
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตัิศุลกากร 
พุทธศักราช ๒๔๖๙ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 

พระปกเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา 
 
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นวา วิธีจัด และ ปฏิบัติการของกรมศุลกากรนั้น สมควร

จะกําหนดลงไวใหเปนระเบียบสืบไป 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติไว โดยบทมาตราดังตอไปนี ้

 
หมวด ๑ 

   
 

มาตรา ๑๑  พระราชบัญญัตินี้ ให เ รียกวา พระราชบัญญัติศุลกากร พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๙ และใหใชเปนกฎหมายเมื่อพนวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแลว ๓ 
เดือน 
 

บทวิเคราะห 
 

มาตรา ๒  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี ้หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแก
ศุลกากร และในการแปลความแหงพระราชบัญญตัิหรือบทกฎหมายนัน้ ๆ ถอยคาํตอไปนี ้ถาไม
แยงกับความในบทหรือเนื้อเร่ืองไซร ใหมคีวามหมายและกินความรวมไปถึงวัตถุและส่ิงทั้งหลาย
ดังกําหนดไวตอไปนี ้คือ 

คําวา “เสนาบดี” หมายความวา เสนาบดีผูมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

คําวา “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากร 
คําวา “พนักงานศุลกากร” และ “พนักงาน” หมายความและกินความรวมไปถึง

บุคคลใด ๆ ซึ่งมีตําแหนงรับราชการในกรมศุลกากร หรือนายอําเภอ หรือผูชวยนายอําเภอซึ่งได
ตั้งแตงเปนพิเศษ ใหกระทําการแทนกรมศุลกากร 

คําวา “พนักงานเจาหนาที่” หมายความและกินความรวมไปถึงพนักงานใด ๆ ซึ่ง
ไดตั้งแตงใหมีหนาที่เฉพาะการ   หรือพนักงานใดซึ่งกระทําหนาที่โดยเฉพาะในกิจการตามหนาที่
ของตนโดยปรกติ 

คําวา “ทาตางประเทศ” “ภาคตางประเทศ” หรือ “เมืองตางประเทศ” 
หมายความวา ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักรสยาม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๓/-/หนา ๒๗๒/๑๓ สิงหาคม ๒๔๖๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําวา  “เรือกําปน”  หรือ  “เรือ” ใหรวมทั้งส่ิงใด ๆ ที่ไดทําข้ึนหรือใชในการ
นําสงคนหรือทรัพยสินโดยทางน้ํา 

คําวา “นายเรือ” หมายความวา บุคคลใด ๆ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือควบคุม
เรือ 

คําวา “คาภาษี” หมายความวา คาภาษี คาอากร คาธรรมเนียม หรือ คาภาระติด
พันในทางศุลกากร หรือ อากรชั้นใน 

คําวา “ศุลกากรไดตรวจมอบไปถูกตองแลว” หมายความและกินความรวมวาได
ปฏิบัติครบถวนตามกฎหมาย ไดทําใบขนสินคาถูกตองและไดเสียคาภาษีและคาภาระติดพัน
ครบถวนแลว 

คําวา “ผูนําของเขา” หมายความรวมทั้งและใชตลอดถึงเจาของหรือบุคคลอื่นซึ่ง
เปนผูครอบครองหรือมีสวนไดเสียชั่วขณะหนึ่งในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาจนถึง
เวลาท่ีไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากความรักษาของพนักงานศุลกากร และคําวา “ผูสงของ
ออก” ใหมีความหมายเปนทํานองเดียวกัน โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
วิธีจัดการและกําหนดทา ฯลฯ 

   
 

มาตรา ๓  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดทรงตั้งหรือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสนาบดีตั้งบุคคลผูสมควรขึ้นเปนหัวหนาจัดการงาน
ในกรมศุลกากร และกํากับตรวจตรากิจการอันเปนหนาที่ของกรมนั้น บุคคลผูนั้นซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “อธิบดี” ใหมีหนาที่บังคับบัญชาควบคุมบรรดาพนักงานทั้งหลายในกรมศุลกากร มี
อํานาจใหเงินเดือนและเงินรางวัล เรียกประกันสําหรับความประพฤติดี และออกขอบังคับสําหรับ
กรมตามที่เห็นวาจําเปน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปโดยเรียบรอย และบังคับการใหเปนไปตามนั้น 

 
มาตรา ๔  เสนาบดีจะกําหนดและใหอนุมัติเขตศุลกากรลง ณ ทาใด หรือที่ใด ๆ 

ก็ไดในพระราชอาณาจักร สําหรับการนําของเขาหรือสงของออก 
 
มาตรา ๕  อธิบดีจะตั้งดานตรวจเรือกําปนเขาและออก และจะวางพนักงานไวใน

เรือกําปนลําใด ๆ ในเวลาที่เรือนั้นอยูในเขตนานน้ําสยามก็ได 
 
มาตรา ๖ (๑) อธิบดีจะกําหนดที่อันสมควรมากนอยแหงใหเปนทําเนียบทาเรือ 

ตามกฎหมายสําหรับบรรทุกของลง และขนของขึ้น และกําหนดแสดงเขตแหงทําเนียบทาเรือนั้น 
ๆ ไวก็ได หามมิใหเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือขนสินคาข้ึน ณ ที่อ่ืน นอกจาก ณ ที่ซึ่งไดให
อนุมัติดังวานั้น หรือภายในเขตที่อธิบดีไดอนุมัติ และอธิบดีจะเรียกประกันจากเจาของหรือ
ผูปกครองที่นั้น โดยใหทําทัณฑบนหรืออยางอ่ืนจนเปนที่พอใจก็ได 

(๒) อธิบดีอาจดําริส่ังไดวา การตรวจสินคาเขาและออกนั้นจะพึงกระทํา ณ ที่ใด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และโดยวิธีใด และจะบังคับใหสรางและอนุมัติการสรางโรงพักสินคา หรือที่มั่นคงสําหรับเปนที่
ตรวจและเก็บสินคาที่ยังไมไดตรวจมอบก็ได บรรดาโรงพักสินคาและที่มั่นคงเหลานั้น ตองจัดใหมี
ที่อันสมควรไวเปนที่ทําการ ทั้งตองมีร้ัวและประตูใหสมควรจนเปนที่พอใจของอธิบดี บรรดา
ประตูนอกและในทั้งปวงตองล่ันดวยกุญแจของรัฐบาล สวนลูกกุญแจนั้นใหเก็บรักษาไวที่ศุลก
สถาน ผูใดเอากุญแจนั้นออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเขาไปในโรงพักสินคาหรือที่
มั่นคงเชนวานั้น ทานวามีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท หรือจําไมเกิน ๖ เดือน 

(๓) ถาผูคาหรือเจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือที่มั่นคง
ตองรับความเสียหาย เพราะเหตุมิไดไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเพื่อเร่ิมทําการ (คือเวลา
เร่ิมทําราชการประจําวัน หรือเวลาเริ่มทําการลวงเวลาตาม ซึ่งมีใบอนุญาตทางราชการ) ทานวา
กรมศุลกากรตองรับผิดใชคาทดแทนใหแกผูคาเจาของหรือผูปกครองที่นั้นไมเกินที่ไดเสียหายไป 

(๔) ของที่ยังไมตรวจมอบนั้น หามมิใหเคลื่อนยายที่หรือเอาเขารวม หรือเลือก
คัด หรือแบงแยกกอง หรือบรรจุ หรือกลับบรรจุใหม ณ ทําเนียบทาเรือหรือโรงพักสินคาใด ๆ 
นอกจากจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานกํากับตรวจตราอยูดวย 

(๕) พนักงานกํากับทําเนียบ ทาเรือ หรือโรงพัก สินคาใด ๆ จะสั่งใหเอาของที่ยัง
ไมไดตรวจมอบเขาเก็บไวในโรงพักสินคาหรือที่ลอมอันมั่นคงก็ได ในเมื่อเปนวิสัยจะทําไดและเมื่อ
เปนการจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน และของที่ยังไมไดตรวจมอบนี้หามมิให
ปลอยทิ้งไวในที่สวนใดสวนหนึ่งแหงทําเนียบทาเรืออันเปนที่โลง ซึ่งอธิบดีเห็นวาศุลกากรจะไม
สามารถระวังรักษาใหเพียงพอได 

 
มาตรา ๗ (๑) บรรดาทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคาและที่มั่นคงทั้งหลายในทา

กรุงเทพฯ ซึ่งใชอยูในเวลาที่ประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ ใหถือเปนทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา
และท่ีมั่นคงซึ่งไดอนุมัติแลวตามความในมาตรากอน แตหากตองเปนที่ซึ่งไมมีทางจะเขาไปใน
โรงพักสินคาและที่มั่นคงนั้น ๆ ได เมื่อไดล่ันกุญแจของรัฐบาลแลว 

(๒) เมื่อไดประกาศใชพระราชบัญญัตินี้แลว ถาผูใดรองขออนุมัติทําเนียบทาเรือ
โรงพักสินคาหรือที่มั่นคงแหงหนึ่งแหงใด และอธิบดีไมเต็มใจจะใหอนุมัติไซร ใหอธิบดีแจง
ขอขัดของเปนลายลักษณอักษรไปยังผูรองภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง ในเมื่อที่นั้น ๆ 
ตั้งอยูภายในเขตทากรุงเทพฯ หรือภายในสองเดือนถาตั้งอยูที่อ่ืน ถาและคําแจงขอขัดของนั้นมิได
สงไปภายในกําหนดเวลาดังระบุไวนี้ไซร ใหพึงถือวาที่นั้น  ๆ  เปนอันไดอนุมัติแลว ถาอธิบดีและ
ผูรองไมสามารถจะตกลงกันได ก็ใหตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละสองคนเปนผูตัดสินขอโตเถียง ถา
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายตกลงกันมิได ใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผูช้ีขาด และใหเปนอันยุติ
ถึงที่สุดตามคําตัดสินของผูช้ีขาดนั้น 

(๓) การใหอนุมัติช่ัวคราวสําหรับที่ตาง ๆ ซึ่งคิดจะตั้งข้ึนนั้น เมื่อผูรองไดทํา
แผนผังสงแลว ก็ใหอนุมัติช่ัวคราวได 

(๔) เจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือที่มั่นคงทุกแหง ซึ่ง
ไดอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้ จะไดรับคําแจงความแถลงการใหอนุมัตินั้นเปนลายลักษณอักษร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในคําแจงความนี้ใหแสดงเขตและระเบียบการแหงที่นั้นลงไวใหชัดเจน และถาเจาของหรือ
ผูปกครองที่ไดย่ืนแผนผังอันแทจริงแหงที่นั้นดวย ก็ใหอธิบดีเขียนคํารับรองแผนผังนั้น อนึ่งการ
ใหอนุมัติที่ใด ๆ ดังไดระบุและกําหนดเขตไวนั้น ใหเปนอันสมบูรณอยูตราบเทาเวลาซึ่งที่นั้น ๆ 
คงรูปอยูไมเปลี่ยนแปลงในทางกอสรางและระเบียบการ และตราบเทาเวลาท่ีประกัน ซึ่งไดใหไว
ยังคงเปนที่พอใจของอธิบดี 

 
มาตรา ๘  อธิบดีจะใหอนุมัติและกําหนดคลังสินคา หรือที่มั่นคงอันมิใชเปน

คลังสินคา หรือที่มั่นคงชนิดที่อยูในความหมายแหงมาตรา ๖ และ ๗ นั้นก็ได และอาจสั่งวาสวน
ใดหรือภาคใดแหงคลังสินคาหรือที่เชนนั้น จะพึงใชเปนที่เก็บของไดและโดยวิธีใด อธิบดีอาจดําริ
ส่ังวาของอยางใด หรือมีปริมาณเทาใดที่จะพึงเก็บในที่นั้น ๆ ได และอาจออกขอบังคับเพื่อ
ดําเนินการและกํากับตรวจตราที่นั้น ๆ ใหเปนไปโดยชอบ อธิบดีอาจเรียกประกันจากเจาของหรือ
ผูปกครองคลังสินคาหรือที่มั่นคงโดยใหทําทัณฑบน หรือทําประการอื่นจนเปนที่พอใจ เพ่ือจัดการ
คลังสินคา หรือที่มั่นคงเชนนั้นใหเปนไปโดยชอบ และเพ่ือเปนประกันใหใชคาภาษีจนเต็มจํานวน
อันจะพึงเรียกเก็บในเวลาใด ๆ สําหรับของที่เก็บไวนั้น อนึ่งคลังสินคาหรือที่มั่นคงซึ่งไดอนุมัติ
ตามมาตรานี้ ตองบังคับตามบทบัญญัติที่กลาวไวโดยพิศดารในมาตรา ๘๗ ถึงมาตรา ๙๗ 

