ความผิดศุลกากร
๑ หลักเจตนา
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๙ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดย
เจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิด
เมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดให
ตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา
กระทําโดยเจตนา
ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและใน
ขณะเดียวกันผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น
ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวา
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได
กระทําโดยประมาท ไดแกกระทําความผิดมิใชโดยเจตนา แตกระทํา
โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและ
พฤติการณ
และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได
แตหาไดใชให
เพียงพอไม
การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดย
งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนัน
้ ดวย
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๕๒ การกระทําความผิดตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๒
หรือมาตรา ๒๔๔ ใหผูกระทําตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมีเจตนา

๒ กรณีผก
ู ระทําผิดเปนนิติบุคคล
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๕๓ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการหรือผูจัด
การ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระ
ทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย

๓ ผูสนับสนุน
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๖ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือ หรือให
ความสะดวกในการที่ผูอื่นกระทําความผิดกอนหรือขณะกระทําความผิดแมผูกระทํา
ความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้นก็ตามผูนั้นเปนผูสนับสนุน
การกระทําความผิด ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดที่สนับสนุนนัน
้
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา๒๔๕ ผูใดเปนผูใชหรือผูสนับสนุนหรือสมคบกันในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ หรือมาตรา ๒๔๔ ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น

๔ ขอสันนิฐานของกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๑๖๙ ถาพนักงานศุลกากรพบวาบุคคลใดมีสิ่งอันจะพึงตอง
ริบตามพระราชบัญญัตินี้ไวในครอบครอง ใหบันทึกขอเท็จจริงที่ตนเองไดพบเห็น
ไวเปนหลักฐานโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาขอเท็จจริงที่จดแจงไวในบันทึกนั้นเปน
ความจริง และผูนั้นไดนําสิ่งนั้นเขามาโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือนําเขามาโดยยัง
มิไดผานพิธีการศุลกากร เวนแตจะพิสูจนไดเปนอยางอื่น
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
และกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดวย

๕ ฐานความผิด
๕.๑ ฐานลักลอบหนีศุลกากร
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๒ ผูใดนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ง
ของที่ยังมิไดผานพิธีการศุลกากร
หรือเคลื่อนยายของออกไปจากยานพาหนะ
คลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา ที่มั่นคง ทาเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ

ปรับเปนเงินสี่เทาของราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหริบของนั้นไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
ผูใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งตองระวางโทษเชนเดียว
กัน

