
หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

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

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
(๒) กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร   กระทรวงการคลัง   (ฉบับที่   ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ขอ ๒ ใหกรมศุลกากร  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําสินคาเขาและ 

สงสินคาออก  และการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร  โดยดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการ
เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวง  การสงเสริมและการสนับสนุนการผลิตและการ
สงออก  และการปกปองผลประโยชนของประเทศและประชาชน  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) เสนอแนะเพื่อกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในทางศุลกากรตอกระทรวง   
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตและการสงออกโดยมาตรการทางภาษีอากร 



หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม   หรือตามที่

กระทรวง  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมศุลกากร  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง 
(๒) ดานศุลกากร  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๓) สํานักกฎหมาย 
(๔) สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๕) สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
(๖) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๗) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๘) สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  
(๙) สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๑๐) - (๑๓)  สํานักงานศุลกากรภาคที่  ๑ - ๔  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๑๔) สํานักตรวจสอบอากร 
(๑๕) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๑๖) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๑๗) สํานักแผนและการตางประเทศ 
(๑๘) สํานักพิกัดอัตราศุลกากร 
(๑๙) สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
(๒๐) สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร   
(๒๑) สํานักสืบสวนและปราบปราม 
ขอ ๔ ในกรมศุลกากร  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมศุลกากร  
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมศุลกากรเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรม 



หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย   
ขอ ๕ ในกรมศุลกากร  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี 
กรมศุลกากร  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ ในกรมศุลกากร  ใหมีกลุมที่ปรึกษาการศุลกากรในตางประเทศ  ซ่ึงเปนหนวยงาน

ดานวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมศุลกากร  โดยมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูแทนของประเทศไทยในการประชุมเจรจา  การแกไขปญหาขอขัดแยง  หรือการขอ
ความรวมมือทางวิชาการ  รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานศุลกากรตางประเทศ  องคการศุลกากรโลก  
และองคการระหวางประเทศ    

(๒) จัดหาขาวสารขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานศุลกากร 
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๗ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม  และราชการ 

ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ  งานประชุม  และงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและผลงานของกรม   
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของกรม 



หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับและจายคืนเงินภาษีอากร  งานบัญชีอากรดานการรับและจาย
อากร  เงินประกันอากร  และรายไดอื่น ๆ  ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  
และการวางมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บอากรของกรม 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสินบนรางวัล 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๘ ดานศุลกากร  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นสําหรับ

สินคานําเขาและสงออก  และของติดตัวผูโดยสาร  การคืนอากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ   
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งการ
ควบคุมและตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก  สินคาถายลํา  สินคาผานแดน  และของติดตัวผูโดยสาร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายศุลกากร  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ  และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากร   

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลางและของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๕) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคาและของติดตัวผูโดยสาร  รวมทั้งจัดทําประเมินผล  
พัฒนา  และปรับปรุงฐานขอมูลดานศุลกากรเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง 

(๖) ประสานงาน  ใหความรวมมือ  และใหคําปรึกษาแนะนําในการอํานวยความสะดวกดาน
การคาชายแดน 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยศุลกากร  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้งพิจารณาแกไขเพิ่มเติมและปรับปรุงกฎหมายวาดวยศุลกากร  กฎหมาย 



หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

วาดวยพิกัดอัตราศุลกากร  และระเบียบที่เกี่ยวของ  ใหสอดคลองกับนโยบายจัดเก็บภาษีและระบบ
การคาสากล 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอุทธรณคดี  การเสนอเบิกจายเงินสินบนรางวัล   
การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางดําเนินคดีศุลกากร  และการเปรียบเทียบคดี 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา  งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา  
งานคดีปกครอง   และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมที่มิได กําหนดใหเปนหนาที่ของ 
สวนราชการใดโดยเฉพาะ 

(๔) สนับสนุนและใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากร 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นสําหรับ

สินคานําเขาและสงออก  และของติดตัวผูโดยสาร  การคืนอากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ   
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้ง 
การควบคุมและตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก  สินคาถายลํา  สินคาผานแดน  และของติดตัว
ผูโดยสารตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร   
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากร 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลางและของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๕) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคาและของติดตัวผูโดยสาร  รวมทั้งจัดทําประเมินผล  
พัฒนา  และปรับปรุงฐานขอมูลดานศุลกากรเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 



หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๑ สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่น  การคืน
อากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  
และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ  ทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้งนี้  เฉพาะของที่ผูโดยสารนํามาพรอมกับตน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และเขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  และสิทธปิระโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ในเขตพื้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เฉพาะภายในอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากรภายในขอบเขตอํานาจ
หนาที่   

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลางและของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๕) วิเคราะหและประเมนิความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงของที่ผูโดยสารนํามาพรอมกับตน   รวมทั้งจัดทํา
ประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุงฐานขอมูลดานศุลกากรเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นสําหรับ

สินคานําเขาและสงออก  และการคืนอากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  
(ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินคานําเขา
หรือสงออก  สินคาถายลํา  และสินคาผานแดน  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
ทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  นอกเหนือจากของที่ผูโดยสารนํามาพรอมกับตน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร 

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 



หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ในเขตพื้นที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

แตไมรวมถึงเขตพื้นที่ภายในอาคารผูโดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากร  ภายในขอบเขตอํานาจ

หนาที่ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกคางที่อยูในความรบัผิดชอบ 

(๕) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคา  รวมทั้งจัดทําประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุง

ฐานขอมูลดานศุลกากร  เพื่อใชบริหารความเสี่ยง   

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ 

ที่รับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นสําหรับ

สินคานําเขาและสงออก  และการคืนอากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  

(ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินคานําเขา

และสงออก  สินคาถายลํา  และสินคาผานแดน  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร 

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากร 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลางและของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๕) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคา  รวมทั้งจัดทําประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุง
ฐานขอมูลดานศุลกากร  เพื่อใชบริหารความเสี่ยง 



หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากรและรายไดอื่นสําหรับ

สินคานําเขาและสงออก  และของติดตัวผูโดยสาร  การคืนอากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ   
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้ง 
การควบคุมและตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก  สินคาถายลํา  สินคาผานแดน  และของติดตัว
ผูโดยสารตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทางทาเรือกรุงเทพ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร 
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ทาเรือกรุงเทพ 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง  ๆ หลังผานพิธีการทางศุลกากร  ภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๕) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร   

และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคา   รวมทั้งจัดทําประเมินผล   พัฒนา   
และปรับปรุงฐานขอมูลดานศุลกากร  เพื่อใชบริหารความเสี่ยง 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๕ สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากร  และรายไดอื่น
สําหรับสินคานําเขาและสงออก  และของติดตัวผูโดยสาร  การคืนอากรที่มิใชกรณีตามมาตรา  ๑๙  ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้ง 
การควบคุมและตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก  สินคาถายลํา  สินคาผานแดน  และของติดตัว
ผูโดยสารตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร 

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากร 

(๔) ตรวจสอบบันทึก  บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการนําของเขา  หรือสงของออก  ณ  ที่ 

ทําการของผูนําของเขา  ผูสงของออก  หรือผูที่เกี่ยวของเพื่อปราบปรามการฉอฉลทางการคา  ภายใน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 

(๖) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคา  รวมทั้งจัดทําประเมินผล  พัฒนา  และปรับปรุง

ฐานขอมูลดานศุลกากร  เพื่อใชบริหารความเสี่ยง 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๖ สํานักงานศุลกากรภาคที่  ๑-๔  มีอํานาจหนาที่ภายในเขตทองที่ที่ รับผิดชอบ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดกลยุทธในการจัดเก็บภาษีอากรสําหรับสินคาและของที่นําเขาและสงออก  

ควบคุมและกํากับดูแลการนําเขาและสงออก  สินคาถายลํา  สินคาผานแดน  และของที่นําเขาและสงออก  

รวมทั้งควบคุมและกํากับดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานคลังสินคาทัณฑบน  และเขตปลอดอากร 

ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  เขตอุตสาหกรรมสงออกตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  และสิทธิประโยชนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของดานศุลกากรใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน   และ

เปาหมายที่กรมกําหนดไว   

(๓) ใหคําปรึกษาแนะนํา  และสนับสนุนทางวิชาการแกดานศุลกากร  เพื่อสนองตอบ 

ยุทธศาสตรของกรม 
(๔) ใหการสนับสนุนแกดานศุลกากรในการดํ า เนินงานดานการจัดเก็บภาษีอากร   

สิทธิประโยชนทางภาษีอากร  การตรวจสอบและปองกันปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
วาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   



หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายศุลกากร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
และดําเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารตาง ๆ  หลังผานพิธีการทางศุลกากร  รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับคดีทางศุลกากร  ของกลาง  และของตกคางที่อยูในความรับผิดชอบ 

(๖) ตรวจสอบบันทึก  บัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการนําของเขาหรือสงของออก  ณ  ที่
ทําการของผูนําของเขา  ผูสงของออก  หรือผูที่เกี่ยวของเพื่อปราบปรามการฉอฉลทางการคา  ภายใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ 

(๗) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนําเขาและสงออกซ่ึงสินคาและของ  รวมทั้งจัดทําประเมินผล  พัฒนา  และ
ปรับปรุงฐานขอมูลดานศุลกากร  เพื่อใชบริหารความเสี่ยง 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ สํานักตรวจสอบอากร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางหรือมาตรการดานการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรและสิทธิประโยชน

ทางภาษีอากร 
(๒) จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารหลังผานพิธีการศุลกากร  เพื่อทักทวงการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ในการกําหนดราคาศุลกากร  การจัดเก็บภาษีอากร  การยกเวนภาษีอากร  การคืนหรือ
ลดหยอนคาภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และเงินอื่น ๆ 

(๓) ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร  และการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรใหครบถวน
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบพิธีการนําของเขาและสงของออก 

(๔) ตรวจสอบบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของกับการนําของเขาหรือสงของออก  ณ  ที่ 
ทําการของผูนําของเขา  ผูสงของออก  หรือผูที่เกี่ยวของ  เพื่อปราบปรามการฉอฉลทางการคา 

(๕) จัดทํา  รวบรวม   ปรับปรุง  และพัฒนาฐานขอมูลดานศุลกากรของกรม   เกี่ยวกับ 
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมาย
เกี่ยวกับการนําของเขาและสงของออก  และการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๘ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

(๒) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม  ตลอดจนฝกอบรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๓) เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   และใหบริการขอมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก 

(๔) สนับสนุนใหคําปรึกษา  แนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๙ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรม 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม   และบุคคลภายนอก 

ที่เกี่ยวของกับงานทางศุลกากร 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ

ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๐ สํานักแผนและการตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร  และแนวทาง 

การบริหารของกรม  รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ  แผนงาน  และมาตรการของกรม 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และเสนอแนะนโยบายและมาตรการของกรม   รวมทั้งแนวทาง 

การแกไขปญหาอุปสรรคในการดาํเนินการตามนโยบายและมาตรการดังกลาว 

(๓) เสนอแนะนโยบายและทาทีในการเจรจาทางดานศุลกากรระหวางประเทศและดานอื่น 

ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งเตรียมการในการเขารวมประชุมหรือจัดประชุมตามกรอบความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

(๔) เปนศูนยประสานงานและศูนยขอมูลขาวสารดานการตางประเทศ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๒๑ สํานักพิกัดอัตราศุลกากร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําพิกัดศุลกากร  และการกําหนดและพัฒนามาตรฐานการ

วินิจฉัยพิกัดศุลกากร  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลภายใตระบบฮารโมไนซ  และตามพันธกรณี

ระหวางประเทศ  รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแกไขพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 

(๒) พัฒนาระบบฐานพิกัดศุลกากรและบริหารฐานขอมูลดังกลาวใหทันสมัยอยูเสมอ 

(๓) ศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการนําขอแนะนําขององคการศุลกากรโลกที่เกี่ยวของกับ

ระบบฮารโมไนซมาใช  รวมทั้งประสานงานกับองคการศุลกากรโลกและองคกรระหวางประเทศ 

ที่เกี่ยวของ  ในสวนที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรและกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานหลักเกณฑการยกเวนอากร  และพิจารณายกเวน

อากรสําหรับของตามภาค  ๔  แหงพระราชกําหนดพิกัดอตัราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐   

(๕) พิจารณาจําแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่มีการโตแยงในการนําของเขาหรือสงของออก  

หรือมีการขอหารือพิกัดอัตราศุลกากร 

(๖) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณการประเมินอากร  ในสวนที่เกี่ยวของกับพิกัด

อัตราศุลกากรและกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา  ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการอุทธรณดังกลาว 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางอัตราอากร 

(๘) กําหนดมาตรฐานวิธีวิเคราะหสินคา  และเปนศูนยรวบรวมขอมูลดานวิเคราะหสินคา  

และขอมูลเกี่ยวกับของตองหามและของตองกํากัดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ตลอดจนเผยแพรและ