 
มาตรา ๙  บรรดาคลังสินคา โรงเก็บสินคา หรือที่มั่นคงอยางอ่ืนจะเปนที่สําหรับ

ตรวจหรือเก็บของก็ดี ใหพอคาหรือบุคคลอื่นซึ่งเก่ียวของสรางข้ึน และบํารุงรักษาโดยเสีย
คาใชจายของตนเอง 
 

หมวด ๓ 
การเสียคาภาษี 

   
 

มาตรา ๑๐  บรรดาคาภาษีนั้น ทานใหเก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตาม
พิกัดอัตราท่ีใชอยูในเวลานั้น การเสียคาภาษีนี้ทานบังคับใหเสียแกพนักงานเจาหนาที่เปนเงินตรา
ในเวลาที่ออกใบขนสินคาให 

 
มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ราคาอันแทจริงในทองตลาด

สําหรับของอยางใดนั้น ทานใหถือตามราคาขายสงเงินสด (ในสวนสินคาขาเขา ไมรวมคาภาษี) ซึ่ง
จะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และท่ีที่นําของเขาหรือสงของ
ออกแลวแตกรณี โดยไมมีหักทอนหรือลดหยอนราคาอยางใด 

 
มาตรา ๑๒  ถาไมตกลงในเรื่องราคาอันแทจริงในทองตลาดสําหรับของอยางใด 

ๆ ใหอธิบดีมีอํานาจที่จะรับของนั้นไวเปนคาภาษี หรือจะซื้อของนั้นไวทั้งหมด หรือแตสวนหนึ่ง
สวนใดหรือกองหนึ่งกองใดในของชนิดหนึ่งหรือประเภทหนึ่ง เต็มทั้งสวนหรือทั้งกองตามราคาที่
แสดงไว เพ่ิมขึ้นอีกรอยละสองกึ่ง หรือถาไมรับของไวเปนคาภาษี หรือรับซื้อไวดังวานี้ อธิบดีและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาของตางมีอํานาจตั้งอนุญาโตตุลาการมีจํานวนเทากัน แตไมเกินฝายละสองคน เพ่ือชวยใหตก
ลงกันในขอโตเถียง  แตหากเปนบุคคลที่อยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหกงสุลและอธิบดี
เปนผูตั้งอนุญาโตตุลาการ 

ถาอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝายไมตกลงกันได ใหอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ ตั้งผูช้ี
ขาด และใหเปนอันยุติถึงที่สุดตามคําตัดสินของผูช้ีขาดนั้น 

 
มาตรา ๑๓  บรรดาการชั่งของ การสอบ การตีราคาของ ฯลฯ เพ่ือประเมินคา

ภาษี หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนในราชการนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ในกรมศุลกากรเปนผูทํา 
 

หมวด ๔ 
การตรวจของและปองกันลกัลอบหนีศุลกากร 

   
 

มาตรา ๑๔  เมื่อของผานศุลกากร หรืออยูในความกํากับตรวจตราของศุลกากร
ดวยประการใด ๆ ก็ดี พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรคนหนึ่งคนใดจะใหเปดหีบหอและตรวจของนั้น
ในเวลาใด ๆ ก็ได พนักงานนั้นจะเอาตัวอยางของใด ๆ ไปเพื่อตรวจหรือสอบ หรือตีราคา หรือ
เพ่ือประโยชนอยางอ่ืนก็ไดแลวแตจะเห็นวาจําเปน ตัวอยางของนี้ตองสงใหโดยไมคิดราคา และ
พนักงานนั้นจะเลือกเอาออกจากหีบหอหรือสวนใดแหงของนั้นก็ได แตวาตัวอยางของเชนนีจ้ะตอง
เอาไปแตเพียงขนาดหรือปริมาณพอสมควร และจะตองเอาออกโดยวิธีอันจะทําใหเจาของเสียหาย
หรือลําบากอยางนอยที่สุดที่จะเปนได และเมื่อไรสามารถจะคืนได ก็ใหคืนแกเจาของไปโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๕  พนักงานศุลกากรอาจขึ้นไปบนเรือลําใด ๆ ก็ไดภายในพระราช

อาณาเขต และอาจอยูในเรือนั้นไดตลอดเวลาที่ทําการบรรทุกสินคาลงหรือขนสินคาข้ึน หรือ
จนกวาเรือนั้นออกไป ไมวาในที่สวนใด ๆ ของเรือ และไมวาในเวลาใด ๆ ใหพนักงานศุลกากร
เขาถึงและตรวจคนได และอาจตรวจดูสมุดหนังสือหรือบันทึกเร่ืองราว หรือเอกสารไมวาอยางใด 
ๆ ที่เก่ียวกับสินคาในเรือได อาจส่ังใหเปดหองสวนใด ๆ ของเรือ หรือใหเปดหีบหอ หรือที่บรรจุ
ของอยางใด ๆ ได หรือถาจําเปนจะใหหักเปดสิ่งนั้น ๆ ก็ได อาจประจําเครื่องหมายหรือ
ประทับตรา หรือล่ันกุญแจ หรือผูกมัดของใด ๆ ที่อยูในเรือ หรือที่ใด หรือหีบหอใด ๆ ก็ได และ
ถาเครื่องหมาย ดวงตรา กุญแจ หรือเคร่ืองผูกมัดนั้นไดมีผูถอนไป หรือเปดออก หรือหักตอย 
หรือเปล่ียนแปลงไปโดยจงใจไซร ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท 

 
มาตรา ๑๖  ของใดที่ศุลกากรยังมิไดตรวจมอบไปโดยชอบ พนักงานศุลกากรอาจ

ถอนไป ขนขึ้นและเก็บไวในที่มั่นคงก็ได 
 
มาตรา ๑๗  พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนหีบหอของคนโดยสารแลวปลอยผาน

ภาษีได และถาในหีบหอนั้นมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีก็ดี ของตองจํากัดก็ดี ของตองหามก็ดี 
พนักงานจะกักหีบหอนั้นไวก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘  พนักงานศุลกากรอาจตรวจคนบุคคลใด ๆ ในเรือกําปนลําใด ๆ ใน

เขตทา หรือบุคคลที่ข้ึนจากเรือกําปนใด ๆ ก็ได แตวาตองมีเหตุอันพนักงานนั้นควรสงสัยวาบคุคล
นั้น ๆ มีหรือพาไปกับตนซึ่งของอันยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหามจึงให
ตรวจคนได อนึ่งกอนที่จะตรวจคนบุคคลผูใด ผูนั้นอาจรองขอใหนําตนอยางเร็วตามควรแกเหตุ 
ไปยังพนักงานศุลกากรผูใหญ มีตําแหนงไมต่ํากวาสารวัตร หรือนายดาน หรือไปยังอําเภอที่ใกล
ที่สุด หรือผูบังคับการสถานีตํารวจ หรือถาเปนผูอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหนําไปยัง
กงสุลของตน สวนพนักงานที่มีผูนําบุคคลเชนนี้มาสงนั้น จะตองวินิจฉัยวามีเหตุอันควรสงสัย
เพียงพอหรือไม และจะควรใหตรวจคนหรือไม ถาบุคคลนั้นเปนหญิงก็ใหใชหญิงเปนผูตรวจคน 

 
ถาพนักงานผูใดตรวจคนบุคคลใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ทานวาพนักงานผูนั้นมี

ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินรอยบาท 
 
มาตรา ๑๙ พนักงานศุลกากรอาจสั่งใหหยุดรถ เกวียน หรือยานพาหนะอยาง

อ่ืนๆ และตรวจคนเพื่อใหทราบวามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม แตตองมีเหตุอันควรสงสัย
วารถเกวียน หรือยานพาหนะนั้นไดใช หรือกําลังใชเนื่องกับเรือกําปน หรือคลังสินคา หรือโรงเก็บ
สินคา หรือที่ขนของขึ้น  หรือทําเนียบทาเรือ  หรือทางน้ํา หรือทางผานพรมแดน หรือทางรถไฟ 
ผูใดไมยอมหรือขัดขวาง  หรือพยายามจะขัดขวางตอการตรวจเชนนี้  ทานวามีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๒๐  ถาพบผูใดกําลังกระทําผิด หรือพยายามจะกระทําผิด หรือใช หรือ

ชวย หรือยุยงใหผูอ่ืนกระทําผิดตอบทพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นไดโดยไม
ตองมีหมายจับ   แลวนําสงยังสถานีตํารวจพรอมดวยของกลางที่เก่ียวกับการกระทําผิด หรือ
พยายามจะกระทําผิด เพ่ือจัดการตามกฎหมาย และถามีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําผิด
พระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือมีส่ิงของไปกับตัวอันเปนของที่เก่ียวกับการกระทําผิดมาแลว หรืออาจได
กระทําผิดขึ้นก็ดี พนักงานเจาหนาที่อาจจับผูนั้นสงไปจัดการโดยทํานองเดียวกัน แตถาบุคคลที่ถูก
จับนั้นอยูใตอํานาจศาลกงสุลตางประเทศ ใหสงตัวไปยังกงสุลของผูนั้นโดยไมเนิ่นชา 

 
มาตรา ๒๑  เรือทุกลําเมื่อมาถึงเขตทาตองหยุดลอยลํา ณ ดานตรวจที่กําหนดไว 

และตองใหความสะดวกทุกอยางแกพนักงานศุลกากร ในการที่จะเขาไปและขึ้นบนเรือ ถา
พนักงานศุลกากรส่ังใหเรือนั้นทอดสมอก็ตองกระทําตาม นายเรือตองตอบคําถามใด ๆ ของ
พนักงานอันเกี่ยวแกเรือ คนประจําเรือ คนโดยสาร การเดินทางและลักษณะของสินคาในเรือ ให
นายเรือรายงานถึงอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดอันมีอยูในเรือ และเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ ส่ัง นายเรือตองสงมอบ อาวุธปน และกระสุนปนทั้งหมดใหอยูในความรักษาของ
พนักงานกํากับดานตรวจ และใหสงวัตถุระเบิดทั้งหมดไปในความควบคุมของเจาหนาที่ ซึ่งไดตั้ง
แตงข้ึนเพื่อการนี้ นายเรือตองปฏิบัติตามคําส่ังอันควรของพนักงานศุลกากรทุกประการ ใหวาง
พนักงานศุลกากรลงประจําเรือ เพ่ือกํากับไปจนถึงที่จอดในทาอันจะไดกําหนดใหสําหรับลําเรือนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหประพฤติตอพนักงานศุลกากรโดยสุภาพ และใหพนักงานนั้น ๆ มีที่พักบนเรือโดยสมควร หาม
มิใหเรือลําใดลวงดานตรวจไปโดยไมมีพนักงานศุลกากรลงประจําบนเรือ เวนแตจะไดรับอนุญาต
พิเศษจากพนักงานกํากับดาน ถาและนายเรือหรือบุคคลผูใดซึ่งเปนผูควบคุมเรือ ไมยอมหรือ
ละเลยไมกระทําตามดังวานี้ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท 

 
มาตรา ๒๒  เรือลําใดออกไปจากทาจะใหมีพนักงานศุลกากรกํากับไปจนถึงดาน

ตรวจก็ได  เมื่อไปถึงที่นั้นใหเรือหยุดลอยลํา  เพ่ือสงพนักงานข้ึน และเพ่ือใหเจาพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจ สวนอาวุธปน กระสุนปน ดินปน หรือวัตถุระเบิดใด ๆ ที่ไดสงมอบไวในความ
รักษาของศุลกากรเมื่อเรือมาถึงนั้น  ใหคืนแกเรือไป ถาเรือลําใดมีพนักงานศุลกากร หรือพนกังาน
อ่ืนของรัฐบาลอยูบนเรือ  และออกจากทาไป โดยพนักงานนั้น ๆ ไมยินยอมก็ดี หรือไมใหความ
สะดวกอันควรแกพนักงานเพื่อทําการตามหนาที่ ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินพันบาท 

