หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร
ตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
๑ การเรียกเก็บอากรและความรับผิดตองเสียอากร
มาตรา๑๓ การนําของเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ให
เรียกเก็บอากรจากผูนําของเขาหรือผูสงของออกตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
ความรับผิดในอันจะตองเสียอากรสําหรับของที่นําเขามาใน
หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรเกิดขึ้นในเวลาที่นําของเขาสําเร็จหรือสง
ของออกสําเร็จตามมาตรา ๕๐
ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมีหนาที่เสียอากรเมื่อไดยื่นใบขนสินคา
ตอพนักงานศุลกากรและพนักงานศุลกากรไดรับและออกเลขที่ใบขนสินคาแลว
ตามพระราชกําหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐
มาตรา ๑๐ ของใดซึ่งในเวลานําเขาไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากร
เพราะเหตุที่นําเขเพื่อใชเองโดยบุคคลที่มีสิทธิเชนนั้น หรือเพราะเหตุที่นําเขามา
เพื่อใชประโยชนอยางใดที่กําหนดไวโดยเฉพาะ ถาหากของนั้นไดโอนไปเปนของ
บุคคลที่ไมมีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากร
หรือไดนําไปใชในการอื่น
นอกจากทีก
่ ําหนดไว หรือสิทธิที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรสิ้นสุดลง ของนั้น
จะตองเสียอากรโดยถือสภาพของของ ราคา และอัตราอากรที่เปนอยูในวันโอน
หรือนําไปใชในการอื่น หรือวันที่สิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรสิ้นสุดลงเปน
เกณฑในการคํานวณอากร สําหรับกรณีที่ไดรับลดหยอนอากร ใหเสียอากรเพิ่ม
จากที่ไดเสียไวแลวใหครบถวนตามจํานวนเงินอากรที่จะพึงตองเสียทั้งหมดในเมื่อ
ไดคํานวณตามเกณฑเชนวานั้น ทั้งนี้ ใหแจงขอชําระอากรหรืออากรเพิ่มตอกรม
ศุลกากรหรือดานศุลกากรที่ไดนําของนั้นเขามาในราชอาณาจักร ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ความรับผิดในอันจะตองชําระอากรหรืออากรเพิ่มเกิดขึ้นและตองชําระ
ณ
ที่ทําการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากรกําหนดใหเสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจํานวนเงินอากรหรืออากรเพิ่มอันจะพึงตองชําระ ถามิไดมีการปฏิบัติ
เชนวานั้น ใหถือวาของนั้นไดนําเขามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงการเสีย
อากร แตมิใหนํามาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช
๒๔๘๒ มาใชบังคับในกรณีที่ของนั้นไดโอนไปโดยสุจริต
การชําระอากรหรืออากรเพิ่มตามความในวรรคแรก ใหเปนความรับผิด
ของผูโอนของนั้นไปเปนของบุคคลที่ไมมีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากร
หรือผูที่มีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรไดนําหรือยินยอมใหนําของนั้นไปใช
ในการอื่นหรือผูที่ไดรับสิทธิยกเวนหรือลดหยอนอากรสิ้นสิทธิลงในขณะเปนเจา