สนับสนุนขอมูลและความรูดานการวิเคราะหสินคา   

(๙) ดําเนินการพิจารณาปญหาเกี่ยวกับกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา  และตรวจสอบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับความถูกตองของใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ  ระเบียบ  คําส่ัง  และประกาศที่เกี่ยวกับพิกัดอัตรา

ศุลกากรและกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา 

(๑๑) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการจําแนกพิกัดศุลกากรและสิทธิการยกเวนอากร 

ตามภาค  ๔  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และการวิเคราะหสินคา 
(๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๒๒ สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) เสนอแนะแนวทางเพื่อกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีอากร  รวมทั้งจัดทําประมาณการ
รายไดศุลกากร 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และกําหนดแนวทางหรือกลยุทธในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร   
พิธีการศุลกากร  และราคาศุลกากร  รวมทั้งควบคุมและติดตามการจัดเก็บภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(๓) พัฒนามาตรฐานพิธีการศุลกากรใหสอดคลองกบัมาตรฐานสากล  และพันธกรณีระหวาง
ประเทศ  รวมทั้งกําหนดมาตรการและพัฒนาพิธีการศุลกากรดานการคาชายแดน 

(๔) กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดราคาศุลกากร  ใหเปนไปตามความตกลง
วาดวยราคาศุลกากรภายใตความตกลงองคการการคาโลกและความตกลงอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง
ดําเนินการออกประกาศราคาสินคาตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

(๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลราคาศุลกากร  และบริหารฐานขอมูลดังกลาวใหทันสมัยอยูเสมอ 
(๖) พจิารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณการประเมินอากรในสวนที่เกี่ยวกับราคาศุลกากร 
(๗) กําหนด  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการ

ศุลกากรและราคาศุลกากร 
(๘) ดํา เนินการเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ สิทธิประโยชน ด านพิธีการศุลกากร   

การตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกผูนําเขา  ผูสงออก  และตัวแทนออกของที่ขอรับสิทธิประโยชนดาน
พิธีการศุลกากร  รวมทั้งการควบคุมทะเบียนบัตรสําหรับผานพิธีการศุลกากร  ทะเบียนประวัติผูนํา 
ของเขา  ผูสงออก  และตัวแทนของผูนําเขาหรือผูสงออก 

(๙) เปนศูนยกลางดานขอมูลและการประสานงานในเรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 
ในความรับผิดชอบของกรม  พิธกีารศุลกากร  ราคาศุลกากร  และการคาชายแดน 

(๑๐) สนับสนุน  ใหคําปรึกษา  และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานพิธีการศุลกากร  และ
ราคาศุลกากร 

(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย   

ขอ ๒๓ สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) กําหนดแนวทางหรือมาตรการดานสิทธิประโยชนทางภาษีอากร  และดําเนินการเกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑ สิทธิประโยชน ทางภาษีอากรตามกฎหมายว าด วยศุลกากรและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ   

(๒)  พิจารณาคําขออนุมัติจัดต้ังคลังสินค าทัณฑบนและเขตปลอดอากร  ทําเนียบทาเรือ  
โรงพักสินคา  และสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๓)  ตรวจสอบบัญชีคลังสินคาทัณฑบนและเขตปลอดอากร   
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา  ๑๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติศุลกากร   

(ฉบับที่  ๙)  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจน 
การชดเชยคาภาษีอากรตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร   

(๕) ใหคําปรึกษาแนะนําและให บริการขอมูลขาวสารดานสิทธิประโยชน ทางศุลกากร 
แก ผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย   

ขอ ๒๔ สํานักสืบสวนและปราบปราม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการสืบสวนปราบปรามการกระทําผิดทางศุลกากร   
(๒) สืบสวน  ปองกัน  และปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(๓) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางศุลกากร  เพื่อการควบคุม

ทางศุลกากร   
(๔) เปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือ  เก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลดาน 

การสืบสวนและปราบปราม  และการนําเทคโนโลยีมาใชในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดทางศุลกากร 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางศุลกากร   
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๕ ใหสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง  และสํานักงาน
ศุลกากรภาคที่   ๑  - ๔   ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร   กระทรวงการคลัง   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ยังคงมีอยูจนกวาจะมีประกาศรัฐมนตรีตามขอ  ๓  (๒)  (๔)  (๗)  (๙)  และ  (๑๐) - (๑๓)  
แหงกฎกระทรวงนี้  แลวแตกรณี 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