 
มาตรา ๒๓  ถาเรือลําใดที่จะพึงตองถูกยึดหรือตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ไม

หยุดลอยลําเมื่อไดส่ังใหหยุด  และมีเรือในราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือของ
กรมศุลกากร ชักธงหมายตําแหนง ธงหมายราชการไลติดตามไป เมื่อไดใหยิงปนเปนอาณัติสัญญา
นัดหนึ่งกอนแลว ทานวาพนักงานควบคุมเรือที่ไลติดตามนั้น มีอํานาจตามกฎหมายที่จะยิงเรือซึ่ง
กําลังหนีนั้นได 

 
มาตรา ๒๔  ส่ิงใด ๆ อันจะพึงตองริบตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่

อาจยึดในเวลาใด ๆ และ ณ ที่ใด ๆ ก็ได 
 
มาตรา ๒๕  บรรดาของหรือส่ิงที่ยึดไวตามพระราชบัญญัตินี้ ตองสงมอบใหอยู

ในความรักษาของพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร หรือถาไมมีพนักงานเชนวานี้ภายในระยะใกล
พอควร ก็ใหสงมอบใหอยูในความรักษาของอําเภอที่ใกลที่สุด  ซึ่งจะไดรักษาไวแทนศุลกากร 
ส่ิงของที่ยึดและริบไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรนั้น ให
จําหนายตามแตอธิบดีจะสั่ง 

 
มาตรา ๒๖  ส่ิงใด ๆ อันจะพึงตองยึดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปแสดงที่

สถานีตํารวจหรือศาลก็ไดในเมื่อเปนของตองการในคดีที่ตํารวจฟอง ในการนี้ใหพนักงานตํารวจ
แจงความเปนลายลักษณอักษรไปยังพนักงานศุลกากรวา ของนั้นไดยึดไว แลวใหจัดการนําของนั้น
ไปยังศุลกสถานโดยเร็วตามแตจะทําได และสงมอบใหอยูในความรักษาของศุลกากร 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของ

ตองหาม หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี หรือสง หรือ
พาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือดวยประการใด ๆ ในการนําของ
เชนวานี้เขามา  หรือสงออกไปก็ดี หรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนัน้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากเรือกําปน ทาเทียบเรือ โรงเก็บสินคา คลังสินคา ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาต
ก็ดี หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอม หรือจัดใหผูอ่ืนทําการเชนวานั้น
ก็ดีหรือเก่ียวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน หรือกระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็
ดี หรือเก่ียวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียคาภาษี
ศุลกากร หรือในการหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแก
การนําของเขา สงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอ
คาภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะตองเสียสําหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือ
หลีกเล่ียงขอหามหรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ทานวาผูกระทํา
ผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือปรับเปนเงินสามเทาราคาของซึ่งไดเสียคาภาษีแลว 
หรือจําไมเกินหกเดือน 

 
มาตรา ๒๘  ถาปรากฏวาเรือลําใดอยูในเขตทามีสินคาในเรือ และภายหลังมา

ปรากฏวาเรือลํานั้นเบาลอยตัวข้ึน  หรือมีแตอับเฉาและนายเรือไมสามารถจะพิสูจนไดวา ไดขน
สินคาข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายไซร ทานวานายเรือนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหมื่น
บาทหรือจะใหริบตัวเรือนั้นไวก็ได 

 
มาตรา ๒๙  ถาปรากฏวาเรือลําใดมีที่ปดบังหรือที่พราง หรือเคร่ืองกลอุบาย

อยางใด  ๆ ทําข้ึนไวเพ่ือลักลอบหนีศุลกากร ทานวา นายเรือ นั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท  แตนายเรือไมพึงตองรับโทษ  นอกจากจะมีเหตุอันควรเชื่อวาไดละเลยไมระวังให
เขมงวดตามควรที่จะปองกัน  หรือวาไดเก่ียวของ หรือรูเห็นดวยในการสราง หรือทํา  หรือวาง 
หรือใชที่ หรือเคร่ืองกลอุบายนั้น อนึ่งที่หรือเคร่ืองกลอุบายนี้ใหทําลายเสีย หรือทําเสียใหเปนของ
ไรโทษทุจริตจนเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๓๐  ถาปรากฏวาเรือลําใดมีของเปนหีบหอซึ่งมีขนาด หรือลักษณะขัดตอ

บทพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย หรือประกาศอื่น ทานวานายเรือมีความผิดระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท และของนั้นใหริบเสีย 

 
มาตรา ๓๑  ของที่ตองเสียคาภาษี  หรือที่ตองจํากัด หรือตองหามนั้น ผูใดนํา 

หรือยอมใหผูอ่ืนนํา  หรือเก่ียวของในการนําลงใน หรือออกจากเรือลําใดในทะเล หรือในแมน้ําลํา
คลอง  ซึ่งอาจเปนทางแกการฉอประโยชนรายไดของแผนดินก็ดี การหลีกเล่ียงขอจํากัด หรือขอ
หามก็ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๗ 

 
มาตรา ๓๒  เรือชนิดใด ๆ อันมีระวางบรรทุกไมเกินสองรอยหาสิบตันก็ดี รถ 

เกวียน ยานพาหนะ หีบ หรือภาชนะอื่นใดก็ดี หากใชในการยายถอนซอนเรน หรือขนของที่ยังมิได
เสียคาภาษี  หรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม ทานวาใหริบเสียสิ้น และถามีของอื่นรวมอยูในหีบหอ 
หรือภาชนะอื่น หรือในรถ เกวียน ยานพาหนะ อันปรากฏวามีของท่ียังมิไดเสียคาภาษีหรือที่ตอง
จํากัด หรือตองหามนั้นดวยไซร ทานวาใหริบของนั้น ๆ เสียดวยดุจกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓  ถามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรือซึ่งมีระวาง

บรรทุกเกินสองรอยหาสิบตัน และนายเรือนั้นไมสามารถจะพิสูจนไดวาตนไดจัดการเต็มตามวิสัยที่
จะจัดได เพ่ือที่จะสืบคนใหพบและปองกันเสียซึ่งการกระทําผิดนั้นแลวไซร ทานวานายเรือมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๓๔  ของใด ๆ อันเนื่องดวยความผิดฐานหลีกเล่ียง หรือพยายาม

หลีกเล่ียงไมเสียคาภาษี หรือหลีกเล่ียงการที่ตองจํากัด  หรือตองหามนั้น ทานใหริบเสียสิ้นโดยมิ
พักตองคํานึงวาบุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือหาไม 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาของที่นําเขามา หรือสงออกโดยทางไปรษณียนั้น ตองสําแดง

และลงบัญชีโดยถูกตอง  และมีระวางโทษเปนทํานองเดียวกันกับของที่นําเขามา หรือสงออกโดย
ทางเรือ เวนไวแตความรับผิด และโทษนั้นจะตกแกผูมีช่ือที่จะรับของอันนําเขามา และผูสงของอัน
จะสงออกไป หรือตกแกผูรับ หรือผูนําของสง ณ ที่ทําการไปรษณียแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๖  บทบัญญัติแหงมาตรา ๒๗ ใหใชบังคับแกของที่นําเขามา หรือ

สงออกไปโดยทางไปรษณียดวย 
 
มาตรา ๓๗ พนักงานเจาหนาที่อาจตรวจหอพัสดุไปรษณียที่เขามาหรือออกไป

จากพระราชอาณาจักรได และถามีความสงสัย  อาจกักหอจดหมายใด ๆ ไว ณ ศุลกสถานได 
จนกวาผูสง หรือผูมีช่ือที่จะรับจะไดกระทําใหเปนที่พอใจวา ไมมีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือที่
ตองจํากัด หรือตองหามในหอนั้น การที่ศุลกากรจะตรวจหอไปรษณียนี้ จะกระทํา ณ ที่ทําการ
ไปรษณีย หรือที่ศุลกสถานก็ได 

 
หมวด ๕ 

การนําของเขา 
   

 
มาตรา ๓๘  นายเรือทุกลําที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉา ซึ่งมาแตภายนอก

พระราชอาณาเขต ตองทํารายงานอันถูกตองย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดไว (ใบ
แนบ ๑) ภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง นับแตเมื่อเรือมาถึงทา เมื่อย่ืนรายงานนี้ใหนายเรือแสดงใบทะเบียน
เรือเพ่ือตรวจดวย และรายงานนี้ตองทําย่ืนกอนเปดระวางเรือ เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษและ
ถาเรือลําใดมาถึงทา มีสินคาตางประเทศที่ประสงคจะสงออกก็ดี หรือจะขนขึ้น ณ ที่อ่ืนภายในพระ
ราชอาณาจักรก็ดี นายเรือจะตองแถลงขอความวาดวยสินคานั้นๆ ลงไวในรายงานดวย ถาและเรือ
ลํานั้นจะเดินตอไปยังทาอ่ืนภายในพระราชอาณาจักร นายเรือจะตองมีสําเนาเดินทาง ซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่รับรองแลวไปดวย และจะตองแสดงสําเนานี้ในเมื่อทํารายงานขาเขาย่ืน ณ ทาอ่ืน และ
จะตองทําดังนี้ตอไปทุก ๆ ทาจนกวาเรือนั้นจะไดออกพนไป หรือจนกวาจะไดถายสินคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตางประเทศออกจากเรือหมด แลวแตกรณี ถามีการทําผิดตอบทมาตรานี้ดวยประการใด ๆ ทาน
วานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท และบรรดาของที่มิไดทํารายงานยื่นไวโดย
ถูกตองนั้น ใหกักไวจนกวาจะไดรายงานใหถูกตอง หรือจนกวาจะไดอธิบายเหตุที่ทําการขาดตก
บกพรองนั้นใหเปนที่พอใจของอธิบดี 

 
มาตรา ๓๙  ถานายเรือรายงานวา ไมรูวาในหีบหอที่ประสงคจะสงออกไปกับเรือ

นั้นมีส่ิงใดบาง พนักงานศุลกากรจะส่ังใหเปดหีบหอนั้นออกเพ่ือตรวจดูก็ได และถาปรากฏวาใน
หีบหอนั้นมีของซึ่งตองหามมิใหนําเขามา ทานใหริบของนั้นไว เวนแตอธิบดีจะอนุญาตใหสงออก
ไปได 

 
มาตรา ๔๐  ของใด ๆ ซึ่งในขณะเวลาที่นําเขามานั้น ไมเปนของตองหามตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย หรือประการอื่น จะนําเขามาในพระราชอาณาจักรก็เปนการ
ชอบธรรม แตกอนจะปลอยของนี้ไปพนจากความรักษาของศุลกากรจะตองปฏิบัติใหครบถวนตาม
กฎหมาย กับยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียคาภาษีศุลกากรจนครบ หรือใหเงินสดไวเปน
ประกัน 

 
มาตรา ๔๑  ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เก่ียวดวยการศุลกากรที่จะ

กําหนดเวลาเปนแนนอนวา  การนําของใดๆ เขามา จะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซร ทานใหถือ
วาการนําของเขามาเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งนําของเชนนั้นไดเขามาในเขตทาที่จะถายของจาก
เรือ หรือทาที่มีช่ือสงของถึง 

 
มาตรา ๔๒  กอนจะขนของใด ๆ ออกจากเรือลําใด ใหทําใบขนบริบูรณ หรือใบ

ขนไมบริบูรณเปนสองฉบับ มีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๒) ย่ืนตอพนักงาน
เจาหนาที่ใหรับไว  เมื่อไดทําใบขนไมบริบูรณก็ใหขนของขึ้นได แตจะสงมอบของไปยังไมได 
นอกจากจะไดอนุญาตพิเศษและตราบใดพนักงานเจาหนาที่ยังไมรับใบขนบริบูรณก็มิใหถือวาของ
นั้น ๆ ไดมีใบขนสินคาย่ืนโดยถูกตอง 

เมื่อผูนําของเขาไมมีรายละเอียดสําหรับของ จะทําใบขนไมบริบูรณชนิด ใบขอ
เปดตรวจ (ใบแนบ ๓) ย่ืนกอนก็ได และในกรณีเชนนี้ ผูนําของเขาตองไปขอใหตรวจของนั้น
ภายในสิบวันนับแตเมื่อไดย่ืนใบขนไมบริบูรณ แลวทําใบขนบริบูรณย่ืนโดยพลัน 

