุกของไวในอากาศยานก็ใหยื่นบัญชีของและสําแดง
รายการของที่บรรทุกดวยอีกฉบับหนึ่งเชนกันกับทั้งใหแสดงใบปลอยอากาศยานที่พนักงานไดออกให ณ สนามบินศุลกากร
แรกที่อากาศยานไดจากมานั้นดวย และจะตองทําเชนนี้ตอไปทุก ๆ สนามบินศุลกากรจนกวาจะไดรับใบปลอยอากาศยาน
ชั้นที่สุดออกนอกราชอาณาจักรและทุกคราว ๆ ที่ทําเชนนี้ ใหเอาใบปลอยอากาศยานเพิ่มเติมติดแนบเขากับใบปลอย
อากาศยานที่ไดออกให ณ สนามบินศุลกากรแรกที่อากาศยานไดจากมานั้นดวย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับใบปลอย
อากาศยานเพิ่มเติมทุกฉบับตามอัตราที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)
อธิบดีมีอํานาจงดเก็บคาธรรมเนียมปลอยอากาศยานที่ตั้งเก็บตามมาตรานี้
มาตรา 18 อธิบดีมีอํานาจสั่งลดหยอนหรืองดเก็บคาธรรมเนียม และคาภาระติดพันที่ตั้งเก็บตาม
มาตรา 110 และ 111 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แกอากาศยานได
มาตรา 19 เพื่อสะดวกและใหทันทวงทีในการคา อธิบดีมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงรายการแหงใบ
แนบ 1, 3, 5 ถึง 13 ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และใบแนบ 2 ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2472 และกําหนดแบบขึ้นใชใหม เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการศุลกากร
มาตรา 21 เพื่อสะดวกแกการคมนาคมระหวางประเทศในพฤติการณพิเศษ รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนลายลักษณ
อักษรเฉพาะกรณีใหอากาศยานใด หรือบุคคลใดไดรับยกเวนจากบทบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ตลอดทั้งบทกฎหมายวา
ดวยการศุลกากรที่เกี่ยวของ ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได และจะกําหนดเงื่อนไขไวในคําสั่งนั้นดวยก็ได

มาตรา 22 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 5, 6, 7, หรือ 8 และความผิดนั้นมิไดบัญญัติโทษไวเปน
อยางอื่นในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ผูนั้น (1)ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2481
หมายเหตุ : เรือที่ไดรับใบปลอยเรือออกไปยังทาในประเทศสยาม และทั้งภาคตางประเทศดวยใหเรียกคาธรรมเนียมแต
อยางเดียว คือ คาธรรมเนียมที่ตองเสียสําหรับใบปลอยเรือในภาคตางประเทศ
*[รก.2481/-/63/25 เมษายน 2481]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482
มาตรา 10 เมื่อนําของใด ๆ เขามาหรือสง ของใด ๆ ออกไป และของนั้นจะตองเสียอากรหรือไมก็ตาม ใหผูนําของ
เขาหรือผูสงของออกแสดงรายการตอไปนี้ ในใบขนสินคา คือชนิดของ คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคาอันแทจริงใน
ทองตลาดและรายการอยางอื่น ๆ ตามแตอธิบดีจะตองการ และใหลงนามรับรองในใบขนวา ขอความที่ไดแสดงไวนั้นเปน
ความสัตยจริง
ถาไมพึงสอบทราบราคาอันแทจริงในทองตลาดได ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกแสดงคาแหงของประเภทและ
ชนิดเดียวกันซึ่งจะพึงสงมอบได ณ ที่ที่นําของเขาหรือสงของออกแลวแตกรณี แตในสวนของขาเขาไมรวมคาอากร
มาตรา 11 กอนจะขนของใด ๆ ออกจากเรือลําใด ใหผูนําของเขายื่นใบขนสินคาตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบ
และมีฉบับคูเปนจํานวนเทาที่อธิบดีตองการ และถาตองเสียอากรก็ใหเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น หรือถาพนักงาน
เจาหนาที่สั่ง ก็ใหวางเงินเปนประกันเงินอากรนั้น
อธิบดีจะอนุญาตใหขนของใด ๆ ออกจากเรือ เมื่อมีใบขอเปดตรวจดังบัญญัติไวตอไปก็ได หรือเมื่อมีคําขอของนาย
เรือหรือตัวแทนของเรือที่นําของเขาก็ได โดยใหปฏิบัติภายในบังคับแหงเงื่อนไขตามที่เห็นควรกําหนด
แตหีบหอของสวนตัวผูโดยสารนั้น ไมตองมีใบขนสินคาและอาจตรวจขนขึ้นบก และสงมอบไปได ตามขอบังคับที่
อธิบดีกําหนด
มาตรา 12 ถาผูนําของใด ๆ เขามาไมสามารถทําใบขนสินคาสําหรับของนั้น ๆ ได เพราะยังไมทราบรายการ
บริบูรณ จะยื่นใบขอเปดตรวจตามแบบที่อธิบดีตองการก็ได
ใบขอเปดตรวจนั้น เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับรองแลวก็ใหเปนใบอนุญาตใหผูนําของเขาตรวจของนั้นได และให
ผูนําของเขาตรวจของนั้นตอหนาพนักงานเจาหนาที่ภายในสามวัน นับแตวันที่ไดรับรองใบขอเปดตรวจแลวใหทําใบขน
สินคายื่นโดยพลัน

