
พระราชบญัญัตศิลุกากร 
(ฉบบัที ่๗)  

พทุธศักราช ๒๔๘๐ 

           โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตวิา่ สมควรเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการศลุกากร ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งน าของเขา้
หรอืสง่ของออกทางบก 
           จึง่มพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิ ยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดั่ง
ตอ่ไปนี ้

        มาตรา ๑ พระราชบญัญัตนิี้ใหเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่๗) พทุธศักราช ๒๔๘๐” 

        มาตรา ๒ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญัตนิี้เมือ่พน้ก าหนดเกา้สบิวันนับแตว่ัน ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

        มาตรา ๓ ในพระราชบญัญัตนิี ้เวน้แตจ่ะมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่ง อืน่  
           “ทางอนุมัต”ิ ใหห้มายความวา่ ทางทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง ใหเ้ป็นทางที ่จะใชข้นสง่ของเขา้ในหรอื
ออกนอกราชอาณาจักรได ้หรอืจากเขตแดนทางบกมายังดา่น ศลุกากร หรอืจากดา่นศลุกากรไปยังเขตแดนทาง
บกได ้ 
           “ดา่นพรมแดน” ใหห้มายความวา่ ดา่นทีต่ัง้ขึน้ไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทาง อนุมตั ิเพือ่ตรวจของทีข่นสง่
โดยทางนัน้ 
           “ดา่นศลุกากร” ใหห้มายความวา่ ดา่นทีต่ัง้ขึน้ไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทาง อนุมตั ิเพือ่เก็บศลุกากรแกข่อง
ทีข่นสง่โดยทางนัน้ และเพือ่ตรวจของดว้ย 
           “การน าของเขา้หรอืสง่ของออกทางบก” ใหห้มายความรวมตลอดถงึการน า ของเขา้หรอืสง่ของออกทาง
ล าน ้า ซึง่เป็นเขตแดนทางบกหรอืตอนหนึง่แหง่เขตแดนนัน้ แตไ่มร่วมถงึการน าของเขา้หรอืสง่ของออกทาง
ไปรษณีย ์หรอืทางอากาศ  
           “เขตแดนทางบก” ใหห้มายความวา่ เขตแดนทางบกระหวา่งราชอาณาจักร กบัดนิแดนตา่งประเทศ และ
รวมตลอดถงึล าน ้าใดๆ ซึง่เป็นเขตแดนแหง่ราชอาณาจักร หรอืตอนหนึง่แหง่เขตแดนนัน้ 
           “ผูค้วบคมุยวดยาน” หรอื “ผูข้นสง่” เมือ่ใชเ้กีย่วแกร่ถไฟใหห้มายความวา่ พนักงานรักษารถ  
           “พนักงานหรอืพนักงานศลุกากร” นอกจากพนักงานตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้น มาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัติ
ศลุกากร (ฉบบัที ่๖) พทุธศักราช ๒๔๗๙ แลว้ ใหห้มาย ความรวมตลอดถงึพนักงานใดๆ ซึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้ให ้
กระท าการเป็นพนักงานศลุกากร ดว้ย 

         มาตรา ๔ ของใดๆ ทีน่ าเขา้ในหรอืสง่ออกนอกราชอาณาจักรโดยผา่นเขต แดนใดๆ ทางบกหรอืตอนใด
แหง่เขตแดนนัน้ อาจมพีระราชกฤษฎกีาใหย้กเงนิอากรซึง่ เรยีกเก็บตามพระราชบญัญัตพิกิดัอตัราศลุกากรทีใ่ชอ้ยู่
ในเวลาทีน่ าเขา้หรอืสง่ออกนัน้ ให ้ทัง้หมดหรอืแตส่ว่นใดสว่นหนึง่ก็ได ้