นายเรือหรือตัวแทนจะทําใบขนไมบริบูรณ โดยยื่นใบคูบัญชีสินคาสําหรับเรือ
หมายเหตุไววา เฉพาะเพื่อขนข้ึนและมีคําขออนุญาตถายออกและขนขึ้นบก ซึ่งของอันแจงอยูใน
บัญชีนั้นก็ได 

 
มาตรา ๔๓  ถาพนเวลาสิบวันนับแตวันที่เรือมาถึง ยังมีของเหลืออยูในเรือก็ดี 

หรือยังมีของที่ขนขึ้นบกแลวแตยังมิไดย่ืนใบขน หรือยังมิไดตรวจ หรือยังมิไดสงมอบไปโดย
ถูกตองก็ดี ศุลกากรอาจนําของนั้นมารักษาไวไดโดยพลัน และจะเก็บไวในที่มั่นคงโดยใหเจาของ
ตองออกคาใชจายก็ได บรรดาคาใชจายซึ่งอาจรวมทั้งคาเชาตามอัตราท่ีกําหนดไวในแนบ ๔ (ก) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้น ตองชําระใหเสร็จกอนสงมอบของนั้นไปจากที่รักษา 
 
มาตรา ๔๔ ถายังมีของเหลืออยูในเรือที่นําของเขา เมื่อพนเวลาเกินกวาย่ีสิบเอ็ด

วันนับแตวันที่เรือมาถึงไซร พนักงานเจาหนาที่อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาจะไดใชคาใชจายในการ
เฝารักษา (ตามใบแนบ ๔ (ข)) และคาใชจายอื่นซึ่งจะพึงมีข้ึนดวย แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียก
คาใชจายนี้ได เมื่อไดย่ืนหลักฐานอันสมควรแสดงใหเห็นวาการเนิ่นชานั้นมิอาจที่จะหลีกเล่ียงเสีย
ได 
 

หมวด ๖ 
การสงของออก 

   
 

มาตรา ๔๕  ของใด ๆ ซึ่งในขณะเวลาที่สงออกนั้น ไมเปนของตองหามตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมาย หรือประกาศอ่ืน จะสงออกนอกพระราชอาณาจักรก็เปนการ
ชอบธรรม แตตองปฏิบัติใหครบถวนตามกฎหมาย กับยื่นใบขนสินคาโดยถูกตองและเสียคาภาษี
ศุลกากรจนครบ หรือใหเงินสดไวเปนประกัน 

 
มาตรา ๔๖  ถามีความจําเปนดวยประการใด ๆ เก่ียวดวยการศุลกากรที่จะ

กําหนดเวลาเปนแนนอนวาการสงของใด ๆ ออก จะพึงถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไรไซรทานใหถือวา
การสงของออกเปนอันสําเร็จแตขณะที่เรือซึ่งสงของออก ไดออกจากเขตทาซึ่งไดออกเรือเปนชั้น
ที่สุดเพื่อไปจากพระราชอาณาจักรนั้น 

 
มาตรา ๔๗  กอนจะขนของใด ๆ ลงเรือ หรือยายขนไปเพื่อบรรทุกลงเรือสงออก

ไปนอกพระราชอาณาจักร ใหทําใบขนสินคาเปนสองฉบับ มีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว 
(ใบแนบ ๕) ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ใหรับไว 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหขนสินคาขาออกลงบรรทุกในเรือลําใดจนกวาพนักงาน

เจาหนาที่จะไดออกใบปลอยเรือขาเขาใหแกเรือนั้น เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษ 
 
มาตรา ๔๙  กอนจะปลอยเรือลําใดที่บรรทุกสินคา หรือมีแตอับเฉาออกไปนอก

พระราชอาณาจักร ใหนายเรือ หรือถานายเรือไมอยู โดยเหตุจําเปนอันจะหลีกเล่ียงมิได ก็ให
บุคคลผูใดผูหนึ่งซึ่งไดรับอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากนายเรือไปรายงานตอพนักงานเจาหนาที่
ที่ศุลกสถาน  และตองตอบคําถามใด ๆ ของพนักงานเจาหนาที่อันเกี่ยวแกเรือสินคาและการ
เดินทาง และตองย่ืนหนังสือรายการสินคาในเรือตอพนักงานนั้น ๆ ตามแบบที่กําหนดไวในใบ
แนบ ๖ หรือแบบอยางอ่ืนแลวแตอธิบดีจะไดกําหนด  ใหนายเรือแสดงใบทะเบียนเรือ ใบปลอย
เรือขาเขาตอพนักงานเพ่ือตรวจสอบ กับทั้งหลักฐานอื่นตามแตจะตองการ เพ่ือแสดงวาไดใชคา
ภาระติดพันสําหรับเรือ หรือสินคานั้นเสร็จแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อเปนที่พอใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมายแลว พนักงานเจาหนาที่จะไดออกใบ
ปลอยเรือตามแบบที่กําหนดไวในแนบ ๗ ใหไป 

ถาเรือลําใดออกจากทาในพระราชอาณาจักรไปภาคตางประเทศโดยมิไดมีใบ
ปลอยเรือ หรือมิไดปฏิบัติตามบทมาตราตอไปนี้ ทานวานายเรือหรือตัวแทนในเมื่อนายเรือไมอยู 
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท แตสวนตัวแทนนั้นตองพิสูจนไดวาไดทําการสมคบ
กันกับนายเรือดวย จึงมีความผิด 

 
มาตรา ๕๐  ถาเรือลําใดไดรับใบปลอยเรือ แลวออกจากทาหนึ่งไปยังทาอ่ืนใดใน

พระราชอาณาจักรเพ่ือรับของสงออกไป เมื่อไดขนของลงบรรทุกเรือ ณ ทาอ่ืนนั้นแลว ใหนายเรือ
สงมอบหนังสือรายการสินคาที่ไดบรรทุกเพ่ิมลง แกพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่นั้น กับทั้งใหแสดงใบ
ปลอยเรือที่เจาพนักงานไดออกให ณ ทาแรกที่ออกเรือมานั้นดวย และจะตองทําเชนนี้ตอไปทุกทา 
ๆ จนกวาจะไดรับใบปลอยเรือช้ันที่สุดออกนอกพระราชอาณาจักร และทุกคราว ๆที่ทําเชนนี้ ให
เอาใบปลอยเรือเพ่ิมเติมติดแนบเขากับใบปลอยเรือที่ไดออกให ณ ทาแรกที่ออกเรือนั้นดวย 

 
มาตรา ๕๑  ใหนายเรือทุกลําซึ่งบรรทุกสินคาขาออก ย่ืนหรือจัดใหตัวแทนยื่น

บัญชีสินคาสําหรับเรือ ซึ่งตองมีรายละเอียดแหงสินคาตามที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อสินคาขาออก
ของศุลกากรนั้น ตอศุลกสถานภายในหกวันเต็มนับแตวันที่ไดออกใบปลอยเรือขาออกให บัญชี
สินคาสําหรับเรือนี้ใหทําเปนสองฉบับมีขอความตองกัน และตองมีใบรับรองสินคาตามแบบที่
กําหนดไวในใบแนบ ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ติดไปดวย 

 
มาตรา ๕๒  ใหนายเรือทุกลําที่ไดรับใบปลอยเรือขาออกยื่นบัญชีคนโดยสารใน

เรือตอพนักงานเจาหนาที่กอนเวลาที่จะออกนอกเขตทา บัญชีนี้ตองแสดงจํานวน เพศและสัญชาติ
ของคนโดยสาร และตองทําตามแบบซึ่งอธิบดีจะไดกําหนด 

 
มาตรา ๕๓  นายเรือทุกลําชนิดที่มีระวางจดทะเบียนต่ํากวาสองรอยตันซึ่งออก

จากทากรุงเทพฯตองไดรับใบเบิกรองผานปากน้ํากอนจึงออกเรือได และตองสงมอบใบเบิกรองนี้
แกพนักงานเจาหนาที่ที่ปากน้ํา นายเรือชนิดอื่นที่ออกจากทากรุงเทพฯเมื่อผานดานศุลกากรที่
ปากน้ําตองเดินเบาลง และเมื่อพนักงานศุลกากรเรียกถาม ก็ตองตอบโดยบอกชื่อเรือและที่ที่จะไป 
นายเรือคนใดกระทําผิดตอบทมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่รอยบาท 

 
มาตรา ๕๔  ถาการบรรทุกสินคาลงในเรือขาออกไดทําอยูเนิ่นชากวาย่ีสิบเอ็ดวัน 

นับแตวันเริ่มบรรทุกก็ดี หรือเรือขาออกเมื่อไดบรรทุกสินคาลงแลว ยังอยูในทาเกินกําหนดนี้ก็ดี 
อาจเรียกคาธรรมเนียมตามอัตราในใบแนบ ๔ (ข) แหงพระราชบัญญัตินี้ และพนักงานเจาหนาที่
อาจกักเรือนั้นไวไดจนกวาจะไดใชคาธรรมเนียมนั้น และคาใชจายอยางอ่ืนซึ่งหากจะพึงมข้ึีนในการ
เฝาเรือนั้นดวย แตอธิบดีอาจยกเวนการเรียกคาธรรมเนียมนี้ได  เมื่อไดย่ืนหลักฐานอันสมควร
แสดงใหเห็นวาการเนิ่นชานั้น มิอาจที่จะหลีกเล่ียงเสียได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  ถาของใดซึ่งไดทําทัณฑบนหรือใหประกันไววา จะสงออกโดยเรือลํา
ใด มิไดนําลงบรรทุกใหเสร็จกอนเรือลํานั้นออก ทานใหริบของนั้นไว เวนแตจะไดแจงเหตุที่มิได
นําลงบรรทุกนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ในทันทีภายหลังที่เรือนั้นออก เพ่ือพนักงานจะไดรับรองการ
บรรทุกขาด  ถาและของนั้นมิไดนําไปเก็บในคลังสินคาหรือทําใบขนใหม เพ่ือสงออกไปกับเรือลํา
อ่ืน โดยทําทัณฑบนหรือใหประกันไวภายในสิบสี่วัน นับแตวันไดรับใบปลอยเรือช้ันที่สุดไซร ทาน
วาบุคคลผูย่ืนใบขนสินคาเพ่ือสงออกนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินรอยบาท 

 
มาตรา ๕๖  ขาวทุกชนิดรวมทั้งรําดวย ที่ ย่ืนใบขนเพื่อสงออกนั้นตองบรรจุ

กระสอบมีน้ําหนักเทาๆ กันในคราวหนึ่ง ๆ ที่นําลงเรือ และเมื่อไดช่ังน้ําหนักกระสอบโดยจํานวน
อันเปนที่พอใจแกเจาพนักงานวามีน้ําหนักถูกตอง ดังไดแสดงไวในใบขนสินคาขาออกนั้นแลว 
พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหนําลงบรรทุกได 

 
มาตรา ๕๗  เรือทุกลําที่เตรียมจะออกจากทาตองชักธงลาข้ึนที่เสาหนา ธงนี้ตอง

ชักไวจนกวาเรือจะออกเดิน ถาเรือจะออกเวลาบาย ใหชักธงข้ึนไวแตเชา ถาเรือจะออกเวลาเชาให
ชักธงข้ึนไวแตบายวันกอน นายเรือคนใดละเลยไมปฏิบัติตามบทมาตรานี้ ทานวามีความผิดตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสี่รอยบาท 

 
มาตรา ๕๘  การลําเลียงถายของจากเรือลําหนึ่งลงเรืออีกลําหนึ่งนั้น จะพึง

อนุญาตใหทําไดตอเมื่อบุคคลผูไดรับอํานาจทําการถายของเชนวานี้ ไดย่ืนใบขนสินคาทําเปนสอง
ฉบับมีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๙) แตหามมิใหทําการลําเลียงถายของ
เชนนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรกํากับอยูดวย 

 
มาตรา ๕๙  ถาจะสงของซึ่งไดเสียคาภาษีขาเขาแลวกลับออกไป ทานใหคืนคา

ภาษีขาเขาให แตตองปฏิบัติตามบทบังคับดังตอไปนี้ และย่ืนหลักฐานแสดงวาของนั้นยังมิไดขาย
มิไดใช หรือมิไดจัดทําดวยประการใด ๆ เพ่ือหากําไรในเวลาที่ของอยูในเมืองนี ้