ของ แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรถึงแก
ความตายในขณะเปนเจาของ ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท แลวแตกรณี เปนผูรับ
ผิดชําระอากรหรืออากรเพิ่ม โดยใหแจงขอชําระอากรหรืออากรเพิ่มภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่รูวาของนั้นผูตายไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากร
บทบัญญัติวาดวยความรับผิดในอันจะตองเสียอากรหรืออากรเพิ่ม
ตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่ของนั้นนําเขาโดยกระทรวง ทบวง กรม หรือ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งถามีการจําหนายของนั้นจะตองสงรายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐโดยไมหัก
รายจาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดใหของบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งบุคคลที่มีสิทธิไดรับ
ยกเวน หรือลดหยอนอากรนําเขามาเพื่อใชเอง หรือของบางประเภทหรือบางชนิด
ที่นําเขามาเพื่อใชประโยชนที่กําหนดไวโดยเฉพาะ ตามความในวรรคหนึ่ง ไดรับ
ยกเวนจากบทบังคับแหงมาตรานี้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ไว
ดวยก็ได การประกาศใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒การนําเขา-การสงออกสําเร็จ
มาตรา ๕๐ การนําของเขาและการสงของออกเปนอันสําเร็จ ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) การนําของเขาทางทะเล ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อเรือที่นําของ
เขามานั้นไดเขามาในเขตทาที่จะขนถายของขึ้นจากเรือหรือทาที่มีชื่อสงของถึง
สวนการสงของออกทางทะเล ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อเรือที่จะสงของออกนั้นได
ออกจากเขตทาทายสุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร
(๒) การนําของเขาทางบก ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อยานพาหนะที่
นําของเขามานั้นไดเขามาถึงเขตดานพรมแดน สวนการสงของออกทางบก ใหถือ
วาเปนอันสําเร็จเมื่อยานพาหนะที่จะสงของออกนั้นไดออกจากเขตดานพรมแดน
เพื่อไปจากราชอาณาจักร
(๓) การนําของเขาทางอากาศ ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่ออากาศยาน
ที่นําของเขามานั้นไดถึงสนามบินที่เปนดานศุลกากร
สวนการสงของออกทาง
อากาศ
ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่ออากาศยานที่จะสงของออกนัน
้ ไดออกจาก
สนามบินทีเ่ ปนดานศุลกากรทายสุดเพื่อไปจากราชอาณาจักร
(๔) การนําของเขาทางไปรษณีย ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไดเปดถุง
ไปรษณีย สวนการสงของออกทางไปรษณีย ใหถือวาเปนอันสําเร็จเมื่อไดปดถุง

ไปรษณียและไดดําเนินการสงออกตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี โดยตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

๓ การนําของออกจากอารักขาศุลกากร
มาตรา๕๑ กอนที่จะนําของใดไปจากอารักขาของศุลกากรหรือกอน
ที่จะสงของใดออกไปนอกราชอาณาจักร ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตองปฏิบัติ
ใหครบถวนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร กับ
ตองยื่นใบขนสินคาโดยถูกตอง และเสียอากรจนครบถวนหรือวางประกันไว
การยื่นใบขนสินคา การเสียอากร และการวางประกันตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อผูที่เกี่ยวของรองขอและอธิบดีเห็นวามีความจําเปนตองนําของใด
ออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือตองสงของใดออกไปนอกราชอาณาจักรโดย
เรงดวน อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหนําของนั้นไปจากอารักขาของศุลกากรหรือสง
ของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยังไมตองยื่นใบขนสินคาใหสมบูรณหรือยัง
ไมตองเสียอากรจนครบถวน ทั้งนี้
อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูรองขอตอง
ปฏิบัติดวยก็ได และในกรณีที่ตองเสียอากร ใหผูรองขอวางประกันคาอากรตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

๔ การสําแดงรายการในใบขนสินคา
มาตรา๕๒ เมื่อนําของเขามาในหรือจะสงของออกไปนอกราชอาณา
จักร ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกยื่นใบขนสินคาตอพนักงานศุลกากรตามแบบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชนิดแหงของ
(๒) ปริมาณ น้ําหนัก และคุณภาพแหงของ
(๓) ราคาศุลกากร
(๔) ประเทศตนทางหรือประเทศปลายทาง
เมื่อพนักงานศุลกากรไดตรวจสอบรายการที่แสดงไวในใบขนสินคา
แลวเห็นวารายการที่แสดงไวนั้นครบถวน ใหพนักงานศุลกากรลงนามรับรองในใบ
ขนสินคาหรือใชวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีกําหนดเพื่อรับรองวารายการที่ไดแสดงไว
นั้นครบถวนแลว

มาตรา ๕๓ ของที่นําเขามาในราชอาณาจักร หากเปนของติดตัว
ผูโดยสารและมีมูลคาไมเกินจํานวนที่อธิบดีประกาศกําหนด ผูนําของเขาไมตอง
ยื่นใบขนสินคาสําหรับของนั้น
ในกรณีที่ของตามวรรคหนึ่งเปนของที่ตองเสียอากร ใหผูนําของเขา
เสียอากรเมื่อไดสําแดงของดังกลาวตอพนักงานศุลกากรหรือเมื่อพนักงานศุลกากร
ตรวจพบวาของดังกลาวเปนของที่ตองเสียอากร