ถาผูนําของเขาไมยื่นใบขนสินคาสําหรับของนั้น และไมเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น ถาตองเสีย หรือไมวางเงิน
เปนประกันเงินอากรเมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับรองใบขอเปดตรวจ ก็ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งใหนําของนั้นออกขายทอดตลาด เพื่อใชคาอากร คาใชจาย และคาภาระติดพันอยางอื่น ๆ ทั้งสิ้น ถามีเงินเหลืออยูอีก
เทาใด ก็ใหสั่งจายใหผูนําของเขา
มาตรา 13 หามมิใหสงมอบของใด ๆ ไปกอนที่ของนั้น ๆ มีใบขนสินคาซึ่งพนักงานเจาหนาที่รับรองแลว และถาตอง

เสียอากร กอนไดเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้น โดยถูกตองแลวดวย
อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหสงมอบของไปได เมื่อไดวางเงินเปนประกันเงินอากรที่กลาวขางตน โดยใหปฏิบัติภายใน
บังคับแหงเงื่อนไขตามที่เห็นควรกําหนด แตถาไมชําระเงินอากรภายในสามเดือน นับแตวันสงมอบของ จะเรียกเงินอากร
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบก็ได เงินจํานวนที่เพิ่มนั้นถือเปนเงินอากร และใหอธิบดีมีอํานาจกักของใด ๆ ที่เปนของลูกหนี้ และที่
กําลังผานศุลกากร หรืออยูในความกํากับตรวจตราของศุลกากรดวยประการใด ๆ จนกวาจะไดชําระเงินอากรโดยถูกตอง
มาตรา 14 ของใด ๆ ที่นําเขาในราชอาณาจักรนั้น รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดไดวา กอนสงมอบไปจาก
ความอารักขาของศุลกากรใหผูนําของเขาปดแสตมปหรือตอกตราของศุลกากรที่ของหรือหีบหอของนั้น ๆ ตามวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 ในกรณีที่ตัวแทนถูกศาลพิพากษาใหปรับเพราะไดกระทําการใด ๆ ที่เปนความผิดฐานทําหรือยื่นคํา
สําแดงหรือบันทึกเรื่องราวหรือเอกสาร ซึ่งเปนความเท็จหรือเปนความไมบริบูรณหรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการ
ใด ๆ หรือฐานหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงดวยประการใด ๆ บรรดาการเสียอากรตามจํานวนที่ควรตองเสีย หรือการ
กํากัดหรือการหามนั้น ตัวการจะตองรับผิดในทางแพงใชคาปรับนั้นโดยมิพักตองคํานึงวา ตัวแทนจะสามารถชําระคาปรับ
นั้นไดหรือไม หรือมิพักตองคํานึงวาตัวแทนไดถูกจําแทนคาปรับนั้นแลวหรือไม
มาตรา 16 การกระทําที่บัญญัติไวในมาตรา 27 และมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469
นั้น ใหถือวาเปนความผิดโดยมิพักตองคํานึงวาผูกระทํามีเจตนาหรือกระทําโดยประมาทเลินเลอหรือหาไม
มาตรา 17 ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ประกอบดวยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 ทานใหริบ
เสียสิ้นโดยมิพักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม
มาตรา 18 ถาของใดยังอยูในความรักษาหรือกํากับตรวจตราของศุลกากรถึงสี่เดือนโดยไมมีใบขนอันไดรับรอง และ
ไมไดเสียอากรที่พึงเรียกเก็บแกของนั้นโดยถูกตองเมื่ออธิบดีไดใหคําบอกกลาวไปยังตัวแทนของเรือที่นําของเขามานั้นสิบสี่
วันแลว ก็ใหสั่งพนักงานเจาหนาที่หรือตัวแทนนั้นใหนําของนั้นออกขายทอดตลาด หรือใหตัวแทนนั้นสงของกลับออกไป
หรือใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลผูไดรับมอบอํานาจทําลายของนั้นเสีย
มาตรา 19(1) ของใดที่พิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาเปนของรายเดียวกันกับที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรและเสียอากรแลว ถาสงกลับออกไปยังเมืองตางประเทศหรือสงกลับไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือเดินทาง
ไปเมืองตางประเทศ ใหคืนเงินอากรขาเขาใหแกผูนําของเขาเกาในสิบสวน หรือสวนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ไดเรียก
เก็บไว โดยคํานวณตามใบขนสินคาขาออกแตละฉบับ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้