บทบังคับที่กลาวมาขางตนนั้นคือ 
ก) ของนั้นตองมีราคาไมต่ํากวารอยบาท และตองอยูในหีบหออันคงบริบูรณ มี

เครื่องหมายและเลขหมายเดิม หรือมิฉะนั้นตองสามารถชี้พิสูจนใหเปนที่พอใจของอธิบดีวาเปน
ของรายใดอันไดเสียคาภาษีขาเขาแลว 

ข) ตองเขียนคําขอคืนคาภาษีลงในใบขนสินคาขาออก 
ค) ตองทําคําขอคืนคาภาษีภายในสองปนับแตวันที่ไดรับรองใบขนสินคาขาเขา 
ง) ตองใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจและรับรองการบรรทุกของนั้น (ถาของนั้น

สงออกโดยทางไปรษณีย การที่พนักงานผูรับไดประทับตราประจําวันลงไวนั้น พึงถือวาเปนการ
รับรองแตในกรณีเชนนี้พนักงานเจาหนาที่ศุลกากรตองเปนที่พอใจวาของที่ขอคืนคาภาษีนั้นอยูใน
หีบหอซึ่งไดสงยังที่ทําการไปรษณียเพ่ือสงออกไปนั้นแทจริง) 

ถามีขอสงสัยในการสงของที่รองขอคืนคาภาษีนั้นออก อธิบดีอาจเรียกเอา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบรับรองการขนของขึ้นจากทา หรือที่ที่ของนั้นสงถึง หรือที่ที่ถายของไปตางประเทศ อันกงสุล
สยามไดสลักหลังใหดวยนั้นได 

 
มาตรา ๖๐  ถาของใดที่ขอคืนหรือไดอนุญาตคืนคาภาษีแลวไดบรรทุกลงเรือ 

หรือนําไปยังทําเนียบทาเรือ ทาเทียบเรือ หรือที่อ่ืนเพื่อสงออกไป และพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
พบวาของนั้นไมตรงตามใบขนสินคา บัญชีบรรทุกสินคา คํารองขอหรือเอกสารอื่นก็ดี หรือถาคํา
รองขออันเกี่ยวแกของนั้นปรากฏวาเปนการทุจริตดวยประการใดก็ดี   ทานใหริบของนั้นเสียสิ้น 
กับทั้งหีบหอและของส่ิงอ่ืนที่อยูในหีบหอนั้นดวย และบุคคลผูขออนุญาตสงและขอคืนคาภาษี
สําหรับของนั้น มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท หรือสามเทาจํานวนคาภาษีที่ขอ
คืน หรือจําไมเกินหกเดือน 
 

หมวด ๗ 
ของตกคาง 

   
 

มาตรา ๖๑  ถาของใดยังอยูในความรักษาหรือกํากับตรวจตราของศุลกากรถึงหก
เดือน โดยไมมีใบขนบริบูรณอันไดรับรอง และเมื่อไดใหคําบอกกลาวไปยังตัวแทนของเรือที่นําเขา
มานั้นสิบสี่วันแลว ทานวาจะจําหนายของนั้น ดวยใหตัวแทนของเรือสงของนั้นออกไปก็ได หรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลผูไดรับอํานาจจะนําออกขายทอดตลาดเสียก็ได หรือพนักงาน
เจาหนาที่จะทําลายเสียเอง หรือใหบุคคลผูไดรับอํานาจทําลายเสียตอหนาพนักงานเจาหนาที่ก็ได 

 
มาตรา ๖๒  ของสดของเสียซึ่งยังมิไดรับมอบไปโดยยื่นใบขนบริบูรณ และมี

อาการแสดงชัดวาของนั้นบูดเนาแลว จะทําลายเสียในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังที่ของนั้นมาถึงสาม
วันก็ได 

 
มาตรา ๖๓  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดตามบทมาตรา ๖๑ นั้น ใหหักใชคา

ภาษี คาเก็บรักษา คายายขน หรือคาภาระติดพันอยางอ่ืนอันคางชําระแกศุลกากรเสียกอน เหลือ
เทาใดใหใชคาภาระติดพันตาง ๆ อันสมควรจะได และคางชําระแกตัวแทนของเรือที่นําของเขามา 
เมื่อไดหักใชเชนนี้แลวยังมีเงินเหลืออยูอีกเทาใด ใหตกเปนของแผนดิน เวนแตเจาของจะได
เรียกรองภายในหกเดือนนับแตวันขายทอดตลาด 
 

หมวด ๘ 
การคาชายฝง 

   
 

มาตรา  ๖๔   การค าทางทะเลจากภาคหนึ่ งไปยั ง อีกภาคหนึ่ งแหงพระ
ราชอาณาจักรนั้น ทานใหถือวาเปนการคาชายฝงและบรรดาเรือทั้งหลายที่ใชในการคาเชนนี้ ไดช่ือ
วาเปนเรือคาขายชายฝง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๕  เรือลําใดมาจากภาคตางประเทศ และแวะ ณ ทาหรือที่แหงใดใน

พระราชอาณาจักรในระหวางทางไปยังทาหรือ ที่อ่ืนในพระราชอาณาจักรก็ดี และเรือลําใดออกจาก
ทาหรือที่แหงหนึ่งในพระราชอาณาจักรไปยังทาหรือที่แหงอ่ืนในระหวางทางขาออกไปยังภาค
ตางประเทศก็ดี ในสวนที่เก่ียวกับการไปมาคาขายในเขตชายฝง ทานใหบังคับดวยบทกฎหมาย
และขอบังคับวาดวยการคาชายฝง แตในสวนการไปมาคาขายหรือรับสงสินคาอันเกี่ยวกับภาค
ตางประเทศ ใหบังคับดวยบทกฎหมายและขอบังคับวาดวยการคาตางประเทศ 

 
มาตรา ๖๖  อันเรือคาชายฝงนั้น ถาทําการบรรทุกของใด ๆ ลง หรือขนของใดๆ

ข้ึนจากเรือในทองทะเลหรือนอกเขตทา หรือนอกพระราชอาณาเขตก็ดี หรือถาเรือคาชายฝงลําใด
แวะ ณ ที่ใดนอกพระราชอาณาเขตหรือเปล่ียนทางเดิน โดยมิไดมีพฤติการณอันมิอาจกาวลวงเสีย
ได มาบังคับใหตองกระทําเชนนั้นก็ดี หรือถานายเรือคาชายฝงลําใดซึ่งไดแวะ ณ ที่ใดนอกพระราช
อาณาเขต มิไดแจงเหตุการณนั้น ๆ เปนลายลักษณอักษรตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาแรกที่มาถึง
ในพระราชอาณาจักรในทันใดที่เรือนั้นมาถึงก็ดี ทานวานายเรือนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินพันบาท 

 
มาตรา ๖๗  กอนที่จะบรรทุกของใดซึ่งตั้งใจจะสงไปตามชายฝงลงในเรือลําใดที่

จะไปหรืออาจจะไปตามชายฝงกอน แลวจึงเลยไปยังภาคตางประเทศนั้น ใหย่ืนบัญชีสินคาตาม
แบบที่กําหนดไว (ใบแนบ ๑๐) และถามีคาภาษีจะพึงตองเสียในการสงของนั้น ๆ ออกเทาไร ก็
ตองวางเงินคาภาษีไวจงเต็มจํานวน ณ ทาที่ไดรับใบปลอยเรือ เงินที่วางไวนี้อาจคืนใหเมื่อไดย่ืน
ใบรับรองอันถูกตองของเจาพนักงานเจาหนาที่ (ใบแนบ ๑๐(ก))ภายในสองเดือนนับแตวันที่
ไดรับใบปลอยเรือ อันแสดงวาของนั้นไดขนขึ้นภายในพระราชอาณาเขต 

 
มาตรา ๖๘  กอนเรือคาชายฝงลําใดจะออกจากทา หรือที่ขนสินคาลง หรือถาย

สินคาออก ใหทําบัญชีเปนสองฉบับมีขอความตองกันตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๑ ลงช่ือ
นายเรือ แสดงรายละเอียดของเรือ และสินคาในเรือตามที่กําหนดไว และสงมอบแกพนักงาน
เจาหนาที่ผูซึ่งจะไดยึดใบคูฉบับไว และลงวัน เดือน ป และลงชื่อในตนฉบับคืนใหไป บัญชีนี้ใหถือ
วาเปนใบอนุญาตปลอยสินคาและปลอยเรือใหเดินทางไดดวย ถาเรือคาชายฝงลําใดออกจากที่
แหงใดโดยมิไดมีใบอนุญาตเชนนี้ก็ดี หรือถาไมแสดงใบอนุญาตนี้ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตเมื่อ
เรือถึงทา และกอนเริ่มขนสินคาข้ึนก็ดี ทานวานายเรือมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท 

 
มาตรา ๖๙  เมื่ออธิบดีเห็นสมควรจะออกใบอนุญาตปลอยสินคาอยางคุมได

ทั่วไปใหแกเรือลําใด ๆ ที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปรกติระหวางทาตาง ๆ ในพระราชอาณาเขตก็ได 
โดยมีเง่ือนไขวา จะตองย่ืนบัญชีอันถูกตองแหงสินคาที่บรรทุกไปนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ใหตรง
ตอระเบียบการทุก ๆ เที่ยว และตองสงใบแจงความตามแบบที่กําหนดไวในใบแนบ ๑๒ ตอ
พนักงานเจาหนาที่ ณ ทาที่เรือออกกอนเวลาที่จะออกเรือ และใหย่ืนคําแจงความตามที่กําหนดไว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในใบแนบอันเดียวกันนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาที่เรือไปถึงภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงนบัแตเมือ่เรือ
ไปถึงและกอนเริ่มขนสินคาข้ึน ใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไปนี้อาจถอนเสียในเวลาใด ๆ 
ก็ได โดยแจงความใหทราบเปนลายลักษณอักษร ถาผูทรงใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไป 
ละเลยไมย่ืนบัญชีสินคาและคําแจงความดังกลาวไวในมาตรานี้ ทานวานายเรือมีความผิดตอง
ระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๘ 

 
มาตรา ๗๐  ของอันพึงตองเสียคาอากรชั้นใน หรือของตองจํากัดบรรทุกไปใน

เรือคาชายฝงลําใด ถาขนออกจากเรือโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ทานวานายเรือมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๗๑  นายเรือคาชายฝงทุกลําจะตองมี หรือจัดใหมีสมุดบัญชีสินคาไว

ประจําเรือ เพ่ือบันทึกขอความรายละเอียดในการเดินเรือทุกเที่ยว คือประเภทและปริมาณสินคา 
วัน เดือน ป และทาที่ออกเรือ วัน เดือน ป และทาที่ไปถึง และท่ีถายสินคาออก ช่ือนายเรือ และ
ขอความพิสดารอยางอ่ืนที่จําเปนเฉพาะกรณี และเมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกรอง นายเรือตอง
แสดงสมุดบัญชีสินคาใหตรวจ และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะจดบันทึกหรือหมายเหตุอยาง
ใด ๆ ลงในสมุดบัญชีนั้นได 
 

หมวด ๙ 
ที่ทอดเรือภายนอก 
   

 
มาตรา ๗๒  อธิบดีอาจกําหนดที่ทอดเรือภายนอกสําหรับทากรุงเทพฯ หรือทา

อ่ืน เพ่ือใหเรือถายสินคาออก หรือบรรทุกสินคาลงทั้งหมด หรือแตสวนใดสวนหนึ่ง และอาจ
กําหนดเวลาที่จะใหใชที่ทอดเรือภายนอกนั้น และออกขอบังคับสําหรับกรมเพื่อเจาหนาที่ศุลกากร
กํากับตรวจตรา และควบคุมที่ทอดเรือภายนอกนั้นไดดวย ถาผูใดทําผิด หรือเก่ียวของในการ
กระทําผิดตอขอบังคับนี้ก็ดี หรือพยายาม หรือเก่ียวของในการพยายามกระทําผิดตอขอบังคับนี้ก็
ดี ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท แตการที่ตองรับผิดตามมาตรานี้ หา
กระทําใหผูนั้นหลุดพนไปจากความรับผิดตามบทอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นไดไม 