๕ การคํานวณอากร
มาตรา ๑๔ การคํานวณอากรสําหรับของที่นําเขามาในราชอาณาจักร
ใหคํานวณตามสภาพแหงของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เปนอยูใน
เวลาที่นําของเขาสําเร็จ เวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) กรณีของที่เก็บไวในคลังสินคาทัณฑบน ใหคํานวณอากรตาม
สภาพแหงของ ราคาศุลกากร และพิกัดศุลกากร ที่เปนอยูในเวลาที่นําเขาสําเร็จ
แตอัตราศุลกากรใหถือตามอัตราศุลกากรที่ใชอยูในเวลาซึ่งไดปลอยของเชนวา
นั้นออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน ทั้งนี้ ไมวาจะปลอยของออกไปในสภาพเดิมที่
นําเขามาหรือในสภาพอื่น
(๒) กรณีของที่เก็บไวในคลังสินคาทัณฑบนสูญหายหรือถูกทําลาย
ใหคํานวณอากรตามสภาพแหงของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่
เปนอยูในเวลาที่นําของเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบนนั้น
(๓) กรณีของที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปนของเพื่อการผานแดน
หรือเพื่อการถายลําและตอมามีการขอเปลี่ยนการผานพิธีการศุลกากรเปนของ
นําเขาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ใหคํานวณอากรตาม
สภาพแหงของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เปนอยูในเวลาที่นําของ
นั้นเขามาในราชอาณาจักร
มาตรา๑๕ การคํานวณอากรสําหรับของที่จะสงออกไปนอกราช
อาณาจักร ใหคํานวณตามสภาพแหงของ ราคาศุลกากร และพิกัดอัตราศุลกากร ที่
เปนอยูในเวลาที่พนักงานศุลกากรไดรับและออกเลขที่ใบขนสินคาแลว
มาตรา ๑๕๔ ของที่ปลอยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อนําเขามา
ในราชอาณาจักรไมวาของนั้นจะนําเขามาจากนอกราชอาณาจักรหรือจากในราช
อาณาจักร
ใหคํานวณอากรตามสภาพแหงของราคาศุลกากร
และพิกัดอัตรา
ศุลกากรที่เปนอยูในเวลาที่ปลอยของนั้นออกไปจากเขตปลอดอากร

ในกรณีที่นําของที่มีอยูในราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากร
โดยของที่นําเขาไปนั้นไมมีสิทธิหรือไมไดใชสิทธิยกเวนหรือคืนอากรเมื่อสงออก
ไมตองนําของดังกลาวมาคํานวณอากร
การคํานวณอากรตามวรรคหนึ่ง
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

วิธีการ

๖ การกําหนดราคาศุลกากร
มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชนในการคํานวณอากรตามพระราชบัญญัตินี้
ให “ราคาศุลกากร” หมายถึงราคาดังตอไปนี้
(๑) กรณีนําของเขา หมายถึงราคาแหงของเพื่อความมุงหมายในการ
จัดเก็บอากรตามราคาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ราคาซื้อขายของที่นําเขา
(ข) ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
(ค) ราคาซื้อขายของที่คลายกัน
(ง) ราคาหักทอน
(จ) ราคาคํานวณ
(ฉ) ราคายอนกลับ
(๒) กรณีสงของออก หมายถึงราคาขายสงเงินสด ซึ่งจะพึงขายของ
ประเภทและชนิดเดียวกันไดโดยไมขาดทุน ณ เวลา และที่ที่สงของออกโดยไมมี
หักทอนหรือลดหยอนราคาอยางใด
(๓) กรณีนําของออกจากเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรีตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือเขตอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื่อใชหรือจําหนายภายในราชอาณาจักร ใหใชราคาศุลกากรตาม (๑)
โดยอนุโลม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชราคาและการกําหนด
ราคาศุลกากรตาม (๑) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ การกําหนดราคาศุลกากรในกรณีนําของเขาจะตองรวม
คาประกันภัย คาขนสงของ คาขนของลง คาขนของขึ้น และคาจัดการตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการขนสงของที่นาํ เขามายังดานศุลกากร
ในกรณีที่ไมมีมูลคาของรายการคาประกันภัยหรือคาขนสงของ
หรือไมมีคาขนของลง คาขนของขึ้น หรือคาจัดการตาง ๆ ตามที่กําหนดในวรรค
หนึ่ง การกําหนดมูลคาของรายการดังกลาวใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

