
โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร 税法结构

1. ผู้เสียภาษีอากร 纳税人

2. ฐานภาษีอากร 课税基础

3. อัตราภาษีอากร 税率

4. วิธีการเสียภาษีอากร 纳税方式

5. การยุติข้อพิพาทในปัญหาภาษีอากร 税务争议及解决

6. การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 税收执法



1. พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 （1926年海关法）

2. พระราชบัญญัติศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2471 （ 1928年海关法（第一次）修订案）

3. พระราชบัญญัติศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2472 （1929年海关法（第二次）修订案）

4. พระราชบัญญัติศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2474（1931年海关法（第三次）修订案）

5. พระราชบัญญัติศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2475（1932年海关法（第四次）修订案）

6. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2479（1936年海关法（第六部））

7. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480 （1937年海关法（第七部））

8. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2480 （1937年海关法（第八部））

9. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 （1939年海关法（第九部））

10. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2483 （1940年海关法（第十部））

กฎหมายศุลกากร 税法



11. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2490 （1947年海关法（第十一部））

12.  พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พุทธศักราช 2497 （ 1954年海关法（第十二部） ）

13. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2499 （1956年海关法（第十三部））

14. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 （1972年政变团第329号公告（12月13日发布））

15.  พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2528 （ 1985年海关法修改及增订规定）

16. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช 2534 （ 1991年海关法（第十四部） ）

17. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช 2540 （ 1997年海关法（第十五部） ）

18. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 16) พุทธศักราช 2542 （ 1999年海关法（第十六部） ）

19. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พุทธศักราช 2543 （ 2000年海关法（第十七部） ）

20. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พุทธศักราช 2543（ 2000年海关法（第十八部） ）

21.  พระราชบัญญัติศุลกากร   (ฉบับที่ 19 ) พุทธศักราช 2548 （2005年海关法（第十九部））

22.   พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ 20 ) พุทธศักราช 2548 （ 2005年海关法（第二十部） ）

23. พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ 21 ) พุทธศักราช 2557 （ 2014年海关法（第二十一部） ）

24.  พระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ 22 ) พุทธศักราช 2557 （2014年海关法（第二十二部））



มาตร า120 เ มื่ อ ใ ดบทพระ ร าช บัญญั ติ นี้ แ ตก ต่ า ง กั บบทกฎหมาย
พระราชบัญญัติ หรือประกาศอื่นที่ใช้อยู่ ณ บัดนี้ ท่านว่าในเรื่องอันเกี่ยวแก่ศุลกากรนั้น 
ให้ยกเอาบทพระราชบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ และกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศใด ซึ่ง
จะได้ให้ใช้ในภายหน้านั้น มิให้ถือว่าเพิกถอน จํากัด เปลี่ยนแปลง หรือถอนไปเสีย ซึ่ง
อํานาจและบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นไว้แต่ในกฎหมายพระราชบัญญัติหรือประกาศ
ใหม่นั้น จะแสดงไว้โดยชัดแจ้งว่า มีประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น

第120条 任何情况下，本法律规定与其它现行法律、法
规相抵触，只要涉及海关事务，均以本法律规定为准；未来制
定并适用的法律、法规，不视为对本法律权力及条款的撤销、
限制、变更以及废除，除非该法律或法规明确指明以上目的。

กฎหมายใดขัดกับกฎหมายศุลกากรให้ใช้กฎหมายศุลกากรบังคับ
任何法律如果与《海关法》相抵触，以《海关法》为准



คดีทางภาษีศุลกากร 关税案件

 ความผิดตามมาตรา 27  และที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรา 27  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากร

 ความผิดตามมาตรา 99
 ความผิดตามมาตรา 27 ทวิ ความผิดตามมาตรา

อื่น ๆ เช่น การขอคืนอากรเป็นเท็จตามมาตรา
60 มาตรา 38   ฯลฯ

คดีอาญา 刑事案件 คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง
•  ผู้นําเข้าวางเงินประกันค่าอากร ไว้ไม่คุ้มค่าอากร     ที่

เจ้าหน้าที่ประเมินเพิ่ม
•  เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้นําเข้า – ผู้ส่งออก ชําระค่าภาษี

อากรไม่ครบถ้วนภายหลังการตรวจปล่อย
 ผู้นําเข้าตามมาตรา 19 ทวิที่วางหลักทรัพย์ประกันค่าอากร

ไว้แล้วไม่ผลิตส่งออก
  ผู้นําเข้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แล้วสิทธิสิ้นสุดลง ไม่

แจ้งขอชําระค่าภาษีอากร
• ผู้นําเข้า - ผู้ส่งออก ทุจริตในการคืนอากร หรือชดเชยค่า

ภาษีอากร 
• ผู้นําเข้า - ผู้ส่งออก ผิดสัญญาประกันในกรณีต่างๆ
• บุคคลภายนอกที่ทําละเมิดให้กรมศุลกากรเสียหาย
• บุคคลภายนอกฟ้องกรมศุลกากรให้ยกเลิกเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครอง



关税案件

 违反第二十七条规定和与第二十
七条相关的以及与海关有关的法
律

 违反第九十九条规定
 违反第二十七条第二款

 违反其它条款，如第六十条、第
三十八条的虚假退还税款等。

刑事案件 民事及行政诉讼

 进口货物收货人缴纳的货品担保金
未达到海关人员评估的税值

 海关人员在通关放行后检查发现进
口、出口货物没有足额纳税

 进口货物收货人按照第19条规定缴
纳相当于税款的保证金但没有生产
并出口

 进口货物收货人使用关税权利者，
关税权益到期后没有申报关税

 进口货物收货人、出口货物发货人
在退税、税款补贴中存在贪腐行为

 进口货物收货人、出口货物发货人
违反保证金合同的其它规定

 他人行为给海关司造成损失者

 他人起诉海关司要求撤销行政命令



1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร
3. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด

1.逃避海关监管

2.偷逃应纳税款

3.逃避进出境的禁止性或者限制性管理



มาตรา 27 ผูใดนําหรือพาของที่ยังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด หรือของตองหาม 
หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือสง หรือพาของเชนวานี้
ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดี หรือชวยเหลือดวยประการใดๆ ในการนําของเชนวานี้เขามาหรือ
สงออกไปก็ดี หรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซึ่งของดังกลาวนั้นจากเรือกําปน ทาเทียบเรือ 
โรงเก็บสินคา คลังสินคา ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไมไดรับอนุญาตก็ดี หรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ 
หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทําการเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ใน
การขนหรือยายถอน หรือกระทําอยางใดแกของเชนวานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการ
หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียคาภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงบท
กฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแกการนําของเขาสงของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินคา และ
การสงมอบของโดยเจตนาจะฉอคาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่จะตองเสียสําหรับ
ของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงขอหาม หรือขอจํากัดอันเกี่ยวแกของนั้นก็ดี สําหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให
ปรับเปนเงินสี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินสิบปหรือทั้งปรับทั้งจํา



第二十七条 将未缴纳税款、限制、禁止或未依法经过

海关检查货物运入、带入泰王国，或运出泰王国境内者；或在

未获得批准情况下协助他人进口、出口，或从货船、码头、货

仓及永固性建筑搬运、装卸以上货物，或提供居住、收藏、维

修，或允许、参与他人从事以上运输、卸载行为，以逃避、企

图逃避关税，或逃避禁止性或者限制性管理；或擅自将应缴纳

税的货物发运、留置、交付，以逃避政府税收；或逃避进出口

禁止性或者限制性管理，可处以货物加应纳税款价值十倍罚

款，或处以十年监禁处罚，或刑法刑罚并处。



                                                   

ความผิดตามมาตรา 27
违反第二十七条规定

ฐานลักลอบหนีศุลกากร
逃避海关监管

  ฐานหลีกเลี่ยงอากร
偷逃应纳税款

ฐานหลีกเลี่ยงขอหาม ขอกํากัด
逃避禁止性或者限制性管理

ลักลอบสงออก走私出口

ชวยเหลือดวยประการใดๆในการลักลอบนําเขา-สงออก
为进出口走私提供协助

ยายถอนหรือชวยเหลือในการยายถอนของออกจากเรือ คลังสินคา,ทาเทียบเรือ,
ทาเรือ,เขตปลอดอากร,เขตประกอบการเสรีโดยไมไดรับอนุญาต
在未经批准情况下协助从他人货船、码头、货仓及免税区、
自贸区搬运、装卸货物

 เกี่ยวของดวยประการใดๆในการลักลอบ参与其它形式走私活动

ลักลอบนําเขา 走私入关

ใหที่อาศัยเก็บหรือเก็บของลักลอบ 提供居住或存放走私物品



ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร

การลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนําของที่ตองเสียคาภาษีอากร 
หรือไมตองเสียภาษีอากร หรือของตองหาม  ตองกํากัดเขามาในหรือสงออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยไมไดผานพิธีการศุลกากร

               ของที่ลักลอบหนีศุลกากรอาจเปนของที่ตองเสียภาษี หรือไมตองเสีย
ภาษี หรือเปนของตองหาม หรือตองกํากัด  หากนําเขาหรือสงออกไมไดผานพิธี
การศุลกากรแลว เปนความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากร
ไดกําหนดโทษผูกระทําผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสําหรับความผิดครั้งหนึ่งให
ปรับเปนเงิน 4 เทาของราคารวมคาอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และริบของที่ลักลอบ



逃避海关监管

逃避海关监管，意思是在未办结海关手续

的情况下进口或出口须货物，无论其是须纳税
还是无须纳税，或是禁止、限制进出口货物。

逃避海关监管的货物，可以是应纳税货物，

也可以是无须纳税货物，也可以是禁止、限制
进出口货物，如果在进出口时未经办结海关手
续即视为逃避海关监管。海关法规定逃避海关
监管者，违反一次规定按应纳税款的4倍罚款，
并处以不超过10年监禁，或刑罚并处，并没收走
私货物。