(ก) ระหวางที่อยูในราชอาณาจักร ของนั้นมิไดใชประโยชนดวยประการใด ๆ เวนแตเพื่อวัตถุประสงคในการสงของ
นั้นกลับออกไป และมิไดเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะใด ๆ
(ข) ของนัน้ ไดสงกลับออกไปทางทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเขา
(ค) ของนั้นไดสงกลับออกไปภายในหนึ่งปนับแตวันนําเขา และ

(1)
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(ง) ตองขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้นกลับออกไป
อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการพิสูจนของ การสงขอกลับออกไปการจัดทําและยื่นเอกสารตาง ๆ การ
คํานวณเงินอากรที่พึงคืนให และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้
มาตรา 19 ทวิ(1) ของที่สงออกไปยังเมืองตางประเทศหรือสงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมือง
ตางประเทศ ถาพิสูจนเปนที่พอใจอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายวาไดผลิตหรือผสมหรือประกอบหรือบรรจุดวยของที่
นําเขา
มาในราชอาณาจักร ใหคืนเงินอากรขาเขาสําหรับของดังกลาวที่ไดเรียกเก็บไวแลวใหแกผูนําของเขา ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ของที่นําเขามานั้นมิใชของที่กฎกระทรวงระบุหามคืนเงินอากร
(ข) ปริมาณของที่นําเขาซึ่งใชในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ หรือบรรจุ เปนของที่สงออก ใหถือตามหลักเกณฑ
ที่อธิบดีเห็นชอบหรือประกาศกําหนด
(ค) ของนั้นไดสงออกไปทางทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเขา
(ง) ของนั้นไดสงออกไปภายในหนึ่งปนับแตวันที่นําของซึ่งใชในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเปนของที่สงออก
หรือใชบรรจุของที่สงออก เขามาในราชอาณาจักร และ
(จ) ตองขอคืนเงินอากรภายในหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้นออกไป แตอธิบดีจะขยายเวลาออกไปตามที่เห็นสมควร
ก็ได
อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการพิสูจนของ การสงออกไป การจัดทําและยื่นเอกสารตาง ๆ การคํานวณเงิน
อากรที่พึงคืนให และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนี้
มาตรา 19 ตรี(2) เมื่อผูนําของเขาแสดงความจํานงวา ของที่นําเขาจะใชเฉพาะในการผลิต หรือผสม หรือประกอบ
หรือบรรจุ เพื่อการสงออกไปยังเมืองตางประเทศ หรือสงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปเมืองตางประเทศ อธิบดี
หรือผูที่อธิบดีมอบหมายจะอนุญาตใหรับการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแทนการชําระอากรขาเขาที่
ตองเสีย โดยอาจกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได เมื่อมีการสงออกซึ่งของที่จะไดคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ ก็ให
คืนประกันโดยถือเสมือนวาเปนการคืนเงินอากร
*[รก.2482/-/1168/13 ตุลาคม 2482]