มาตรา๒๔๘ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามมาตรา๒๔๒ เกิดขึ้น
ในเรือที่มีระวางบรรทุกเกินสองรอยหาสิบตันกรอสหรืออากาศยาน
หากนายเรือ
หรือผูควบคุมอากาศยานนั้นไมใชความระมัดระวังในการปองกันมิใหมีการกระทํา
ความผิดนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
๕.๒ ฐานหลีกเลี่ยงอากร
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๓ ผูใดนําของที่ผานหรือกําลังผานพิธีการศุลกากรเขามา
ในราชอาณาจักร หรือสงของดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉออากรที่ตองเสียสําหรับของ
นั้น ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับเปนเงินตั้งแตครึ่งเทาแตไมเกินสี่
เทาของคาอากรที่ตองเสียเพิ่ม หรือทั้งจําทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได
ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
ผูใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งตองระวางโทษเชนเดียว
กัน
๕.๓ ฐานหลีกเลี่ยงขอหามขอกํากัด
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๔ ผูใดนําของที่ผานหรือกําลังผานพิธีการศุลกากรเขามา
ในราชอาณาจักร หรือสงของดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําของเขา
เพื่อการผานแดนหรือการถายลําโดยหลีกเลี่ยงขอจํากัดหรือขอหามอันเกี่ยวกับ
ของนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษา
หรือไม
ผูใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งตองระวางโทษเชนเดียว
กัน
๕.๔ ฐานรับของหนีศุลกากร
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๒๔๖ ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซื้อ
รับจํานําหรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรูวาเปนของอันเนื่องดวยความ
ผิดตามมาตรา ๒๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับเปนเงินสี่เทาของ
ราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลวหรือทั้งจําทั้งปรับ
การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
หากเปนการกระทําโดยรูวาเปน
ของอันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา ๒๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับเปนเงินตั้งแตครึ่งเทาแตไมเกินสี่เทาของคาอากรที่ตองเสียเพิ่ม หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง
หากเปนการกระทําโดยรูวาเปน
ของอันเนื่องดวยความผิดตามมาตรา ๒๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๕.๕ ฐานนําของที่ยังไมผานศุลกากรขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะ
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๗ ผูใดนําหรือยอมใหผูอื่นนําของตองหาม ของตอง
กํากัด หรือของที่ยังมิไดผานพิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุกหรือออกจากยานพาหนะ
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๒ หรือมาตรา ๒๔๔ แลวแตกรณี
๕.๖ ฐานสําแดงเท็จ
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๐๒ ผูใดยื่น จัดให หรือยอมใหผูอื่นยื่นใบขนสินคา
เอกสาร หรือขอมูล ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไมถูกตองหรือไมบริบูรณ อันอาจกอใหเกิดความสําคัญผิดในรายการใด ๆ ที่ได
แสดงไวในใบขนสินคา เอกสาร หรือขอมูลดังกลาวตอพนักงานศุลกากร ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา ๒๐๓ ผูใดแจงขอความ ใหถอยคํา หรือตอบคําถามดวย
ถอยคําอันเปนเท็จ หรือไมตอบคําถามของพนักงานศุลกากรตามที่พระราชบัญญัติ
นี้กําหนดใหตอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๒๐๔ ผูใดปลอมหรือแปลงเอกสารที่ใชในการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือแกไขเอกสารที่ทางราชการออกให เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปลอมดวงตราลายมือชื่อ หรือเครื่องหมายอื่น
ใดของพนักงานศุลกากรที่ใชเพื่อการอยางใดอันเกี่ยวดวยพระราชบัญญัตินี้ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดใชเอกสาร ดวงตรา ลายมือชื่อ หรือเครื่องหมาย ที่เกิดจากการ
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งตองระวางโทษเชนเดียวกัน
๕.๗ ฐานทุจริตการขอคืนอากร
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒๐๕ ผูสงของออกผูใดยื่นใบขนสินคาขาออกเพื่อขอคืนอากร
โดยแสดงขอมูลเกี่ยวกับของไมถูกตองและพนักงานศุลกากรพบวาของนั้นไมตรง
ตามที่แสดงไว หรือมีปริมาณนอยกวาที่แสดงหรือไมมีการสงออกตามที่แสดง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือปรับเปนเงินสี่
เทาของจํานวนเงินอากรที่ขอคืน แลวแตจํานวนใดจะมากกวา หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหริบของนั้น
มาตรา ๒๐๖ ผูนําของเขาผูใดขอคืนอากรตามมาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๙ โดยความเท็จโดยฉอโกงหรืออุบายหลอกลวง หรือโดยวิธีการอื่นใด
ทํานองเดียวกัน เพื่อขอคืนอากรเกินกวาจํานวนที่มส
ี ิทธิไดรับจริง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือปรับเปนเงินสี่เทาของจํานวน
เงินอากรที่ขอคืนเกินกวาจํานวนที่มีสิทธิไดรับจริง
แลวแตจํานวนใดจะมากกวา
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๕.๘ ฐานไมจัดใหมีเครื่องหมายหรือเลขหมายหีบหอ
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา๒๑๑ ผูนําของเขาหรือผูสงของออกผูใดไมจัดใหมีเครื่อง
หมายหรือเลขหมายกํากับหีบหอหรือภาชนะบรรจุของหรือไมแสดงเครื่องหมาย
หรือเลขหมายไวในเอกสารที่เกี่ยวกับของนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่น
บาท
๕.๙ ฐานลักลอบเขาไปในคลังสินคาโดยไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๒๓๗ ผูใดลักลอบเปดคลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา หรือที่
มั่นคง หรือลวงเขาไปถึงของที่อยูในคลังสินคาทัณฑบน โรงพักสินคา หรือที่
มั่นคงนั้น โดยไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๖ การประเมินราคาของเพื่อกําหนดคาปรับ
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา๒๕๔ การประเมินราคาของเพื่อกําหนดคาปรับตามพระราช
บัญญัตินี้ ใหถือตามราคาแหงของชนิดเดียวกันซึ่งไดเสียอากรครบถวนแลวตามที่
ซื้อขายในเวลาหรือใกลเวลาที่กระทําความผิดนั้น เวนแตไมมีราคาดังกลาวใหถือ
ตามราคาที่อธิบดีกําหนด