มาตรา16 พ.ร.บ ศุลกากร(ฉบับที่9)2482 การกระทําที่บัญญัติ
ไวในมาตรา 27 และมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช 2469 นั้น ใหถือวาเปนความผิดโดยมิพักตองคํานึงวา
ผูกระทํามีเจตนา หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ หรือหาไม

1939年海关法（第九部）第十六条 《1926年海

关法》 第二十七条、第九十九条规定的情形视
为违法，无论其为故意为之或是无意为之。



       2. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร

     ก.  ผูใด หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

                  ข.  นําสินคาเขามาหรือสงออกไปโดยไมผานศุลกากร หรือนําออกจาก

เรือ คลังสินคา เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี หรือสถานที่ควบคุมของ

ศุลกากร โดยไมไดรับอนุญาตจากศุลกากร

                  

        
     2.逃避海关监管

1）任何人 指自然人及法人

 2）在未办结海关手续的情况下进口或出口货物，或将货物运出货船、

码头、货仓、免税区及自贸区

                  



ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร

ก. ลักลอบนําของเขามาในราชอาณาจักร

ข. ลักลอบนําของออกไปนอกราชอาณาจักร

ค. เกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการลักลอบเขาหรือสงออก ผูใช 

      ผูสนับสนุน

ง. นําของออกจาก คลังสินคา, โรงพักสินคา ,ที่มั่นคง, ทําเนียบ

ทาเรือ,  เรือ ,  เขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี โดยไมไดรับอนุญาต

จากกรมศุลกากร

จ. ใหที่เก็บอาศัย ของลักลอบหนีศุลกากร

ฉ. เ กี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนยายของลักลอบหนี         

ศุลกากร



逃避海关监管

1.走私货物进入泰王国境

2.走私货物离开泰王国境

3.与走私有关的其它行为、受雇或为走私行为提供支持

4.在未经海关司批准情况下将货物运出货船、码头、

货仓、免税区及自贸区

5.为走私货物提供存放地点

6.参与其它形式的走私物品运输行为





ความผิดฐานหลีกเลีย่งอากร偷逃应纳税款

การหลีกเลี่ยงอากร หมายถึง การนําของที่ตองชําระคาภาษีอากรเขามา
หรือสงของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนํามาผานพิธีการศุลกากรโดย
ถูกตอง  แตมีเจตนาทุจริตเพื่อมิใหตองชําระคาภาษีอากรหรือชําระในจํานวนที่
นอยกวาที่จะตองชําระจริง โดยการ สําแดงปริมาณ น้ําหนัก ราคา ชนิดสินคา 
พิกัดอัตราศุลกากรเปนเท็จ ฯลฯ เปนเหตุใหอากรขาด ดังนั้นผูนําเขาหรือ
สงออกที่มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานสําแดงเท็จอีกฐาน
หนึ่งดวย  

偷逃应纳税款，意思是在进出口货物时有办结海关

手续，但通过减少数量、重量、价格，改变产品类别、虚
假申报关税税率等行为，故意逃避应该缴纳的税款，或缴
纳低于实际应交税款，并造成国家税收损失，因此违反偷
逃应纳税款行为的进出口者同时也存在伪造材料的罪行。



       2 .  ความผิดฐานหลีกเ ลี่ยงอากร  หมายถึง  การนําของเข ามาใน

ราชอาณาจักรหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร โดยนํามาผานพิธีการศุลกากร 

แตไดชําระอากรไมครบถวน

 ก.  ผูใด หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

                  ข.  ตองนําสินคาเขามาหรือสงออกตามชองทางที่ชอบดวยกฎหมาย

                  ค.   ตองมีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยยื่นใบขนสินคา

                  ง.   กระทําการในลักษณะตางๆ เชน สําแดงรายการสินคา ราคา         อัตราอากรเปนเท็จ

                   จ.   การกระทํานั้นเปนเหตุใหอากรขาด

                    ฉ.   เจตนาทุจริตที่จะหลีกเลี่ยงอากร 

        



 2. 偷逃应纳税款,意思是在进出口货物时正常办结海关

手续，但所缴纳的税费不完全

 1）任何人，指自然人及法人

2）通过法律规定的渠道进口或出口货物

3）正常提交运货单，走海关办结手续

4）存在各种提供虚假货物清单、价格、税率等行为

5）造成国家税收损失

6）存在逃避纳税的主观意图

        



ลักษณะของการกระทําความผิดหลีกเลี่ยงอากร

(1)   สําแดงพิกัดอัตราอากรไมถูกตอง
(2)  สําแดงราคาซื้อขายต่ํากวาความเปนจริง
(3)  สําแดงชนิดสินคา ยี่หอ รุน ปริมาณ หรือรายการอื่น ๆ
     ไมถูกตอง
(4)  สําแดงเมืองกําเนิดเปนเท็จ
(5)  ใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรเปนเท็จ เชน แจงวาขอยกเวนอากรจาก 
BOI พบของไมตรงกับที่ขอยกเวนอากร หรือนําของที่ไดรับยกเวนอากรเพื่อ
การสงออก ไปขายภายในประเทศ โดยไมแจงชาํระอากร