---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483
มาตรา 4 ใหแกไขถอยคําบางคําในมาตราตาง ๆ ดังที่ปรากฏในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้เปน "ตามที่รัฐมนตรี
(1) (2)
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กําหนดในกฎกระทรวง" ทุกแหง
มาตรา 5(1) ยกเลิก
บัญชีแนบทายพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10)
พุทธศักราช 2483
-----------------------------|----------------------------ในพระราชบัญญัติและในมาตรา | ถอยคําที่ใหแกไขตามมาตรา 4
-----------------------------|----------------------------พระราชบัญญัติศุลกากร |
พุทธศักราช 2469 |
|
มาตรา 8 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย|"ดังแจงไวในใบแนบ 4 (ฉ)"
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร |
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช |
2474
|
มาตรา 43
|"ตามอัตราที่กําหนดไวในใบแนบ 4 (ก) นั้น"
มาตรา 44
|"(ตามใบแนบ 4 (ข))"
มาตรา 49 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม |"ที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)"
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ |
ศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) |
พุทธศักราช 2474
|
มาตรา 50 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม |"ที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)"
โดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ |
ศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) |
พุทธศักราช 2474
|
มาตรา 54
|"ในใบแนบ 4 (ข) แหงพระราชบัญญัตินี้"
มาตรา 68 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม |"ที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)"
โดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ |
ศุลกากร แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) |
พุทธศักราช 2474
|
--------------------------------|---------------------------

(1)

ใหยกเลิกใบแนบ 4 (ก), 4 (ข), 4 (ค), 4 (ง), 4 (จ), 4(ฉ) และ 4 (ช) โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483 และใหใชบัญชี
แนบทายพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483 แทน

-----------------------------|----------------------------ในพระราชบัญญัติและในมาตรา | ถอยคําที่ใหแกไขตามมาตรา 4
-----------------------------|----------------------------มาตรา 69 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม |"ที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)"
โดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ |
ศุลกากรแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) |
พุทธศักราช 2474
|
มาตรา 110
|"ในใบแนบ 4 (ค) แหงพระราชบัญญัตินี้"
มาตรา 110
|"ที่กําหนดไวในใบแนบ 4 (ค) นั้นแลว"
มาตรา 111
|"ในใบแนบ 4 (ง) นั้น"
มาตรา 116
|"ในใบแนบ 4 (จ)"
พระราชบัญญัติศุลกากรแกไขเพิ่มเติม |
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2474 |
มาตรา 7 (ก)
|"ดังแจงไวในใบแนบ 4 (ฉ)"
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) |
พุทธศักราช 2480 |
มาตรา 16
|"ที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)"
มาตรา 17
|"ที่แจงไวในใบแนบ 4 (ช)"
|
-----------------------------|-----------------------------*[รก.2483/-/747/29 พฤศจิกายน 2483]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2490
*[รก.2490/2/10/7 มกราคม 2490]