         มาตรา ๕ หา้มมใิหผู้ใ้ดขนสง่ของหรอืพยายามขนสง่ของผา่นเขตแดนทาง บกเขา้ในหรอืออกนอก
ราชอาณาจักรหรอืตัง้แต ่เขตแดนทางบกมายังดา่นศลุกากร หรอื จากดา่นศลุกากรไปยังเขตแดนนัน้ตามทางใดๆ 
นอกจากทางอนุมัต ิหรอืในเวลาใดๆ นอกจากเวลาทีอ่ธบิดกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
            การขนสง่ของตามทางอนุมัตใินเวลาอืน่นอกจากทีก่ าหนดตามวรรคกอ่นนัน้ จะท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากอธบิดหีรอืผูแ้ทน และตอ้งปฏบิตั ิตามเงือ่นไขซึง่อธบิดกี าหนดขึน้ไวเ้ป็นพเิศษ
โดยเฉพาะ  
           หา้มมใิหผู้ใ้ดชว่ยเหลอืการขนสง่อนัตอ้งหา้มด่ังกลา่วแลว้ หรอืเก็บ หรอื ซอ่น หรอืยนิยอมใหเ้ก็บหรอื
ซอ่น หรอืจัดใหเ้ก็บหรอืซอ่นของใดๆ โดยรูอ้ยูแ่ลว้วา่ของ นัน้ๆ ไดข้นสง่โดยฝ่าฝืนขอ้หา้มด่ังกลา่วแลว้ 

         มาตรา ๖ อธบิดมีอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา หา้มมใิหผู้ค้วบคมุ เรอืล าใด หรอืเรอืประเภทใดทีใ่ช ้

ขนของสง่ตามล าน ้าซึง่เป็นเขตแดนทางบก จอดเทยีบทา่ เพือ่ขนของขึน้ลงตามล าน ้านัน้ ณ ทีใ่ดๆ เวน้แตท่ีซ่ ึง่
ประกาศไว ้

         มาตรา ๗ ผูข้นสง่ของอนัมใิชเ่ป็นหบีหอ่ของสว่นตัวผูท้ีโ่ดยสารในยวดยาน บรรทกุนัน้ เมือ่ผา่นเขตแดน
ทางบกเขา้ไปในราชอาณาจักร ใหป้ฏบิตัดิั่งตอ่ไปนี้  



         (๑) ใหม้บีญัชสีนิคา้แสดงรายการของทัง้ปวงทีข่นสง่ตามแบบทีอ่ธบิด ีตอ้งการเป็นสองฉบบั และยืน่บญัชี

นัน้ตอ่พนักงานดา่นพรมแดนและดา่นศลุกากร และ เมือ่พนักงานดา่นพรมแดนไดล้งลายมอืชือ่ในบญัชสีนิคา้ฉบบั
หนึง่แลว้ ใหถ้อืวา่บญัช ีฉบบันัน้เป็นใบอนุญาตใหน้ าของผา่นดา่นพรมแดนมายังดา่นศลุกากรได ้ 
         (๒) เมือ่ไดรั้บใบอนุญาตผา่นดา่นจากพนักงานดา่นพรมแดนแลว้ ใหข้น ของมายงัดา่นศลุกากรโดยพลัน
ตามทางอนุมัตขิองนัน้ตอ้งขนดว้ยยวดยานเดยีวกนักบัที ่ใชน้ าเขา้มา เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากพนักงาน
ศลุกากรใหข้นดว้ยวธิอีืน่ได ้และมใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงของหรอืหบีหอ่ ซึง่บรรจขุองนัน้ดว้ยประการใดๆ 

          มาตรา ๘ ผูข้นสง่ของอนัมใิชเ่ป็นหบีหอ่ของสว่นตัวผูท้ีโ่ดยสารในยวดยาน ทีบ่รรทกุนัน้ เมือ่จะผา่นเขต
แดนทางบกออกนอกราชอาณาจักร ใหป้ฏบิตัดิั่งตอ่ไปนี้  
          (๑) ใหน้ าของใหพ้นักงานศลุกากรตรวจทีด่า่นศลุกากร ณ ทางอนุมตั ิซ ึง่ใช ้ขนสง่ของนัน้  
          (๒) เมือ่พนักงานศลุกากรไดส้ัง่ปลอ่ยของและไดอ้อกใบอนุญาตหรอืรับรอง ใบขนสนิคา้ฉบบัใดเทา่ที่
จ าเป็นแกก่ารยา้ยถอนของนัน้ไปแลว้ ก็ใหข้นของไปจากดา่น ศลุกากรผา่นดา่นพรมแดนและขา้มเขตแดนไปโดย
พลัน แตต่อ้งยืน่ใบอนุญาตหรอืใบขน สนิคา้ทีเ่กีย่วแกข่องนัน้ตอ่พนักงานประจ าดา่นพรมแดน  
          (๓) อธบิดมีอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา สัง่ใหผู้ข้นสง่ท าบญัชสีนิ คา้แสดงรายการของทัง้ปวงที่
ขนสง่ และเมือ่อธบิดไีดป้ระกาศสัง่แลว้ ก็ใหผู้ข้นสง่ท า บญัชเีชน่วา่นัน้ตามแบบทีอ่ธบิดตีอ้งการเป็นสองฉบบั 
และยืน่บญัชนัีน้ตอ่พนักงาน ณ ดา่นศลุกากรและดา่นพรมแดน 