偷逃应纳税款的形式

（1）申报的税率不实

（2）申报的交易价格低于实际价格

（3）申报产品类别、品牌、批次、数量以及其它项目不实

（4）申报原产地不实

（5）虚假使用税收权利，如告知从BOI获得免税优惠，但被
查出申报货品与免税优惠产品不一致，或者将用于出口的获
得免税优惠的货物用于国内销售，且不申报纳税



3. ความผิดฐานหลีกเลีย่งขอหาม ขอกํากัดในการนําเขาหรือสงออก 

หมายถึง การนําของที่กฎหมายหามนําเขาสงออก หรือตองควบคุม

การนําเขา สงออกมาผานพิธีการศุลกากร โดยการหลีกเลี่ยงขอหาม 

หรือขอกํากัดสําหรับของนั้น
                   

     ก.  ผูใด หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

      ข. ตองนําของหรือสินคาที่เปนของตองหามหรือตองกํากัดเขามาหรือสงออก
ตามชองทางที่ชอบดวยกฎหมาย

      ค.  ของที่นําเขามีกฎหมายหามนําเขา – สงออก หรือตองขออนุญาตนําเขา 
สงออก หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการนําเขา สงออก แตไมไดขอ
อนุญาตหรือไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย

      ง.  ตองมีการปฏิบัติพธิีการศุลกากรยื่นใบขนสินคา

      จ.   กระทําการในลักษณะตาง ๆ เชน สําแดงรายการ สินคาเปนเท็จ

                   



3.逃避进出境的禁止性或者限制性管理，意思是进出口法律规定
禁止的，或者海关须管制进出口的货物，逃避法律的相关规定

                   

 1）任何人，指自然人及法人

2）须存在通过合法渠道进口或出口禁止或限制的货物

3）进口的货物须为禁止进出口货物，或须经特别申请，或须按照
进出口的相关法律办理，但没有经申请、或未依法办理的行为

4）存在办结海关手续、提交运货单的行为

5）存在申报货物清单不实的情况

                   



ของตองหาม (PROHIBITED GOODS)

หมายถึง ของที่กฎหมายกําหนดหามมิใหนําเขามาในหรือสงออก

ไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ผูใดนําเขาหรือสงออกเปนความผิดตาม

กฎหมายที่หามและกฎหมายศุลกากร     ของตองหามไดแก  

        (1)  วัตถุลามก อนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287 

          (2)  สินคาที่มีตราหรือลวดลายธงชาติ ตาม พ.ร.บ ธง พ.ศ 2522

         (3)  เงินตรา พันธบัตรอันเปนของปลอม

         (4)  สินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา

         (5)  ยาเสพติดใหโทษทุกชนิด

         (6)  สินคาที่แสดงเมืองกําเนิดเปนเท็จ ตาม พ.ร.บ.หามนําของที่มีการแสดงกําเนิดเปนเท็จเขามา พ.ศ 2481

          (7) ของตองหามอื่นๆตามประกาศของกระทรวงพานิชย เชนยางรถยนตเกาใชแลว เปนตน



禁运品 (PROHIBITED GOODS)

意思是泰王国法律规定严格禁止进口或出口的货物，任何人进

出口该货物均被视为违反《海关法》以及其它有关禁运品规定的法律，

包括： 

（1）《刑法》第287条规定的色情品
（2）《1979年国旗法》规定的有国旗标志或国旗花纹标志的货物
（3）假币
（4）侵权产品
（5）毒品
（6）违反1938年《禁止进口伪造产地货物》法律规定的，虚假申报原产地

产品
（7）商务部规定的其它禁运品，如报废的旧汽车等



หมายถึง ของที่กฎหมายกําหนดวา การนําเขามาหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

จะตองขออนุญาตหรือตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดใหครบถวน ผูใดนําเขา

หรือสงออกโดยไมไดขออนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดเปนความผิด ตาม

กฎหมายที่ควบคุมนั้น และกฎหมายศุลกากรดวย

意思是该货物的进出口须先先提出申请，并按照法律规定执
行，任何人在没有申请情况下进口或出口，或没有按照法律
规定执行均视为违反该管制法律以及海关法律。

ของตองกํากัด限运货物 (RESTRICTED GOODS)



เหตุผลของการหามหรือจํากัดการนําเขาหรือสงออก
禁运、限运进出口货物的原因

(1) เหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงแหงรัฐ   เชน  ยุทธภัณฑทุกชนิด国家安全的原因，如

所有种类的战略物资

(2) เหตุผลเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เชน   ยาเสพติด

ทุกชนิด 社会稳定以及公序良俗原因，如所有种类的毒品                                  

(3) เหตุผลเกี่ยวกับสาธารณสุข  เชน อาหารทุกชนิด  ยา  เครื่องสําอาง
公共卫生的原因，如所有食品、药品、化妆品