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

มาตรา 10 ถาปรากฏวา ผูใดมีสิ่งซึ่งตองหาม หรือสิ่งซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนสิ่งตองกํากัด หรือเปนสิ่งลักลอบ
หนีศุลกากรไวในครอบครองใหอธิบดี พนักงานศุลกากรผูไดรับแตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ มีอํานาจบันทึกขอเท็จจริงที่ตนเองไดพบเห็น บันทึกนี้ถาเสนอตอศาลในเมื่อมีการดําเนินคดี ใหสันนิษฐานไวกอน
วาเปนความจริงตามขอเท็จจริงที่จดแจงไวในบันทึกนั้น และผูนั้นไดนําสิ่งนั้นเขามาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือนําเขามา
โดยการลักลอบหนีศุลกากร แลวแตกรณี เวนแตจะพิสูจนไดเปนอยางอื่น
ใหนําบทบัญญัติในวรรคกอนมาใชบังคับแกการกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอก และ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง และกฎหมายวาดวยการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร
ดวย
มาตรา 11 สิ่งที่ยดึ ไวกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ เมื่อยึดไวครบสามสิบวันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติ
นี้ ถาเจาของ หรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอา ใหถือวาเปนสิ่งที่ไมมีเจาของ และใหตกเปนของแผนดิน
มาตรา 12 เมื่อเห็นเปนการสมควรกําหนดเขตทองที่ใดเปนเขตควบคุมศุลกากร ใหประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตทองที่นั้นเปนเขตควบคุมศุลกากร
ภายในเขตควบคุมศุลกากร ให
บรรดาโรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ตกอยูในอํานาจการตรวจคนของพนักงานศุลกากรตลอดไป ไมวาใน
เวลากลางวันหรือกลางคืนโดยไมตองมีหมายคน แตในการใชอํานาจดังกลาวแตละคราว พนักงานศุลกากรตองแสดงวา
ตนมีเหตุอันสมควรที่จะใชอํานาจนั้น และตองแสดงบัตรประจําตัววาเปนพนักงานศุลกากรดวย
บรรดายานพาหนะซึ่งเขาใน หรือออกไป หรือพักอยูในหรือผานเขตนั้นตกอยูในอํานาจการตรวจคนทํานองเดียวกัน
บรรดาบุคคลซึ่งสัญจรไปมาภายในเขตนั้นอยูในอํานาจการตรวจคนทํานองเดียวกัน แตถามีเหตุอันควรสงสัยวา
บุคคลดังกลาวนั้นไดกระทําผิดตอกฎหมายวาดวยศุลกากร และบุคคลนั้นไมสามารถแสดงเหตุผลของตนใหเปนที่พอใจ
ของพนักงานศุลกากร พนักงานศุลกากรมีอํานาจจับไดโดยไมตองมีหมายจับแลวนําสงตํารวจเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
อํานาจการตรวจคนของพนักงานศุลกากร เกี่ยวกับโรงเรือนหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นในเวลากลางคืนจะตองเปน
พนักงานศุลกากรผูไดรับแตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี
มาตรา 13 ภายในเขตควบคุมศุลกากร อธิบดีมีอํานาจประกาศใหผูทําการคาสินคาชนิดใด ตามลักษณะเงื่อนไขใด
ที่อธิบดีกําหนดไว จัดใหมีสมุดควบคุมตามแบบที่อธิบดีกําหนด และใหลงรายการในขณะที่ไดรับและจําหนายสินคาชนิด
นั้นในการประกอบการคาเปนรายวันในสมุดนั้น การประกาศ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศตามความในวรรคกอน ใหผูทําการคาจัดใหมีสมุดควบคุมและลงรายการ
ในสมุดควบคุมเปนรายวัน
ถาการตรวจแสดงใหเห็นวามีสินคาขาดหรือเกินจํานวนที่ควรจะปรากฏตามสมุดควบคุม ในเมื่อคํานึงถึงจํานวน
สินคาที่ผูทําการคาสมควรมีไวเพื่อใชสอยเอง และใหครอบครัวใชสอยตามปกติแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวา สินคาซึ่ง
ขาดหรือเกินนั้นไดนํามาไวในครอบครองของผูทําการคา หรือยายขนไปโดยผิดกฎหมาย แลวแตกรณี โดยยังไมไดชําระ
คาอากร