 
มาตรา ๗๓  บรรดาเรือที่จอดอยู หรือกําลังบรรทุกสินคาลง หรือกําลังถาย

สินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอก และบุคคลทั้งหลายที่เก่ียวของกับการนั้นจะตองรับผิด และ
ตองโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่น เหมือนหนึ่งวาอยูในเขตธรรมดาของทา 

 
มาตรา ๗๔  ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือ

ภายนอกใด ๆ ก็ดี หรือ ณ ที่แหงใด ๆ อันมิไดอนุมัติก็ดี โดยมิไดรับความยินยอมของอธิบดี 
ทานวานายเรือและบุคคลทั้งหลายที่เก่ียวของดวยประการใด ๆ ในการบรรทุกสินคาลง หรือถาย
สินคาออกนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท และสินคาที่ไดบรรทุกลงหรือขนข้ึน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือวาง หรือเหลืออยูในเรือนั้นใหริบเสีย 
 
มาตรา ๗๕  บรรดาอาวุธปน กระสุนดินปน วัตถุระเบิด ฝน สุรา หรือของอยาง

ใด ๆ ที่ตองจํากัด หรือหีบหอซึ่งยังมิไดตรวจ ทานหามมิใหถายเปลี่ยนลําเรือ หรือรับมอบจากเรือ
ที่นําของเขา ณ ที่ทอดเรือภายนอก เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษจากอธิบดีหรือพนักงานซึ่งไดรับ
อํานาจโดยชอบ 

 
มาตรา ๗๖  อธิบดีอาจออกใบอนุญาตโดยใหอํานาจทั่วไปแกเรือลําใด ๆ เพ่ือ

ถายสินคาออก หรือบรรทุกสินคาลง ณ ที่ทอดเรือภายนอกได และหามมิใหเรือซึ่งไมไดรับอํานาจ
ทั่วไปเชนนั้นบรรทุกสินคาลงหรือถายสินคาออก ณ ที่นั้น เวนแตจะไดอนุญาตพิเศษจากอธิบดี 
หรือพนักงานซึ่งไดรับอํานาจโดยชอบ 

 
มาตรา ๗๗  บรรดาเรือที่อยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก จะตองจอดภายในเขตแหงที่

ทอดเรือนั้นตามที่ไดกําหนดไว และหามมิใหเรือยายไปจากที่จอด เวนแตจะไดอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ 

 
มาตรา ๗๘  นายเรือที่ไปมาคาอยูเสมอเปนปรกติในทางคาตางประเทศ และ

ไดรับอํานาจทั่วไปใหถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือภายนอกซึ่งไดอนุมัติแลวนั้น ตองขออนุญาตจาก
พนักงานผูกํากับที่ทอดเรือนั้นกอนเริ่มถายสินคาออก 

 
มาตรา ๗๙  นายเรือซึ่งไดรับอํานาจพิเศษเพื่อถายสินคาออก ณ ที่ทอดเรือ

ภายนอกนั้น ตองแสดงใบอนุญาตตอพนักงานผูกํากับกอนเริ่มถายสินคาออก 
 
มาตรา ๘๐  บัญชีรายละเอียดอันถูกตองแสดงบรรดาของที่ไดถายออก ณ ที่ทอด

เรือภายนอกนั้น พึงทําย่ืนใหพนักงานเจาหนาที่รับรองรายการถายของออกนี้ใหทําตามแบบที่
กําหนดไวในใบแนบ ๑๓ เรือลําใดจะบรรทุกสินคาอันถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก เขาไปยังทา
หนึ่งทาใด เมื่อมีบัญชีที่พนักงานเจาหนาที่รับรองถูกตองแลวก็ใหไปได บัญชีนี้ใหถือวาเปน
ใบอนุญาตใหอํานาจนําสินคาไป ภายในบังคับแหงบรรทัดฐานสําหรับเรือ มีสินคาขาเขาในเวลา
เมื่อเขามาถึงในพระราชอาณาจักรนั้น เมื่อมาถึงทาผูควบคุมเรือตองสงมอบบัญชีนั้นใหแก
พนักงานเจาหนาที่ ณ ศุลกสถาน แลวจึงจัดการถายของออก และตรวจมอบตามขอบังคับธรรมดา 
ถาเรือลําใดบรรทุกสินคาถายลําจากที่ทอดเรือภายนอก โดยไมมีบัญชีที่รับรองเชนนี้ หามมิใหเรือ
ลํานั้นเปดระวางจนกวาจะไดย่ืนบัญชีสินคาบริบูรณของเรือที่ไดถายลําสินคาใหมานั้นตอศุลกสถาน
แหงทานั้น 

 
มาตรา ๘๑  นายเรือที่ไดรับมอบอํานาจทั่วไป หรืออํานาจพิเศษใหทําการบรรทุก

สินคาใหเสร็จ ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้น ตองไปรับเอาใบปลอยเรือจากศุลกสถานแหงทานั้นตาม
ระเบียบและใชคาภาระติดพันที่ตองเสียจนครบ  ใบปลอยเรือนี้ใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังวา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เพ่ือทําการบรรทุกใหเสร็จที่.........” และเมื่อถึงที่ทอดเรือภายนอก นายเรือตองสงมอบใบปลอย
เรือใหแกพนักงานกํากับดาน ใหพนักงานยึดใบปลอยเรือนั้นไว จนกวาจะเปนที่พอใจวาคาภาษี
ทั้งหมดและคาธรรมเนียม หรือเงินรายอื่นซึ่งเรือจะพึงตองเสียภายหลังที่ไดออกจากทานั้นไดใช
เสร็จ หรือไดวางเงินประจําไว  แลวใหพนักงานสลักหลังลงวัน เดือน ป และลงนามในใบปลอย
เรือคืนใหแกนายเรือ แลวจึงใหออกเรือเดินทางตอไปได 

 
มาตรา ๘๒  สินคาขาออกจะยายจากทาแหงหนึ่งไปยังที่ทอดเรือภายนอก เพ่ือ

บรรทุกลงในเรือลําใดที่ไดอนุญาตใหบรรทุกสินคา ณ ที่ทอดเรือภายนอกนั้นก็ได แตกอนที่จะยาย
สินคาเชนวานี้ไป จะตองย่ืนใบขนสินคาอยางเดียวกับสินคาที่บรรทุกในทา และตองเสียคาภาษี
และคาภาระติดพันใหครบถวนเชนเดียวกัน ใหผูสงของออกทําบัญชีสินคาเรือลําเลียงสําหรับของ
เหลานี้ทั้งส้ิน และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ ณ ทาไดสอบกับใบขนสินคา และลงช่ือใหไวเปนสําคัญ
แลว ใหสงบัญชีสินคาเรือลําเลียงนี้ไปกับสินคาไปยังที่ทอดเรือภายนอกแลวสงมอบใหแกพนักงาน
ผูกํากับ ณ ที่นั้น ถารายการละเอียดในบัญชีสินคาเรือลําเลียงไมตรงกับสินคาพนักงานผูกํากับ ณ 
ที่นั้นอาจกักสินคาไวได 

 
มาตรา ๘๓  ถาสินคาขาออกรายใดไมไดบรรทุกลงเรือ หรือบรรทุกลงไมหมด ณ 

ที่ทอดเรือภายนอก จะบรรทุกสินคารายนั้นลงในเรือลําอ่ืนซึ่งอยูที่ทอดเรือนั้น และซึ่งจะไปยังทา
เดียวกันก็ได ใหนายเรือลําที่กลาวหลังนี้ หรือผูสงของออกทําเร่ืองราวเปนลายลักษณอักษรยื่นตอ
พนักงานกํากับดานเพื่อขออนุญาตบรรทุกสินคานั้น 

 
มาตรา ๘๔  ถาจะสงสินคาที่ไมไดบรรทุกลงเรือกลับมายังทาที่สงออกไป บุคคล

ซึ่งจะตองรับผิดตองไปรับใบรับรองจากพนักงานกํากับดาน มีขอความแสดงปริมาณและบอก
ลักษณะแหงสินคานั้น ๆ และใบรับรองนี้จะตองสงกํากับมากับสินคายังทา และสงมอบแก
พนักงานเจาหนาที่ ณ ศุลกสถาน 

 
มาตรา ๘๕  ภายในหกวันนับแตวันที่ไดรับใบปลอยเรือช้ันที่สุดจากที่ทอดเรือ

ภายนอก ใหนายเรือหรือตัวแทนยื่นบัญชีสินคาสําหรับเรือแกพนักงานผูกํากับ ณ ที่นั้น แสดง
สินคาทั้งหมดที่ไดบรรทุกลง ณ ที่ทอดเรือภายนอก 

 
มาตรา ๘๖ เรือทุกลําที่อยู ณ ที่ทอดเรือภายนอก ตองชักธงลาตามบทบัญญัติ

และตองระวางโทษตามมาตรา ๕๗ 
 

หมวด ๑๐ 
เก็บของในคลงัสินคา 

   
 

มาตรา ๘๗  เมื่อไดย่ืนใบขนสินคาและไดขนของขึ้นเพื่อเก็บในคลังสินคา ที่ได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุมัติแลวตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่จดรายการละเอียดแหงของ
นั้นไว และจัดใหนายคลังสินคา หรือบุคคลอื่นผูมีหนาที่รับผิดชอบเขียนเครื่องหมายและชนิดของ
ไวที่หีบหอทุก ๆ หอ และเมื่อพนักงานเจาหนาที่พอใจวาไดปฏิบัติครบถวนตามกฎหมายแลว ก็ให
เขียนคํารับรองให วาของนั้นไดเก็บในคลังสินคาถูกตองแลว 

 
มาตรา ๘๘  รายการของซึ่งไดจดไวดังกลาวมากอนนั้น จะไดเปนรายการสําหรับ

คิดคาภาษีอันจะตองเสียสําหรับของนั้นในเวลาที่จะไดสงมอบของไปในชั้นที่สุดเมื่อไดย่ืนใบขน
สินคาอันถูกตอง และของนั้นจะไดลงบัญชี และเรียกคาภาษีเต็มตามปริมาณที่จดไวในรายการนั้น 
โดยไมมีการลดหยอนใหเพราะเหตุที่ขาดจํานวนแตอยางหนึ่งอยางใด เวนแตในกรณีดังจะกลาว
สืบไปขางหนา 

 
มาตรา ๘๙  บรรดาของที่เก็บในคลังสินคานั้น ตองเก็บไวในหีบหอเดิมตามที่ได

นําเขามา เวนแตของซึ่งเมื่อไดขนขึ้นแลว ไดรับอนุญาตใหยายหีบหอได ณ ทําเนียบทาเรือ หรือ
อนุญาตใหเอาเขารวมใหเลือกคัด ใหแบงแยกกองใหบรรจุหรือกลับบรรจุใหมในคลังสินคา ใน
กรณีเชนนี้ใหเก็บของนั้นไวในหีบหอตามที่เปนอยู เมื่อพนักงานเจาหนาที่จดรายการนั้น และถา
ของนั้นมิไดเก็บไวดังกลาวนี้ก็ดี หรือถาในภายหลังไดมีการเปลี่ยนแปลงทําลงแกของหรือหีบหอที่
เก็บไวนั้นก็ดี เปลี่ยนแปลงในการบรรจุเขาหีบหอในคลังสินคา หรือเปล่ียนแปลงเครื่องหมายและ
เลขหมายหีบหอก็ดี หรือถาไดขนยายของไปจากหองในคลังสินคาซึ่งไดเก็บไวนั้นก็ดี หากมิไดทํา
ตอหนาและไดอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่ไซร ทานวาของและหีบหอนั้นใหริบเสีย เวนแตจะ
เปนไปเพื่อสงมอบตามใบอนุญาตหรือคําส่ัง หรืออํานาจอันถูกตองสําหรับการนั้น 

 
มาตรา ๙๐  ถาผูปกครองคลังสินคาเลินเลอไมเก็บของในคลังสินคาใหมีทางเขา

ถึงหีบหอของทุกหอไดโดยสะดวกไซร เมื่อไดทําการเลินเลอเชนนี้เปนครั้งแรก จะไดรับคํา
ตักเตือนตามทางการ และตอนั้นไปเมื่อไดกระทําการเลินเลออีก ทานวามีความผิดระวางโทษปรับ
ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินรอยบาท 