(4) เหตุผลเพื่อคุมครองผูบริโภค   เชน สินคานําเขาตัองไดมาตรฐานหรือนําสินคาที่แสดง

เมืองกําเนิดเปนเท็จเขามา 保护消费者的原因，如进口商品必须达到标准，禁

止虚报原产地产品入境

(5) เหตุผลเพื่อคุมครองการผลิต  ภายในประเทศ  เชน การนําเขา การจํากัด

保护国内生产，如限制进口



(6) เหตุผลเพื่อสงวนไวใชภายในประเทศ เชน พืช และสัตวบางประเภท

(7)เหตุผลเพื่อปองกันโรคพืชและสัตว  เชน ซากพืชและสัตว

(8)เหตุผลเพื่อปองกันพันธุพืชและสัตวไมพึงปรารถนา

(9) เหตุผลเพื่อเศรษฐกิจการเงิน เชน  การควบคุมเงินตราไทยออกไป

      นอกราชอาณาจักร 

(10) เหตุผลเพื่อการจัดระเบียบการคา เชน การปองกันการทุมตลาด

(11) เหตุผลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศ  เชน สินคาที่

        ละเมิดลิขสิทธิ์ 

(12) เหตุผลเพื่อปองกันการตัดไมทําลายปา เชน เครื่องเลื่อยโซ ไม และไมแปรรูป 

(13) เหตุผลเพื่อคุมครองผูผลิตสินคา

(14) เหตุผลเพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม เชน หามนําของเสียมาทิ้งในประเทศ วัตถุอันตรายตาง ๆ



（6）保留予国内使用，如部分植物、动物
（7）预防动植物疾病，如动植物的骨植、躯干
（8）预防不可预料的动植物品种
（9）经济及金融的原因，如控制泰铢外流等
（10）贸易秩序的原因，如防止倾销
（11）遵守国际协定的原因，如侵权产品
（12）防止毁林砍伐的原因，如伐木机、已加工木材等
（13）保护货物生产者的原因
（14）保护环境的原因，如禁止将废弃物进口来泰抛弃，
各类危险品等



ของควบคุมของกระทรวงพาณิชย

วัตถุประสงคในการควบคุม

การควบคุมการนําเขาสินคาไดกําหนดไวในมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติการ
สงออกไปนอก และการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 วัตถุประสงคหลักที่
สําคัญไดแก

1. เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

2. เพื่อปองกันและรักษาสาธารณประโยชน

3. เพื่อประโยชนดานสาธารณสุข

4. เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. เพื่อใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศ



商务部的管制品

管制的目的

根据1979年《商品进出口法》第5条规定，货物
管制的目的主要包括：

1.维护经济稳定

2.维护公共利益

3.维护公共卫生

4.维护公序良俗、社会稳定

5.符合国际协定的要求



รายการสินคาที่มีการควบคุมการนําเขาตามประกาศของกระทรวงพาณิชย



商务部公布的进口管制物品



ความผิดฐานสําแดงเท็จ

การสําแดงเท็จ หมายถึง การสําแดงหรือระบุหรือตรอกรายการใด ๆ ในเอกสารเกี่ยวกับการนําเขาหรือ
สงออกสินคา เชนใบขนสินคาขาเขาและขาออก ซึ่งกฎหมายศุลกากรบังคับใหสําแดงหรือระบุหรือ
กรอก แตไดสําแดงไมตรงกับหลักฐานเอกสารและขอเท็จจริงในการนําเขาและสงออก การสําแดงเท็จมี
หลายลักษณะ ดังนี้

1. การยื่นใบขนสินคา คําสําแดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นตอกรม
ศุลกากรเปนความเท็จ หรือไมบริบูรณหรือชักพาใหหลงผิด

2. การไมตอบคําถามของเจาหนาที่ศุลกากรอันเปนความเท็จ
3. การไมยอมหรือละเลย ไมทํา ไมรักษาบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือ

เอกสาร หรือตราสารอยางอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายศุลกากรกําหนด
4. การปลอมแปลงหรือใชเอกสาร บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นที่ปลอมแปลงแลว
5. การแกไขเอกสาร บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ทางราชการออกใหแลว
6. การปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอยางอื่นของพนักงานศุลกากร



