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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมศุลกากร   
กระทรวงการคลัง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๔/๑)  และ  (๔/๒)  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“(๔/๑) สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๔/๒) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” 
ขอ ๒ ใหยกเลิก   (๗)   ของขอ   ๒   แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร  

กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๔/๑)  และ  (๔/๒)  ของขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“(๔/๑) สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอํานาจหนาที่ 
  (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่น  

การคืนอากรทั่วไป  การควบคุมสินคา  และการตรวจปลอยสินคาที่นําเขาหรือสงออก  สินคาถายลํา   
และสินคาผานแดน  ทั้งนี้  เฉพาะสินคาที่ผูโดยสารนํามาพรอมกับตนทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากรที่อยูในความรับผิดชอบ 
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  (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางและของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
  (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคลังสินคาทัณฑบนตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ภายในอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

  (จ) สืบสวน   ปองกัน  และปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ 

  (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย 

(๔/๒) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่น  

การคืนอากรทั่วไป  การควบคุมยานพาหนะและสินคา  และการตรวจปลอยสินคาที่นําเขาหรือสงออก  
สินคาถายลํา  และสินคาผานแดนทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  นอกเหนือจากสินคาที่ผูโดยสารนํามา
พรอมกับตน 

  (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากรที่อยูในความรับผิดชอบ 
  (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางและของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
  (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมคลังสินคาทัณฑบนและเขตปลอดอากร 

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  แตไมรวมถึง
คลังสินคาทัณฑบนภายในอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบิน 

  (จ) สืบสวน   ปองกัน  และปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ 

  (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย” 

ขอ ๔ ใหยกเลิก  (๗)   ของขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร  
กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๕ ใหสํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพยังคงต้ังอยูและมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ
ทางศุลกากรตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เกี่ยวกับ
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สินคาที่คางอยูในทาอากาศยานกรุงเทพจนกวาจะแลวเสร็จ  แตไมเกินหกเดือนนับแตวันที่  ๒๘  
กันยายน  ๒๕๔๙  อันเปนวันเปดทําการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ศุภรัตน  ควัฒนกุล 
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูใชอํานาจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่สมควรจัดต้ังสํานักงานศุลกากร
ตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของกรมศุลกากร  ณ  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  และ
สมควรยุบเลิกสํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ  เพื่อใหสอดคลองกับการเปดทําการทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิตอไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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