มาตรา 14 อธิบดีมีอํานาจประกาศระบุบริเวณพิเศษในเขตควบคุมศุลกากร ซึ่งจะตองอยูภายในบังคับแหง

บทบัญญัติมาตรานี้ และใหมีแผนที่แสดงเขตของบริเวณดังกลาวตอทายประกาศนั้น การประกาศ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ภายในบริเวณพิเศษนั้น ผูใดมีสินคาเพื่อการคาของตนหรือของผูอื่นใหสันนิษฐานไวกอนวา สินคานั้นเปนสินคาที่ยัง
ไมไดชําระคาอากร เวนแตจะแสดงใหเปนที่พอใจวาไดชําระอากรแลว
หามมิใหผูใดทําการขนสินคาเขาไป หรือออกมา หรือขนภายในบริเวณพิเศษนั้น เวนแตจะมีใบอนุญาตขนซึ่ง
พนักงานศุลกากรไดออกให และตองแสดงใบอนุญาตขนนั้นเมื่อพนักงานศุลกากรเรียกรอง
มาตรา 15 ผูใดฝาฝนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 16 ผูใดฝาฝนมาตรา 14 วรรคสาม มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราโทษปรับตามกฎหมายศุลกากรใน
ปจจุบันไดกําหนดขึ้นไวตั้งแต พ.ศ. 2469 ในขณะนี้จึงเปนอัตราโทษปรับที่ต่ําเกินไปไมเหมาะสมกับสถานการณ เปน
เหตุ ใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัวและไมเข็ดหลาบ สมควรจะตองเพิ่มอัตราโทษปรับใหสูงขึ้นสิบเทาของอัตราโทษเดิม ทั้ง
การ
ยึดของกลางในการกระทําผิดกฎหมายศุลกากรในกรณีไมมีตัวผูตองหา กวาจะตกเปนของแผนดิน จะตองยึดไวจนครบ
หกเดือนโดยผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองเรียกเอาจึงจะตกเปนของแผนดิน เปนการลาชามากเกินสมควรโดยไมจําเปน ทําให
ของกลางนั้นเสื่อมคุณภาพ ทั้งเปนเรื่องที่ไมมีปญหาอยางใดแลว และเปนเหตุใหผูแจงความนําจับและเจาหนาที่ผู
จับกุม ไดรับเงินสินบนและรางวัลลาชาไปดวยเปนผลเสียในการปราบปรามจึงจําเปนตองยนระยะเวลาใหสั้นเขา สวน
การมอบอํานาจใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบกรณีความผิดเกี่ยวกับภาษีเล็ก ๆ นอย ๆ เชนเดียวกับอธิบดีกรม
ศุลกากร ก็เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวา มีคดีที่กระทําผิดกฎหมายศุลกากรเกิดขึ้นในสวนภูมิภาคเปนจํานวนมาก ทั้งบางราย
เกิดขึ้นในทองที่ที่ไมมีดานศุลกากรตั้งอยูการที่จะสงเรื่องมาใหอธิบดีกรมศุลกากรทําการเปรียบเทียบปรับทุก ๆ รายเปน
การลาชาและยุงยากมาก สมควรมอบอํานาจใหพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบกรณีความผิดเกี่ยวกับภาษี
เล็ก ๆ นอย ๆ เชนเดียวกับอธิบดีกรมศุลกากรได และสําหรับคดีที่ราคาของกลางรวมคาอากรเกินกวา 40,000 บาท ก็
สมควรใหเปนอํานาจของคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูแทนกรมศุลกากรผูแทนกระทรวงการคลัง และผูแทนกรมตํารวจ
ทําการเปรียบเทียบ แทนที่จะใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมศุลกากรแตผูเดียว เพื่อเปนการรัดกุมรอบคอบเปนประโยชนแก
ราชการยิ่งขึ้น การกําหนดจายเงินสินบนและรางวัลนั้นเลา เพื่อเปนประกันแกผูแจงความนําจับและเจาหนาที่ผูจับกุม เปน
กําลังน้ําใจสืบเสาะ
และปราบปรามการและกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากร จึงสมควรกําหนดการจายเงินสินบนและรางวัลสําหรับการจับกุม
การกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรฐานสําแดงเท็จ และตรวจพบเงินอากรขาดไวในกฎหมายศุลกากรใหเปนการ
แนนอนยิ่งขึ้น อนึ่ง การฟองผูตองหาในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรอยูในขณะนี้ ผูกลาวหายอมมีหนาที่นําสืบ ซึ่ง
มักจะหาพยานหลักฐานไดไมเพียงพอที่จะลงโทษผูตองหาได ถาใหอํานาจแกอธิบดีกรมศุลกากร พนักงานศุลกากรผู
ไดรับ แตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดี และพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ บันทึกขอเท็จจริงที่ตนเองไดพบเห็นการกระทํา
ผิดตอกฎหมายวาดวยศุลกากรแลวเสนอตอศาล โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนความจริงตามขอเท็จจริงที่จดแจงไวใน
บันทึกนั้นก็ยอมจะเปนผลดีในทางคดี เพราะหนาที่นําสืบตกอยูแกจําเลยนอกจากนี้แลวสมควรกําหนดเขตควบคุม