申报不实

申报不实 意思是在进出口运货单等海关要求填写或出示的相关文件里填
写与实际进出口货物不符，申报不实可以有以下情形：

1.向海关提交虚假的、不完全的或故意误导性质的运货单、申报
表、证明书等材料

2.在回答海关人员问题中存在不实

3.拒绝或不保护海关要求的单据、发票等

4.伪造或使用虚假的海运提单等材料

5.在官方出具相关材料后擅自进行修改

6.伪造海关人员的签名、签章或其它标识



มาตรา 99 ผูใดกระทําหรือจัดหรือยอมใหผูอื่นกระทํา หรือยื่นหรือจัดใหผูอื่น
ยื่นซึ่งใบขนสินคา คําสําแดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารอยางอื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ หรืออันพระราชบัญญัตินี้บังคับให
กระทํานั้นเปนความเท็จก็ดี เปนความไมบริบูรณก็ดี หรือเปนความชักพาใหผิดหลงใน
รายการใด ๆ ก็ดี หรือถาผูใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับใหตอบคําถามอันใดของพนักงาน
เจาหนาที่มิไดตอบคําถามอันนั้นโดยสัตยจริงก็ดี หรือถาผูใดไมยอม หรือละเลยไมทํา ไม
รักษาไวซึ่งบันทึกเรื่องราว หรือทะเบียน หรือสมุดบัญชี หรือเอกสาร หรือตราสารอยาง
อื่น ๆ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไวก็ดี หรือถาผูใดปลอมแปลงหรือใชเมื่อปลอมแปลง
แลวซึ่งเอกสารบันทึกเรื่องราวหรือตราสารอยางอื่นที่พระราชบัญญัตินี้บังคับไวใหทํา 
หรือที่ใชในกิจการใด ๆ เกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือแกไขเอกสารบันทึกเรื่องราว 
หรือตราสารอยางอื่นภายหลังที่ไดออกไปแลวในทางราชการก็ดี หรือปลอมดวงตรา 
ลายมือชื่อ ลายมือชื่อยอ หรือเครื่องหมายอยางอื่นของพนักงานกรมศุลกากร หรือซึ่ง
พนักงานศุลกากรใชเพื่อการอยางใด ๆ อันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหกเดือน



第九十九条 任何人在制作或向海关人员提交与本法律有

关或适用本法律的运货单、报关单、证明书、清单或其它单
据，或授权他人代为制作、提交，如存在虚假行为；或拒绝回
答海关人员依法询问的有关问题；或拒绝、不执行或不按照海
关人员要求保护好相关单据；或伪造、使用本法律规定要求的
材料；或在官方出具相关材料后擅自修改单据；或伪造本法律
规定的海关人员的签名、签字、签章或其它海关人员使用标
识，处以不超过五万铢罚款，或不超过六个月监禁。



มาตรา ๑๐ เมื่อนําของใด ๆ เขามาหรือสงของใด ๆ ออกไป และของนั้นตองเสีย
อากรหรือไมก็ตาม ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกแสดงรายการตอไปนี้ในใบขนสินคา คือ 
ชนิดของ คุณภาพ ปริมาณ น้ําหนัก ราคาศุลกากร และรายการอยางอื่น ๆ ตามแตอธิบดีจะ
ตองการ และใหลงนามรับรองในใบขนสินคาหรือใชวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกําหนดเพื่อ
รับรองใบขนสินคาวาขอความที่ไดแสดงไวนั้นเปนความสัตยจริง

第十条 在进口或出口货物时，无论是该货物是否必须纳税，进、出

口提货人、发货人应在运货单中注明以下项目，包括：货品类别、质量、数
量、重量、海关价格及其它海关司司长要求注明的项目，并在签名确认所列
项目均属实，或按照海关司长要求出具证明书。



มาตรา ๗ การสําแดงรายการในใบขนสินคาขาเขาและใบขน
สินคาขาออกนั้นมิใหถือวาบริบูรณ นอกจากจะสําแดงประเภทของ
และเกณฑปริมาณที่ตองใชในการเก็บอากรใหถูกตองครบถวนตามที่
จําแนกและกําหนดไวในพิกัดอัตราอากรทายพระราชกําหนดนี้

第七条 在进口货物提货单以及出口货物的装货单中须

按照税率表规定及分类的要求完整列明货物类别、纳税数量，
仅列货物项目，视为登记不完整。



มาตรา ๑๑๓ บรรดาใบขนสินคา บัญชี สมุดบัญชี บันทึกเรื่องราวหรือเอกสารไมวา
ประเภทใด ๆ ใหทําและถือไวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใบขนสินคา บัญชีหรือ
บันทึก เรื่องราวอยางอื่นที่ตองทําขึ้นตามบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานมิใหถือวา
สมบูรณ นอกจากจะไดทําใหถูกตองเครงครัดตรงตามที่บัญญัติไว เมื่อจะตองจัดและ
แยกประเภทปริมาณสินคา ก็ตองกระทําการนั้นใหถูกตองเครงครัดตรงตามบัญชีรายชื่อ
สินคาขาเขาและขาออกแบบราชการ ราคาแยกประเภทหนึ่ง ๆ และราคารวมยอดใบขน
สินคานั้นใหลงไวเปนเงินไทย จํานวนหีบหอในตนใบขนสินคาทุกฉบับใหลงเปน
ตัวอักษร สวนสําเนาจะลงเปนตัวเลขก็ได หามมิใหรับใบขนสินคาฉบับใดนอกจากจะมี
รายการละเอียดบริบูรณดังที่กําหนดไวในแบบตามที่กฎหมายบัญญัติ พรอมทั้งคําแสดง
ของผูนําของเขาหรือตัวแทนดังกําหนดไวดวย