๗ การระงับคดี
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา๒๕๖ ภายใตบังคับมาตรา๒๕๗บรรดาความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ ถาบุคคลนั้นยินยอมใชคาปรับ หรือไดทําความตกลง หรือทําทัณฑบน
หรือใหประกันตามที่อธิบดีเห็นสมควรแลวอธิบดีจะงดการฟองรองเสียก็ได และให
ถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรจะฟองบุคคลใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให
บันทึกเหตุผลในการฟองผูกระทําความผิดไวดวย
มาตรา ๒๕๗ ความผิดตามมาตรา ๒๒๗ มาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓
มาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๗ ถาราคาของกลางรวมคาอากรเขาดวยแลวเกินกวา
สี่แสนบาท ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งประกอบดวยผูแทนกรม
ศุลกากร ผูแทนกระทรวงการคลังและผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและ
ผูตองหาไดชําระเงินคาปรับหรือไดทําความตกลง หรือทําทัณฑบน หรือใหประกัน
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ให
ถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๘ โทษริบ

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา
๑๖๕ เรือที่มีระวางบรรทุกไมเกินสองรอยหาสิบตันกรอส
ยานพาหนะอื่นใด เวนแตอากาศยาน หีบหอ ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งใด ๆ หากไดใช
หรือมีไวเพื่อใชในการยาย ซอนเรน หรือขนของทีม
่ ิไดเสียอากร ของตองหาม
ของตองกํากัด หรือของที่ยังมิไดผานพิธีการศุลกากร ใหริบเสียทั้งสิ้นไมวาจะมีผู
ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
ถาเรือที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําตามวรรคหนึ่งมีระวาง
บรรทุกเกินสองรอยหาสิบตันกรอสใหศาลมีอํานาจสัง่ ริบเรือนั้นไดตามควรแกการ
กระทําความผิด
มาตรา ๑๖๖ ของที่ยังมิไดเสียอากร ของตองหาม ของตองกํากัด
หรือของที่ยังมิไดผานพิธีการศุลกากร เปนของที่พึงตองริบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖๘ ในกรณีของที่ริบไดเนื่องจากการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้มิไดเปนของผูกระทําความผิด
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบไดถา
เจาของนั้นรูหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีหรือจะมีการกระทําความผิด แตมิไดกระทํา
การใดเพื่อมิใหเกิดการกระทําความผิดหรือแกไขมิใหการกระทํานั้นบรรลุผล หรือ
มิไดระมัดระวังมิใหของนั้นไปเกี่ยวของกับการกระทําความผิด