๗ พิกด
ั อัตราศุลกากร

ตามพระราชกําหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.๒๕๓๐
มาตรา
๔ ของที่นําเขามาหรือพาเขามาในหรือสงหรือพาออกไป
นอกราชอาณาจักรนั้นใหเรียกเก็บและเสียอากรตามที่กําหนดไวในพิกัดอัตรา
ศุลกากรทายพระราชกําหนดนี้ หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไวในพระราชกําหนดนี้
ในการคํานวณเงินอากรที่ตองเสียหรือจายคืนแตละรายการ
หนึ่งบาทใหปดทิ้ง

เศษของ

มาตรา๑๒ เพื่อประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อ
ความผาสุกของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของประเทศรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การ คลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศลดอัตราอากร
สําหรับของใด ๆ จากอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเวนอากร
สําหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของใด ๆ ไมเกินรอยละ
หาสิบของอัตราอากรที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของนั้น ทั้งนี้ โดย
จะกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
การประกาศ การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให

มาตรา๑๔เพื่อปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศรัฐมนตรีวาการกระ
ทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศยกเวน ลด
หรือเพิ่มอากรจากอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรหรือประกาศเรียกเก็บ
อากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศกําหนดอัตราอากร
ตามราคาหรือตามสภาพ
สําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศที่รวมลงนามหรือ
ลักษณะตามที่ระบุไวในสัญญาหรือความตกลงดังกลาว ทั้งนี้จะกําหนดหลัก
เกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
การประกาศ การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ทวิ เพื่อปฏิบัติตามขอผูกพันตามอนุสัญญาระบบฮารโม
ไนซ
หรือเพื่อปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศที่
เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศยกเลิก เพิ่ม หรือแกไขเพิ่มเติม
ความในภาค ๑ หลักเกณฑการตีความพิกัดอัตราศุลกากร และภาค ๒ พิกด
ั อัตรา
อากรขาเขาทายพระราชกําหนดนี้ได โดยในการนี้ใหมีอํานาจประกาศยกเลิก เพิ่ม

หรือแกไขเพิ่มเติมอัตราอากรในชองอัตราอากรขาเขาใหเทากับหรือไมสูงกวา
อัตราเดิมตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูขณะที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไดดวย
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ ตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศยกเวน ลด หรือเพิ่มอากรสําหรับของใด ๆ ที่
นําเขามาในหรือสงออกไปจากพื้นที่พัฒนารวมตามกฎหมายวาดวยองคกรรวม
ไทย – มาเลเซีย
จากอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร
โดยจะกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
การประกาศ การยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงประกาศตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๘ กรณีมีปญหาเกีย
่ วกับจํานวนเงินอากร
มาตรา๕๕ ในกรณีที่พนักงานศุลกากรเห็นวามีปญหาเกี่ยวกับจํานวน
เงินอากรสําหรับของที่กําลังผานพิธีการศุลกากรใหนําของนั้นไปยังศุลกสถานหรือ
นําไปเก็บไวในที่แหงใดแหงหนึ่งที่มีความมั่นคง ปลอดภัยเวนแตพนักงานศุลกากร
และผูนําของเขาหรือผูสงของออกจะตกลงใหเก็บตัวอยางของไวเพื่อวินิจฉัยปญ
หาดังกลาว
รวมทั้งไดเสียอากรตามจํานวนที่สาํ แดงไวในใบขนสินคาและได
วางเงินเพิ่มเติมเปนประกันหรือวางประกันเปนอยางอื่นจนครบจํานวนเงินอากรสูง
สุดที่อาจตองเสียสําหรับของนั้น
เมื่อพนักงานศุลกากรไดประเมินอากรที่ตองเสียและแจงผูนําของเขา
หรือผูสงของออกใหเสียอากรแลว
ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตองเสียอากร
ตามจํานวนที่ไดรับแจงใหครบถวนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เวนแตในกรณีที่มีการวางเงินประกันตามวรรคหนึ่งและเงินดังกลาวคุมคาอากรแลว
ใหพนักงานศุลกากรเก็บเงินประกันดังกลาวเปนคาอากรตามจํานวนที่ประเมินได
และใหถือวาผูนําของเขาหรือผูสงของออกไดเสียอากรครบถวนแลว