第一百一十三条 提货单、账单、货物清单以及其它材料须以

泰语或英语制作；提货单、账单以及清单及其它材料必须严
格按照法本律规定格式填写，须按照法律规定以及官方规定
装货单、提货单格式对货物进行分类、登记重量；提货单分
列的各类货物价格、总价、运费等须以泰铢登记；发货单原
件的货物件数以文字填写，复印件可以用数字填写，在未依
本法规定填写完整项目，并出示进口商签名或委托书前禁止
领取提货单。



ความผิดฐานรับซื้อของหนีภาษี

ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํารับ

ไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่ยังมิไดเสียภาษีหรือของ

ตองจํากัดหรือของตองหามหรือที่นําขามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได

ผานศุลกากรโดยถูกตองก็ดีหรือเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักร 

โดยหลีกเลี่ยงอากร ขอหามหรือขอกํากัดเกี่ยวแกของนั้นก็ดี มีความผิด

ตองระวางโทษปรับเปนเงินสี่เทาของราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวย

แลว หรือจําคุกไมเกินหาปหรือทั้งปรับทั้งจํา



购买逃税货物

任何人在知情情况下藏有、协助销售、运

输、购买、受理典押未依法纳税的货物，或限
制、禁止进口的货物行为的；无论是未正常申
报或逃税，或是禁运、限制性货物，可处以货
物原价加税后十倍罚款的处罚，或处以不超过5

年监禁或刑罚并处。



ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญา

1. การแจงความรองทุกข กลาวโทษ หรือเจาพนักงานพบการ

    กระทําความผิดเอง

2. การเขาตรวจคนและจับกุม

3. การสอบสวน หรือยุติคดีโดยพนักงานสอบสวนตาม 

            หรืองดการฟองรองตามกฎหมายอื่นๆ 

4. การฟองรองตอศาลโดยพนักงานอัยการหรือผูเสียหาย

5. การพิจารณาคดีของศาล

6. การพิพากษาลงโทษ

7. ปฏิบัติตามคําพิพากษา



刑事责任追究程序

1.或举报、指控或海关人员自己发现违法行为

2.进入检查并抓捕
3.审讯或调查人员停止调查或依法撤销诉讼
4.受害人或检察官向法院提出上诉
5.法院审理案件
6.法院判决
7.执行法院判决决定



依照海关法撤销上诉情况

คณะกรรมการเปรยีบเทียบ

งดการฟองรอง ประกอบดวย ผูแทนกรมศุลกากร 

ผูแทนกระทรวงการคลงั ผูแทน สตช.

อธิบดีกรมศุลกากร

ความผิดตามมาตรา 27,31,36,96 
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 5, 
5 ทวิ, 10 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2480

ราคาของกลางรวมอากร 

เกินกวา 400,000 บาท

ความผิดตามมาตรา 27,31,36,96 
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 5, 
5 ทวิ, 10 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2480

ความผิดตามมาตรา 27 ทวิ, 
มาตรา 15 มาตรา 33, 38, 

60, 99 ฯลฯ

ราคาของกลางรวมอากร 

เกินกวา 400,000 บาท
ไมจํากัดมูลคาของกลาง

คดีระงับ ไมอาจรื้อรองฟองอีกได



依照海关法撤销上诉情况

由海关司代表、财政部代表、国家警察总
署代表组成的裁定撤销上诉委员会 海关司司长

违反《1926年海关法》第二十七、三
十一、三十六、九十六条，以及《

1937年海关法（第七部）》第五条、
第五条第二款、第十条规定情形

走私货物加税后总值
超过40万铢

违反《1926年海关法》第二十七、三
十一、三十六、九十六条，以及《

1937年海关法（第七部）》第五条、
第五条第二款、第十条规定情形

违反第二十七条第二款、第
十五条、第三十三、三十八

、六十、九十九条等

走私货物加税后总值
超过40万铢

不限制货物总价

案件终止，不能再提出上诉



บุคคลผูมีอํานาจเปรียบเทียบงดการฟองรองตามกฎหมายศุลกากร
有权依照海关法采取撤销上诉者

(1) อธิบดีกรมศุลกากร海关司司长

(2) พนักงานสอบสอน调查员

(3) คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟองรองประกอบดวย ผูแทน

กรมศุลกากร ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทน

กระทรวงการคลัง 由海关司代表、财政部代表、国家警

察总署代表构成的裁定撤销上诉委员会。



อํานาจของอธิบดีกรมศุลกากร
海关司司长权限

เปรียบเทียบไดทุกฐานความผิดตามกฎหมายศุลกากร 

เวนแตความผิดตามมาตรา 27, 31, 36, 96 และ มาตรา 5 ,5ทวิ

ประกอบมาตรา10 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่7) พ.ศ. 2480 และราคา