 
มาตรา ๙๑  ของใดปรากฏวาไดเก็บไวในคลังสินคา และเปนของยังมิไดตรวจ

และสงมอบถูกตอง ถาผูปกครองคลังสินคาไมแสดงของนั้นในเมื่อพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรรอง
ขอไซร ทานวาผูปกครองคลังสินคานั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับ ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินรอยบาท
สําหรับหีบหอหนึ่ง ๆ ที่ไมไดแสดงนอกจากคาภาษีที่ตองเสียสําหรับของนั้น 

 
มาตรา ๙๒  ถาของใดที่ไดย่ืนใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคามิไดเก็บใหถูกตองตาม

ใบขนก็ดี หรือเมื่อไดเก็บไวในคลังสินคาแลว ไดซอนเรนหรือยายขนไปจากคลังสินคาดวยประการ
ใด ๆ หรือไดร้ือออกจากหีบหอ หรือยายจากหีบหออันหนึ่งไปบรรจุในหีบหออีกอันหนึ่ง หรือทํา
ดวยประการอื่นใดก็ดี เพ่ือที่จะปน ยาย หรือซอนเรนโดยมิชอบดวยกฎหมายไซร ทานใหริบของ
นั้นเสีย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๓  ผูใดบังอาจลอบเปดคลังสินคา หรือลวงเขาไปถึงของที่อยูใน
คลังสินคานั้น เวนแตจะไดเขาไปตอหนาพนักงานเจาหนาที่ศุลกากรในเวลากระทําการตามหนาที่ 
ทานวาผูนั้นมีความผิดระวางโทษปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกินพันบาท หรือจําไมเกินหกเดือน 

 
มาตรา ๙๔  อธิบดีไมตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูนําของเขา หรือเจาของ 

หรือผูรับตราสั่ง ในเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นแกของระวางที่เก็บอยูในคลังสินคา เพราะเกิดเพลิง
ไหม หรือเพราะอุบัติเหตุอยางอ่ืนอันมิอาจหลีกเล่ียงเสียได หรือเพราะเหตุเสียหายไมวาอยางใด 
ๆ เวนแตการเสียหายนั้นจะเกิดจากความจงใจละเลย หรือการกระทํา หรือละเวนกระทําของ
พนักงานในเวลากระทําการตามหนาที่ 

 
มาตรา ๙๕  ถาของใดที่เก็บในคลังสินคา หรือที่ย่ืนใบขนเพื่อเก็บในคลังสินคา 

หรือที่ย่ืนใบขนเพื่อรับมอบไปจากคลังสินคานั้น สูญหาย หรือถูกทําลายโดยอุบัติเหตุอันมิอาจจะ
หลีกเล่ียงเสียได ในขณะที่อยูบนเรือก็ดี หรือในเวลายายถอนขนขึ้นก็ดี ในเวลารับเขาเก็บใน
คลังสินคา หรือเวลาที่อยูในคลังสินคาก็ดี ทานวาอธิบดีอาจยกเวนคาภาษีที่จะตองเสีย หรือคืนคา
ภาษีที่ไดเสียแลวสําหรับของนั้นได 

 
มาตรา ๙๖  ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ปรากฏวาของในคลังสินคามีปริมาณนอยลง

กวาที่จดไวในใบขนสินคาเดิมเมื่อนําของนั้นเขาเก็บ และปริมาณที่ตางกันนี้ไมมีเหตุผลปรากฏใน
บันทึกของพนักงานก็ดี หรือไมปรากฏในเหตุที่อธิบดีหากไดเห็นสมควรอนุญาตมิใหตองคิดคา
ภาระติดพันนั้นก็ดี ทานใหถือวาของตามปริมาณที่ตางกันอันแสดงเหตุมิไดนั้น เปนของที่ไดยาย
ขนไปโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงาน และใหใชบทบัญญัติมาตรา ๒๗ บังคับแกกรณีเชนกลาวนี้ 

 
มาตรา ๙๗  ของใดที่เก็บในคลังสินคาแหงหนึ่งนั้น จะยายไปเก็บในคลังสินคา

แหงอ่ืนใดในพระราชอาณาจักรก็ได โดยปฏิบัติตามขอบังคับสําหรับกรมอันอธิบดีจะไดตั้งข้ึนไว 
 

หมวด ๑๑ 
ประกันและทณัฑบน 

   
 

มาตรา ๙๘  อธิบดีอาจเรียกประกันจากบุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งเก่ียวเปน
ผูไดประโยชนในกิจการใด ๆ อันอยูในหนาที่อํานวยการหรือบังคับบัญชาของกรมศุลกากร โดยให
ทําทัณฑบนหรือใหประกันอยางอ่ืนจนเปนที่พอใจเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไข คําส่ัง หรือ
กิจการอันเกี่ยวแกกรมศุลกากร หรือเนื่องจากกิจการที่กลาวมานั้นได บรรดาทัณฑบนหรือประกัน
อยางอ่ืนเชนวามานี้ใหเปนอันสมบูรณตามกฎหมาย และถากระทําผิดเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งแหง
ทัณฑบนหรือประกัน ก็อาจยกขึ้นฟองรองและวากลาวตอไปไดเหมือนเชนประกันทัณฑบนอยาง
ใดๆ กันระบุหรืออนุญาตไวใหทําได เรียกไดตามพระราชบัญญัตินี้หรือบทกฎหมายอื่น ๆ ฉะนั้น 
บรรดาทัณฑบนเชนวามานี้ใหทําใหแกและเพ่ือไดแกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีพึงเพิกถอนเสียไดเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันในทัณฑบน หรือถามีกําหนดเวลาไวให
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในทัณฑบนเปนประการใด ก็นับแตกําหนดเวลานั้น 

 
หมวด ๑๒ 
แสดงเท็จ 

   
 

มาตรา ๙๙  ผูใดกระทําหรือจัดหรือยอมใหผูอ่ืนกระทํา หรือย่ืน หรือจัดใหผูอ่ืน
ย่ืนซึ่งใบขนสินคา คําแสดง ใบรับรอง บันทึก เร่ืองราว หรือตราสารอยางอ่ืนตอพนักงานเจาหนาที่
ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับใหกระทํานั้นเปน
ความเท็จก็ดี เปนความไมบริบูรณก็ดี หรือเปนความชักพาใหผิดหลงในรายการใด ๆ ก็ดี หรือถา
ผูใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับใหตอบคําถามอันใดของพนักงานเจาหนาที่มิไดตอบคําถามอันนั้น
โดยสัตยจริงก็ดี หรือถาผูใดไมยอม หรือละเลยไมทําไมรักษาไวซึ่งบันทึกเร่ืองราว หรือทะเบียน 
หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอยางอ่ืน ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไวก็ดี หรือถาผูใด
ปลอมแปลงหรือใชเมื่อปลอมแปลงแลวซึ่งเอกสารบันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยางอ่ืนที่
พระราชบัญญัตินี้บังคับไวใหทํา หรือที่ใชในกิจการใด ๆ เก่ียวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแกไข
เอกสารบันทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยางอ่ืนภายหลังที่ไดออกไปแลวในทางราชการก็ดี หรือ
ปลอมดวงตรา ลายมือช่ือ ลายมือช่ือยอ หรือเคร่ืองหมายอยางอ่ืนของพนักงานกรมศุลกากร หรือ
ซึ่งพนักงานกรมศุลกากรใชเพ่ือการอยางใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินกวาหาพันบาท หรือจําไมเกินหกเดือน 
 

หมวด ๑๓ 
การฟองรอง 

   
 

มาตรา ๑๐๐  ในการฟองรองคดีอันเกี่ยวดวยของซึ่งตองยึดเพราะไมเสียภาษี 
หรือเพราะเหตุพึงริบโดยประการอื่นก็ดี หรือยึดเพื่อเอาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ถามีขอ
โตเถียงเกิดขึ้นวาคาภาษีสําหรับของนั้น ๆ ไดสงชําระถูกตองแลวหรือหาไม หรือวาของนั้น ๆ ได
นําเขามา ไดขนขึ้นจากเรือ ไดสงออก ไดบรรทุกลงเรือ ไดยายขนไป ไดเก็บ ไดขาย หรือไดจัดการ
อยางอ่ืนโดยชอบดวยกฎหมายหรือหาไมไซร ทานวาหนาที่พิสูจนตกอยูแกจําเลยทุกคดีไป 

 
มาตรา ๑๐๑  ในคดีใดๆ อันเกี่ยวดวยการศุลกากรนั้น พนักงานเจาหนาที่คน

ใดๆ ซึ่งกระทําการโดยอาศัยอํานาจของอธิบดี อาจยื่นฟองและทําการฟองหรือแกคดี หรือ
ดําเนินคดีได ไมวาในศาลหนึ่งศาลใด 

 
มาตรา ๑๐๒  ถาบุคคลใดจะตองถูกฟองตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้น

ยินยอมและใชคาปรับ หรือไดทําความตกลง หรือทําทัณฑบน หรือใหประกันตามที่อธิบดีจะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นสมควรแลว อธิบดีจะงดการฟองรองเสียก็ได และการที่อธิบดีงดการฟองรองเชนนี้ใหถือวา
เปนอันคุมผูกระทําผิดนั้น ในการที่จะถูกฟองรองทางราชการตอไปในกรณีแหงความผิดอันนั้น 

 
มาตรา ๑๐๓  ถามีความจําเปนที่จะประเมินราคาของใด ๆ เพ่ือประโยชนในการ

กําหนดเบี้ยปรับ  ทานวาราคานั้นใหพึงถือเอาตามราคาของชนิดเดียวกัน ซึ่งไดเสียคาภาษี
ศุลกากร หรืออากรชั้นในครบถวนแลวตามที่ซื้อขายในเวลา หรือใกลเวลาที่กระทําผิดนั้น แต
ผูกระทําผิดจะเลือกถือเอาตามราคาที่อธิบดีกําหนดใหก็ได 

 
มาตรา ๑๐๔  ถึงแมวาพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวประการใดก็ตาม ศาลอาจใช

ดุลพินิจลงโทษผูกระทําผิดใหใชเบี้ยปรับนอกจากโทษจําอีกก็ได แตวาเบี้ยปรับและกําหนดโทษจํา
นั้น ทั้งสองอยางตองไมเกินอัตราโทษอยางสูงที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๐๕  เจาของเรือจะตองรับผิดในทางแพงในการใชเบี้ยปรับ ซึ่งไดลงโทษ

ปรับนายเรือสําหรับความผิดใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ และโดยทํานองเดียวกันเจาของ
หรือเจาสํานักใด ๆ จะตองรับผิดใชคาปรับซึ่งไดลงโทษปรับตัวแทน หรือผูปกครองที่นั้น ๆ ซึ่ง
กระทําการแทนตน หรือควบคุมดูแลผลประโยชนของตนนั้น 
 

หมวด ๑๔ 
ตัวแทน 

   
 

มาตรา ๑๐๖  บุคคลใดไดรับอํานาจจากเจาของสินคาโดยแสดงออกชัด หรือโดย
ปริยาย ใหเปนตัวแทนในเรื่องสินคานั้น ๆ เพ่ือกิจการอยางใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และการ
ใหอํานาจนั้นพนักงานเจาหนาที่ไดอนุมัติแลวไซร ทานใหถือวาบุคคลนั้นเปนเจาของสินคาใน
กิจการนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๐๗  ถานายเรือลําใดใหอํานาจแกบุคคลใดใหกระทํากิจการเปนตัวแทน

ของตน โดยไดรับอนุมัติของพนักงานเจาหนาที่ และบุคคลนั้นยอมรับเปนตัวแทนโดยแสดงออก
ชัดหรือโดยปริยาย เพ่ือกระทําหนาที่ใด ๆ ตามบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ไซร ในเมื่อไมปฏิบัติ
ตามหนาที่ ทานวาตัวแทนนั้นตองระวางโทษเปนอยางเดียวกันกับนายเรือ 