๙ สิทธิการเรียกเก็บคาภาษีขาดใหครบถวน
มาตรา๑๙ เมื่อพบวาผูมีหนาที่เสียอากรไมเสียอากรหรือเสียอากรไม
ครบถวน ใหพนักงานศุลกากรมีอํานาจประเมินอากรตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
การประเมินอากรตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการไดภายในกําหนดสามป
นับแตวันที่ไดยื่นใบขนสินคา
เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนไมอาจประเมินอากรได
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหขอขยายระยะเวลาตออธิบดีไดอีกไมเกินสองป

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานที่อธิบดีเชื่อไดวาผูมีหนาที่เสียอากรมี
เจตนาในการฉออากร
ใหพนักงานศุลกากรมีอํานาจประเมินอากรไดอีกภายใน
กําหนดหาปนับแตวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
มาตรา ๒๐ เมื่อประเมินอากรแลว ใหพนักงานศุลกากรสงแบบแจง
การประเมินอากรใหแกผูนําของเขาหรือผูสงของออกภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันที่ประเมินอากรเสร็จ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
ผูนําของเขาหรือผูสงของออกตองเสียอากรใหครบถวนภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแบบแจงการประเมินอากรนัน
้
มาตรา ๒๑ สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกเก็บอากรที่ไมไดเสียหรือ
เสียไมครบถวนมีอายุความสิบปนับแตวันที่ไดยื่นใบขนสินคา เวนแตการเรียกเก็บ
อากรที่ไมไดเสียหรือเสียไมครบถวนนั้นเกิดจากการคํานวณอากรผิด
ใหมีอายุ
ความสองปนับแตวันที่ไดยื่นใบขนสินคา
ในกรณีที่สิทธิในการเรียกเก็บอากรที่เสียไวไมครบถวนตามวรรคหนึ่ง
มีจํานวนไมเกินสองรอยบาทตอใบขนสินคาหนึ่งฉบับ อธิบดีจะสั่งใหงดการเรียก
เก็บอากรที่เสียไมครบถวนนั้นก็ได หากของนั้นไดพนไปจากอารักขาของศุลกากร
แลว
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกไมเสียอากรหรือ
เสียอากรไมครบถวน ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของอากร
ที่ตองเสียหรือเสียเพิ่มโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่นําของออกไปจากอารักขาของ
ศุลกากรหรือสงของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่นําเงินมาชําระเศษของ
เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน โดยเงินเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ตองไมเกินอากรที่ตองเสียหรือ
เสียเพิ่ม
ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกไมเสียอากรภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแบบแจงการประเมินอากรตามมาตรา๒๐ใหเสียเบี้ยปรับ
รอยละยี่สิบของอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่ม
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับใหถือเปนเงินอากร
เงินเพิ่มอาจลดลงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับ
เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี

๑๐ สิทธิการขอคืนคาภาษีที่เสียไวเกิน

มาตรา
๒๕ ในกรณีที่ปรากฏวามีการเสียอากรไวเกินจํานวนที่ตอง
เสีย ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑)ใหอธิบดีมีอํานาจคืนอากรสวนที่เสียไวเกินเฉพาะในเหตุที่ได
คํานวณอากรผิดโดยไมตองมีคํารองขอคืนอากร แตมิใหสั่งคืนเมื่อพนกําหนดสอง
ปนับแตวันที่ไดนําของเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ
(๒)
ใหผูนําของเขาหรือผูสงของออกมีสิทธิยื่นคํารองขอคืนอากร
ภายในกําหนดสามปนับแตวันที่นําของเขามาในหรือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา๒๖ ในกรณีที่ไดเสียอากรเพื่อสงของออกไปนอกราชอาณา
จักรแลว แตมิไดสงของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร ใหผูสงของออกมีสท
ิ ธิยื่นคํา
รองขอคืนอากรภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พนักงานศุลกากรไดรับใบขน
สินคาแลว
การยื่นคํารองขอคืนอากรและการคืนอากรตามวรรคหนึ่ง
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