ศุลกากรเพื่อใหเจาหนาที่ศุลกากรมีอํานาจตรวจคนและปองกันการลักลอบหนีศุลกากรโดยเขมงวด ทั้งนี้เนื่องจากตาม
กฎหมาย
ศุลกากรในปจจุบันมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาที่ในเรื่องการตรวจคนและปองกันการลักลอบหนีศุลกากรไม
เพียงพอ สวนการกําหนดเขตควบคุมศุลกากรพิเศษขึ้น ก็เนื่องจากขณะนี้บางทองที่ริมพรมแดนเปนที่กักตุนสินคาที่ลักลอบ
หนีศุลกากร และไมมีบทกฎหมายที่จะปราบปรามได จึงสมควรที่จะกําหนดเขตควบคุมศุลกากรพิเศษขึ้น เพื่อปราบปราม
ใหหมดสิ้นไปซึ่งจะเปนประโยชนแกรัฐในการที่จะเก็บอากรไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
*[รก.2497/15/357/2 มีนาคม 2497]
---------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยปจจุบันนี้การอุตสาหกรรมภายในประเทศได
ขยายตัวขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถผลิตสินคาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได แตการผลิตสินคา
เหลานี้อาจตองใชวัตถุดิบทั้งหมดหรือบางสวนที่นําเขามาจากตางประเทศโดยเสียอากรขาเขา วัตถุดิบสวนที่ไมไดใช
บริโภคภายในประเทศนี้จึงควรไดรับคืนเงินอากรขาเขา แตตามกฎหมายวาดวยศุลกากรปจจุบันกรมศุลกากรไมอาจจะคืน
ใหได จึงสมควรแกไขใหมีการคืนเงินอากรในกรณีเชนนี้ได เพื่อความเปนธรรมและสงเสริมการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมภายในประเทศอันจะยังประโยชนในดานอื่น ๆ ตามมา
นอกจากนั้นปรากฏวา ในปจจุบันกฎหมายลงโทษแตเฉพาะผูลักลอบนําของ ซึ่งหลีกเลี่ยงอากรขอหามหรือขอจํากัด
เขามาในราชอาณาจักร สําหรับผูซึ่งรูวาของนั้นไดนําเขามาโดยหลีกเลี่ยงดังกลาว แลวชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพา
เอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของดังกลาวนั้น ยังไมมีบทลงโทษ และถาไมลงโทษบุคคลเชนวานี้ก็ไม
ไดผลในทางปฏิบัติ เพราะเมื่อผูลักลอบนําของเขามาแลวไมมีผูรับซื้อไว ผูลักลอบนําเขาก็ยอมจะไมนําเขามาความ
ประสงคที่นําเขามาก็เพื่อที่จะขายเปนสวนสําคัญ และขอเท็จจริงเทาที่ปรากฏอยูก็มีผูคอยรับซื้ออยูเปนปกติธุระ ถาไมมี
กฎหมายลงโทษบุคคลที่คอยรับซื้อหรือชวยเหลือ การปองกันปราบปรามลักลอบก็ยอมไมไดผล ดวยเหตุนี้จึงสมควร
ลงโทษบุคคลดังกลาว เชื่อวาจะไดผลในทางปองกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงอากรอันจะเปนผลเพิ่มพูนรายไดของรัฐยิ่งขึ้น
*[รก.2500/8/258/22 มกราคม 2500]
---------------------ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 31 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
โดยที่คณะปฏิวัติเห็นเปนการจําเปนที่จะสงเสริมใหมีการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมในประเทศ อันจะเปนผลให
ประเทศไทยสามารถผลิตผลิตภัณฑไดเอง เพื่อความประสงคนี้ เปนการสมควรที่จะจัดใหมีการผอนผันใหผูประกอบ
อุตสาหกรรมไดใชบรรดาเครื่องจักรและวัตถุที่นําเขามาจากตางประเทศไดโดยไมตองวางเงินประกันเงินอากรที่พึงเรียก
เก็บแกสิ่งของเหลานั้นตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
หัวหนาคณะปฏิวัติ จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
บรรดาเครื่องจักรและวัตถุที่นําเขามาจากตางประเทศอันพึงไดรับการงดหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมอุตสาหกรรมนั้นใหอธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจผอนผันสงมอบไปได โดยถืออากรค้ําประกันของธนาคารที่
เชื่อถือไดแทนการวางเงินเปนประกันเงินอากรที่พึงเรียกเก็บตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ 9)