ของกลางรวมคาอากรเกินกวา 400,000.- บาท

有权裁定除违反《1926年海关法》第二十七、三十一、

三十六、九十六条，以及《1937年海关法（第七部）》第五条

、第五条第二款、第十条规定情形，以及走私货物加税后总
值超过40万铢的所有违法行为



อํานาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวน             

พนักงานสอบสอนมีอํานาจเปรียบเทียบไดเฉพาะ

ความผิดตามมาตรา 27 31 36 96 และมาตรา 5 ประกอบ

มาตรา 10 แหง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 

เฉพาะรายที่มีโทษปรับสูงไมเกิน 10,000.- บาท



调查员的裁定权限

有权裁定违反《1926年海关法》第二十七、

三十一、三十六、九十六条，以及《1937年海关
法（第七部）》第五条、第十条规定，且罚款不
超过十万铢的违法行为



อํานาจเปรียบเทียบของ

คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟองรอง

คณะกรรมการฯมีอํานาจเปรียบเทียบเฉพาะ

ความผิดตามมาตรา 27 , 31, 36 , 96  และมาตรา 5 ,5ทวิ 

ประกอบมาตรา  10 แหง  พ .ร .บศุลกากร(ฉบับที่  7) 

พ.ศ.2480 และคดีที่ราคาของกลางรวมอากรเกินกวา 

400,000.- บาท



裁定撤销上诉委员会权限

有权审理除违反《1926年海关法》第二十七、
三十一、三十六、九十六条，以及《1937年海

关法（第七部）》第五条、第五条第二款、第
十条规定情形，以及走私货物加税后总值超过
40万铢的所有违法行为



วิธีการเปรียบเทียบตามกฎหมายศุลกากร

依照海关法采取的裁定方式

(1) ใหชําระคาปรับ要求支付罚款

(2) ใหทําความตกลง要求签署协议

(3)  ใหทําทัณฑบน采取保税措施

(4)  ใหประกัน要求担保



ผลของการเปรียบเทียบตามกฎหมายศุลกากกร

依照海关法的裁定结果            

เมื่อมีการเปรียบเทียบแลวใหถือเปนอันคุมผูกระทํา

ความผิดในอันที่จะถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดอัน

นั้นและคดีเปนอันระงับไปจะรื้อรองฟองกันอีกไมได

在裁定生效后，即视为对违法人员的保

护，不能再就该违法行为对当事人提起上诉。



มาตรา ๓๒ เรือชนิดใด ๆ อันมีระวางบรรทุกไมเกินสองรอย
หาสิบตัน รถ เกวียน ยานพาหนะ หีบหอ หรือภาชนะใด ๆ หากได
ใชหรือมีไวเพื่อใชในการยาย ซอนเรน หรือขนของที่มิไดเสียคาภาษี
หรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม ใหริบเสียสิ้นโดยไมพักตองคํานึงวา
บุคคลผูใดจะตองรับโทษหรือไม และถามีของอื่นรวมอยูในหีบหอ
หรือภาชนะอื่น หรือในเรือ รถ เกวียน หรือยานพาหนะอันปรากฏวา
มีของที่ยังมิไดเสียคาภาษีหรือที่ตองจํากัดหรือตองหาม ก็ใหริบของ
นั้น ๆ เสียดุจกัน

ถาเรือที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําตามวรรคหนึ่งมี
ระวางบรรทุกเกินสองรอยหาสิบตัน ใหศาลมีอํานาจสั่งริบเรือนั้นได
ตามควรแกการกระทําความผิด



第三十二条 载重不超过250吨的船只、汽车、运

输工具、包装及其它设备如果用于货物搬运、储
藏、运输未依法纳税货物或禁止、限制性货物，应
依法没收；如果船只、汽车、运输工具、包装及其
它设备里有未纳税货物或禁止、限制性货物，则货
物也应同时没收。

如果第一款中船只载重超过250吨，则由法院出具执
行令，依法对其没收。



การนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร
货物进入泰国境内

Factory Carrier ทาเรือ ศุลกากร

รพท. ที่ทําการ

ผูนําเขา
โรงงาน ศุลกากร รพท. ที่ทําการ

ขนสง

ทาเรือ

ประเทศผูขาย (ผูสงออก)
销售国 (出口商)

ประเทศผูซื้อ(ผูนําเขา)
购买国 (进口商)

= สินคา = เรือ

FOB

CIF

清关
堆场 进口商

工厂 海关 清关
堆场 运输

码头

= 货物 = 船只

码头 海关



อาณาเขตทางทะเล领海 (Maritime Zone)

หลักกฎหมายพื้นที่ทางทะเลและหวงอากาศ 领海及领空的法律原则

หวงอากาศแหงชาติ หวงอากาศระหวางประเทศ

24 ไมลทะเล
12 ไมลทะเล

ทะเลอาณาเขต เขตตอเนื่อง ทะเลหลวง

เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
200 ไมลทะเล

พื้นดิน

เสนฐาน

ไหลทวีป ทองทะเลลึก

เหนืออากาศ

国家领空 国际空域

24 海里
12 海里

海上边界 毗连区 公海
专属经济区

200 海里

地面

基线

陆架 深海

高空区域