๙ อํานาจยึด
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๑๖๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา เรือลํา ใดเปนเรือที่พึงตองถูก
ยึดหรือตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานศุลกากรมีอํานาจสั่งใหนายเรือลํานั้น
หยุดลอยลําหรือนําเรือไปยังที่ใดที่หนึ่งหากนายเรือฝาฝนใหพนักงานศุลกากร
เตือนใหนายเรือปฏิบัติตามคําสั่ง
และหากนายเรือฝาฝนคําเตือนดังกลาว
ให
พนักงานศุลกากรมีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ เพื่อบังคับใหปฏิบัติตาม หรือเพื่อนําเรือ
ไป หรือเพื่อปองกันการหลบหนี
มาตรา ๑๖๗ ใหพนักงานศุลกากร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ
มีอํานาจยึดหรืออายัดสิ่งใด ๆ อันจะพึงตองริบหรือเปนที่สงสัยวาจะพึงตองริบตาม
พระราชบัญญัติน้ไ
ี วได
สิ่งที่อายัดไวนั้น
หากตรวจสอบแลวพบวาสิ่งนั้นไมเปนของอันพึง
ตองริบ ใหเพิกถอนการอายัดสิ่งนั้น แตกรณีเปนสิ่งอันพึงตองริบ ใหพนักงาน
ศุลกากร พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ มีอํานาจยึดสิ่งนั้น

สิ่งที่ยึดไวนั้น ถาเปนยานพาหนะที่ใชในการกระทําความผิด และ
เจาของหรือผูมีสิทธิไมมายื่นคํารองขอคืนภายในกําหนดหกสิบวันหรือถาเปนสิ่ง
อื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยึด ใหถือวาเปนสิ่งที่ไมมีเจาของ และใหตกเปน
ของแผนดิน
มาตรา ๑๗๑ ถาของที่ยึดไวเปนของสดของเสียได หรือถาหนวงชา
ไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายในการเก็บรักษาจะมากเกินสมควร
อธิบดีจะสั่งใหขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นกอนที่ของนั้นจะตกเปนของ
แผนดินก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
เงินที่ไดรับจากการขายของตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดหักคาใชจายและคา
ภาระติดพันแลว ใหถือไวแทนของ

๑๐ หนาที่เก็บรักษาและจําหนายของกลาง
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๑๗๐ บรรดาของหรือสิ่งทีย
่ ึดไวตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากรตองสงมอบใหพนักงาน
ศุลกากรเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ของหรือสิ่งที่ยึดและตกเปนของแผนดินหรือที่ศาลสั่งใหริบ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน
่ ที่เกี่ยวกับการศุลกากรใหจําหนาย
ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
๑๑ เงินสินบนและรางวัล
พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา
๒๕๕ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและรางวัลตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๔ เฉพาะกรณีความผิด
ฐานหลีกเลี่ยงขอหามและมาตรา ๒๔๖ ใหหักจายเปนเงินสินบนและรางวัลรอยละ
สี่สิบจากเงินคาขายของกลาง โดยใหหักจายเปนเงินสินบนรอยละยี่สิบ และเปน
เงินรางวัลรอยละยี่สิบ แตกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจจําหนายได
ใหหักจายจากเงินคาปรับ

(๒) ความผิดตามมาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๔๓ และมาตรา ๒๔๔ เฉพาะ
กรณีความผิดฐานหลีกเลี่ยงขอจํากัดใหหักจายเปนเงินรางวัลรอยละยี่สิบจากเงิน
คาขายของกลาง แตกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจจําหนายไดให
หักจายจากเงินคาปรับ
(๓) กรณีที่มีการตรวจเก็บอากรขาด และเจาหนาที่ผูสํารวจเงินอากร
ตรวจพบเปนผลใหเรียกอากรเพิ่มเติมได ใหจายเงินรางวัลรอยละสิบของเงินอากร
ที่กรมศุลกากรเรียกเก็บเพิ่มเติมได
เงินสินบนและรางวัลตาม (๑) และ (๒) ใหหักจายเปนเงินสินบนได
ไมเกินคดีละหาลานบาทและหักจายเปนเงินรางวัลไดไมเกินคดีละหาลานบาท
และตาม (๓) ใหหักจายเปนเงินรางวัลไดไมเกินหาลานบาทตอการตรวจพบ
: ชนิด ศุทธยาลัย