พุทธศักราช 2482
*[รก.2501/101/5พ./29 พฤศจิกายน 2501]
---------------------ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยศุลกากรยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
สมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น สะดวกแกการปฏิบัติและชวยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะ อยางยิ่งการสงเสริมสินคาขาออก หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคาํ สั่งดังตอไปนี้
*[รก.2515/190/142พ./13 ธันวาคม 2515]
---------------------พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 พ.ศ. 2528
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงแกไขโครงสรางพิกัดอัตรา
ศุลกากรโดยออกเปนพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2528 ในการนี้เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติศุลกากรเพื่อใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรในทํานองเดียวกับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพและเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น และ
โดยที่เปนกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2528 ดังกลาว ซึ่งจะตองไดรับ
การพิจารณาโดยดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
*[รก.2528/41/197พ./4 เมษายน 2528]
----------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2534
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการนําสินคาจําพวกเคมีภัณฑ สิ่งมี
พิษ หรือสิ่งที่เปนอันตรายอยางอื่นเขามาในราชอาณาจักรและนํามาเก็บรักษาไวในเขตศุลกากรเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจ
เกิดอันตรายหรือความเสียหายตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอมขึ้นได สมควรกําหนดวิธีการเก็บภาษีอากร
สําหรับสินคาอันตรายตลอดจนเงื่อนไขในการขนถาย การเก็บรักษาสินคา และการนําสินคาออกไปจากเขตศุลกากรขึ้น
โดยเฉพาะ เพื่อใหมีการนําสินคาเหลานั้นออกไปจากเขตศุลกากรไดโดยรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานที่เก็บรักษาสินคา
ดังกลาว นอกจากนี้ สมควรกําหนดมาตรการดําเนินการกับของตกคางที่เปนสินคานตรายและของเสียและเรือที่นําของ
ดังกลาวเขามาในราชอาณาจักรใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*[รก.2534/240/77พ./29 ธันวาคม 2534]
----------------------พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดการสอบสวนความผิดตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรที่เกิดในทะเลอาณาเขต และเนื่องจากไดมีประกาศพระบรมราชโองการกําหนดเขตตอเนื่องของ
ราชอาณาจักรไทย สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 เพื่อกําหนดการใชอํานาจทางศุลกากร

ในเขตตอเนื่องใหชัดเจนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*[รก.2540/72ก/20/16 พฤศจิกายน 2540]