 
มาตรา ๑๐๘  ถาบุคคลใดรองขออนุญาตตอพนักงาน เพ่ือกระทํากิจการเฉพาะ

ส่ิงเฉพาะอยางแทนบุคคลอื่น พนักงานอาจเรียกใหผูที่รองขอเชนนั้น แสดงใบมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษรจากบุคคลซึ่งตนรองขอจะกระทําการแทนนั้นได ถาและไมมีใบมอบอํานาจเชนนี้มา
แสดง พนักงานจะไมยอมกระทํากิจการกับผูนั้นก็ได 

 
มาตรา ๑๐๙  เสมียนหรือคนใชของบุคคลใด หรือหางใดอาจจะมาทํากิจการ

ทั้งหลายทั้งปวงแทนตัวบุคคล หรือหางนั้นที่ศุลกสถานได แตวาพนักงานเจาหนาที่จะไมยอม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับรองเสมียนหรือคนใชนั้นเสียก็ได เวนแตบุคคลหรือหางนั้นจะไดย่ืนใบมอบอํานาจทั่วไปไวที่ศุ
ลกสถานใหอํานาจเสมียนหรือคนใชนั้นทําการแทนตน และไดวางประกันโดยทําทัณฑบนหรือ
ประการอื่นใหไวตามแตที่พนักงานเจาหนาที่จะเห็นสมควรและพอใจ เพ่ือใหเสมียนหรือคนใชนั้น
ปฏิบัติการโดยถูกตองสมควร 
 

หมวด ๑๕ 
บทเบด็เสร็จทั่วไป 
   

 
มาตรา ๑๑๐  ถาเรือลําใดบรรทุกลงหรือถายออกซึ่งของหรือสินคาอยางใด ๆ ก็

ดี หรือกระทําการงานอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ในวันอาทิตย หรือวันหยุด หรือกอน หรือภายหลัง
เวลาราชการดังกลาวไวในใบแนบ ๔(ค) แหงพระราชบัญญัตินี้ นอกจากจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่กอน และไดเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในใบแนบ ๔ 
(ค) นั้นแลว ทานวานายเรือหรือตัวแทนหรือทั้งสองคนรวมกันมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินกวาหารอยบาท แตการที่ตองรับผิดตามมาตรานี้ ไมกระทําใหผูนั้นหลุดพนจากโทษที่จะพึง
ตองรับตามมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อมีความจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน จะตอง

วางพนักงานประจําเรือ ณ ที่ใด และจะไปยังที่นั้นจากดานศุลกากรอันใกลที่สุดไมไดโดยงายก็ดี  
หรือเมื่อนายเรือหรือบุคคลอื่นซึ่งมีประโยชนไดเสียประสงคจะใหมีพนักงานไปทําการ ณ ที่เชนวา
นั้นก็ดี  ทานวาบรรดาคาเดินทางและคาธรรมเนียมประจําวันอัตราในใบแนบ ๔ (ง) นั้นใหคิดเอา
แกเรือหรือบุคคลที่รองขอ 

 
มาตรา ๑๑๒  ถาเกิดมีขอโตเถียงขึ้นในระหวางกรมศุลกากรกับผูนําของเขา ผูสง

ของออก พอคา ผูจําหนาย หรือผูที่มีประโยชนไดเสียเกี่ยวของดวยเรื่องของใดที่กําลังผาน
ศุลกากรใหนําของนั้นไปยังศุลกสถาน หรือไปเก็บไวในที่มั่นคงแหงใดแหงหนึ่งในระหวางวินิจฉัย
ขอโตเถียงนั้น เวนไวแตพนักงานเจาหนาที่และเจาของหรือตัวแทนจะตกลงกัน ยอมใหเอาแต
ตัวอยางของไววินิจฉัยขอโตเถียง  และเพ่ือรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน ใหวางเงินเปน
จํานวนอันพอเพียงคุมคาภาษีตามอัตราสูงสุดที่จะตองเสียสําหรับของนั้นไว ณ ศุลกสถาน 

 
มาตรา ๑๑๓  บรรดาใบขนสินคา บัญชี สมุดบัญชี บันทึกเร่ืองราวหรือเอกสารไม

วาประเภทใด ๆ ใหทําและถือไวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใบขนสินคา บัญชี หรือบันทึก
เร่ืองราวอยางอ่ืนที่ตองทําข้ึนตามบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานมิใหถือวาสมบูรณ นอกจากจะ
ไดทําใหถูกตองเครงครัดตรงตามที่บัญญัติไว เมื่อจะตองจัดและแยกประเภทปริมาณสินคา ก็ตอง
กระทําการนั้นใหถูกตองเครงครัดตรงตามบัญชี รายชื่อสินคาขาเขาและขาออกแบบราชการ ราคา
แยกประเภทหนึ่ง ๆ และราคารวมยอดในใบขนสินคานั้นใหลงไวเปนเงินสยามจํานวนหีบหอใน
ตนใบขนสินคาทุกฉบับใหลงเปนตัวอักษร สวนสําเนาจะลงเปนตัวเลขก็ได หามมิใหรับใบขนสนิคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฉบับใด นอกจากจะมีรายการละเอียดบริบูรณดังที่กําหนดไวในแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ พรอม
ทั้งคําแสดงของผูนําของเขาหรือตัวแทนดังที่กําหนดไวดวย 

 
มาตรา ๑๑๔  พนักงานเจาหนาที่ใด ๆ อาจเรียกใหย่ืนบัญชี ราคาสินคา บัญชี

สินคาสําหรับเรือ ใบตราสงสินคา ใบรับสมุดบัญชี บันทึกเร่ืองราว หรือเอกสารอยางอ่ืนอันเกี่ยว
ดวยของใด ๆ ที่กําลังผาน หรือไดผานศุลกากรนั้นได เพ่ือตรวจสอบหรือเทียบดูใหถูกตองกับใบ
ขนสินคา ใบรับรอง ใบแสดงการหรือรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตอกรมศุลกากร และถาไมยอมยื่นไซร 
ทานวาบุคคลผูจงใจไมยอมปฏิบัติตามคําเรียกของพนักงานนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไม
เกินพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๕  ถาผูใดไมยอมย่ืนแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําสําแดงบันทึก

เร่ืองราว หรือไมยอมใหคําแสดงขอความอื่นแกพนักงานคนใดซึ่งบังคับใหย่ืนหรือแสดง หรือที่
เรียกใหย่ืนหรือแสดงโดยชอบตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวแกศุลกากรก็ดี 
หรือละเลยไมย่ืนแบบใบรับรอง ใบแสดงการ คําสําแดง บันทึกเร่ืองราว หรือไมใหคําแสดง
ขอความอื่นเชนวานั้นภายในเวลาอันควร หรือเวลาอันระบุไวและตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไวก็ดี 
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินพันบาท 

 
มาตรา ๑๑๖  สําเนาใบรับรอง ใบขนสินคา หรือเอกสาร และบัญชี หรือขอความ

แถลงส่ิงซึ่งไมใชเปนความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออกใหไดโดยใหเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราในใบแนบ ๔ (จ) 

 
มาตรา ๑๑๗  การบรรทุกของลงเรือ หรือขนขึ้นจากเรือ การพาเอาของไป และ

การขนของขึ้นบกก็ดี การนําของไปยังที่สําหรับตรวจก็ดี การชั่งของ การนําของขึ้นชั่ง เปดกลับ
บรรจุ เอาเขารวม คัดเลือก แบงแยกกอง ทําเครื่องหมาย และลงเลขหมาย ซึ่งเปนการจําเปน หรือ
อนุญาตใหกระทํานั้นก็ดี การขนยายของไปเก็บในที่สําหรับเก็บจนกวาจะไดรับมอบไปก็ดี  ทานวา
ใหเปนหนาที่ของผูนําของเขา หรือผูสงของออกจะพึงกระทําโดยเสียคาใชจายของตนเอง และถามี
การเสียหายเกิดขึ้นแกของในระวางที่อยูในความรักษา หรือตรวจตราดูแลของกรมศุลกากรอันมิได
เกิดแตการจงใจกระทําหรือเกิดแตความบกพรองไมปฏิบัติตามหนาที่ไซร ทานวากรมศุลกากรหา
ตองรับผิดในการเสียหายนั้นไม 

 
มาตรา ๑๑๘  บรรดาหีบหอซึ่งมีของอยูขางใน ตองมีเครื่องหมายและเลขหมาย 

และตองแสดงเครื่องหมาย และเลขหมายเชนวานั้นลงไวในเอกสารทุกฉบับ ที่เก่ียวดวยของนั้น 
 
มาตรา ๑๑๙  ถาผูใดกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ และความผิดนั้นมิไดมีบัญญัติ

โทษไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ หรือบทกฎหมายอื่นไซร ทานวาผูนั้นตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๑๒๐   เมื่ อ ใดบทพระราชบัญญัตินี้ แตกต า ง กับบทกฎหมาย
พระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่นที่ใชอยู ณ บัดนี้  ทานวาในเรื่องอันเกี่ยวแกศุลกากรนั้น ใหยกเอา
บทพระราชบัญญัตินี้ข้ึนบังคับ และกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใดซึ่งจะไดใหใชในภาย
หนานั้น  มิให ถือวา เพิกถอนจํา กัดเปลี่ยนแปลงหรือถอนไปเสียซึ่ ง อํานาจและบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ เวนไวแตในกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใหมนั้น จะแสดงไวโดยชัด
แจงวา มีประสงคจะใหเปนเชนนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกการนําของเขา และสงของออก 

หรือการคาอยางใด ๆ ขามแดนแหงพระราชอาณาจักร ทางบกเสมอกันกับการคาทางทะเล และ
บทบัญญัติการบังคับ และโทษานุโทษทั้งปวงในพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับแกการคาขามแดน
ทางบกตามที่จะพึงใชไดโดยมิพักตองคํานึงถึงถอยคําสํานวนซึ่งใชตามปรกติในทางการเรือและ
เมื่อใดมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ถอยคําสํานวนที่ใชนั้นใหหมายความและกนิความ
รวมไปถึงรถไฟ ลอเล่ือน คนหาบหาม สัตวบรรทุกอากาศยาน ดานศุลกากร พรมแดน สนามบินที่
กําหนดเปนดานภาษี การบรรทุกของลง การถายของออก แลวแตกรณี หรือถอยคําสํานวนอื่น
ทํานองนี้ อันใชอยูในการคาทางบกหรือทางอากาศนั้น 

 
มาตรา ๑๒๒  ใหเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเปนผูรักษาการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหมีอํานาจออกกฎเสนาบดีเพ่ือปฏิบัติและดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ

เสนาบดีนี้ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเปนอันใชบังคับไดตั้งแตวันที่ไดประกาศเปนตนไป 
อธิบดีอาจออกขอบังคับสําหรับกรมไดตามอํานาจที่ไดใหไวแจงชัดโดยบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ และอาจเปลี่ยนแปลงขอบังคับนั้น ๆ ไดตามยุคตามกาล แลวแตจะเห็นวา
จําเปนเพื่อใหเหมาะแกกิจการของกรมศุลกากร 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ เปนปที่ ๒ ในรัชกาล

ปจจุบันนี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
   

 
(๑) ใบแนบ ๑ (รายงาน) 
(๒) ใบขนสินคาขาเขา 
(๓) ใบแนบ ๓ ใบขอเปดตรวจ 
(๔) ใบแนบ ๔ อัตราคาธรรมเนียมและภาระติดพัน 
(๕) ใบขนสินคาขาออก 
(๖) ใบแนบ ๖ 
(๗) ในแนบ ๗ ใบปลอยเรือออก 
(๘) ใบแนบ ๘ คําแสดงที่ย่ืนพรอมกับบัญชีสินคาสําหรับเรือ 
(๙) ใบแนบ ๙ ใบขนสินคาถายลํา 
(๑๐) ใบแนบ ๑๐ ใบขนสําหรับสินคาสงไปตามชายฝงโดยเรือไปตางประเทศ 
(๑๑) ใบแนบ ๑๑ ใบอนุญาตปลอยสินคา 
(๑๒) ใบแนบ ๑๒ คําแจงความในเรื่องใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไปขาเขา และ

คําแจงความในเรื่องใบอนุญาตปลอยสินคาอันคุมไดทั่วไปขาออก 
(๑๓) ใบแนบ ๑๓ บัญชีรายละเอียดของสินคาที่ขนขึ้น  
 

(ดูขอมูลภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 

อัมพิกา/ แกไข 
๘/๓/๔๕ 

A+B (C) 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 