          มาตรา ๙ ผูค้วบคมุยวดยาน หรอืเรอืใดๆ ทัง้ทีบ่รรทกุ หรอืมไิดบ้รรทกุของ หรอืผูค้วบคมุสตัวพ์าหนะที่
บรรทกุของ และบคุคลใดๆ ทีข่นสง่ของโดยวธิใีดๆ ทัง้สิน้ เมือ่เขา้ในหรอืจะออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุมัต ิ
ใหห้ยดุทีด่า่นพรมแดนอนัตัง้อยู ่ทีท่างนัน้ และตอ้งยอมใหพ้นักงานตรวจยวดยานหรอืเรอืและของทีข่นสง่ กบัทัง้
ยอมให ้พนักงานท าบญัชขีองนัน้ๆ ดว้ย ตามแตพ่นักงานจะเห็นสมควร  
             บคุคลทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ เมือ่พนักงานเรยีกรอ้งในเวลาหรอืทีใ่ด ๆ ภายใน ระยะ ๕๐ กโิลเมตรจากเขต
แดนทางบกตอ้งหยดุและยอมใหพ้นักงานนัน้ตรวจยวดยาน หรอืเรอืและของทีข่นสง่ท าบญัชขีองนัน้ๆ และตรวจ
เอกสารใดๆ ซึง่ตอ้งมกี ากบัของ นัน้ๆ ตามความในพระราชบญัญัตนิี ้หรอืพระราชบญัญัตอิืน่  
             บคุคลทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ ตอ้งตอบค าถามซึง่พนักงานถามวา่ดว้ยการเดนิทาง หรอืของทีข่นสง่ และตอ้ง
ตอบตามความสตัยจ์รงิทกุประการ 

             มาตรา ๑๐ ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญัตมิาตรา ๕ ผูนั้น้มคีวามผดิตอ้งระวางโทษ ดั่งบญัญัตไิวใ้นมาตรา ๒๗ 
แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พทุธศักราช ๒๔๖๙ และของทัง้ ปวงอนัเนื่องดว้ยการกระท าผดินัน้ใหร้บิเสยีสิน้ โดย
มพัิกตอ้งค านงึวา่บคุคลผูใ้ดจะตอ้ง รับโทษหรอืหาไม ่

          มาตรา ๑๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญัตมิาตรา ๗ หรอื ๘ ผูนั้น้มคีวามผดิตอ้งระวาง โทษปรับครัง้หนึง่ๆ ไมเ่กนิ  
หนึง่พันบาท และของทัง้ปวงอนัเนื่องดว้ยการกระท าผดินัน้ ใหย้ดึไวจ้นกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามบทบญัญัติ
ทีก่ลา่วนัน้หรอืจนกวา่จะไดอ้ธบิาย เหตใุหเ้ป็นทีพ่อใจของอธบิดหีรอืผูแ้ทน 

          มาตรา ๑๒ ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามประกาศของอธบิดทีีอ่อกตามมาตรา ๖ หรอื ฝ่าฝืนบทบญัญัตมิาตรา ๙ 
หรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขซึง่ก าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อก ตามมาตรา ๑๓ ผูนั้น้มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกนิหา้รอ้ยบาท 

          มาตรา ๑๓ ใหรั้ฐมนตรมีอี านาจออกกฎกระทรวง ใหบ้คุคลจ าพวกใด หรอื ของ หรอืยวดยาน หรอืเรอื
ประเภทใดไดรั้บยกเวน้จากบทบงัคับแหง่พระราชบญัญัตนิี ้ตลอดทัง้บทกฎหมายวา่ดว้ยการศลุกากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นก็ได ้และจะ ก าหนดเงือ่นไขไวใ้นกฎกระทรวงนัน้ดว้ยก็ได ้

          มาตรา ๑๔ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลัง มหีนา้ทีรั่กษาการใหเ้ป็น ไปตามพระราชบญัญัตนิี ้และให ้
มอี านาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม บทแหง่พระราชบญัญัตนิี้  
              กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคับได ้

  

 