ใหเปนไป

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ตองคืนอากรหรือเงินประกันคาอากรเพราะเหตุ
ที่ไดเรียกไวเกินจํานวนอันพึงตองเสียหรือเสียเพิ่ม ใหคืนเงินพรอมดวยดอกเบี้ยอีก
รอยละศูนยจุดหกสองหาตอเดือนของจํานวนเงินที่ตองคืนโดยไมคิดทบตนนับแต
วันที่ไดเสียอากรหรือวางเงินประกันอากรครั้งสุดทายจนถึงวันที่มีการอนุมต
ั ิใหจาย
คืน
ในกรณีที่ไดเปลี่ยนการวางประกันอยางอืน
่ เปนการวางเงินประกันภาย
หลังจากที่ไดนําของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือสงของออกไปนอก
ราชอาณาจักรแลว
ใหคํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกันที่ตองคืนนับแต
วันที่วางเงินประกันครั้งสุดทายแทนการวางประกันจนถึงวันที่อนุมัติใหจายคืน
ดอกเบี้ยที่จายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือเงินประกันคาอากรที่ตองคืน

มิใหเกินจํานวนเงินอากร

ในการคํานวณดอกเบีย
้ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนให
นับเปนหนึง่ เดือน และดอกเบี้ยที่ตองจายนี้ใหถือเปนอากรที่ตองจายคืน
มาตรา ๒๘ ผูนําของเขามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแลว หาก
สงของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือสงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือ
หรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรใหมีสิทธิขอคืนอากรขาเขา
สําหรับของนั้นเกาในสิบสวนหรือสวนที่เกินหนึ่งพันบาทของจํานวนที่ไดเรียกเก็บ

ไวโดยคํานวณตามใบขนสินคาขาออกแตละฉบับ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑)ตองพิสูจนไดวาเปนของรายเดียวกันกับที่นําเขามาในราชอาณา
จักร
(๒)ตองไมนําของนั้นไปใชประโยชนในระหวางที่อยูในราชอาณาจักร
เวนแตการใชประโยชนเพื่อสงของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และมิได
เปลี่ยนแปลงสภาพหรือลักษณะแหงของนั้น
(๓) ไดสงของนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหนึ่ง
ปนับแตวันที่นําของนัน
้ เขามาในราชอาณาจักร และ
(๔)
ตองขอคืนอากรภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่สงของนั้น
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การขอคืนอากร การพิสูจนของ การสงของกลับออกไป และการคืน
อากร ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๙ ผูนําของเขามาในราชอาณาจักรและเสียอากรแลว เพื่อ
ใชสําหรับผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการดวยวิธีอื่นใด หากสงของที่ได
จากการดําเนินการดังกลาวออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือสงไปเปนของใช
สิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ใหมีสิทธิขอ
คืนอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขามาในราชอาณาจักรนั้นตามหลักเกณฑดังตอ
ไปนี้
(๑) ตองพิสูจนไดวาไดผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการดวย
วิธีอื่นใดดวยของที่นําเขามาในราชอาณาจักร
(๒) ตองพิสูจนไดวาของที่นําไปใชในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ
หรือดําเนินการดวยวิธีอื่นใดนั้นมีปริมาณไมเกินที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ไดสงของที่ไดจากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการ
ดวยวิธีอื่นใดนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่นําของ
ที่ใชในการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการดวยวิธีอื่นใดเขามาใน
ราชอาณาจักร
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยทําใหไมอาจสงของดังกลาวออกไปภายใน
กําหนดหนึ่งป ใหอธิบดีขยายระยะเวลาได แตตองไมเกินหกเดือน และ
(๔)ตองขอคืนอากรภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่สงของออกไป
นอกราชอาณาจักร เวนแตอธิบดีจะขยายระยะเวลาใหแตตองไมเกินหกเดือน

การขอคืนอากร การพิสูจนของ การสงของออกไป และการคืนอากร
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๓๐ ผูนําของเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชสําหรับผลิต ผสม
ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินการดวยวิธีอื่นใดตามมาตรา ๒๙ เพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรหรือสงไปเปนของใชสิ้นเปลืองในเรือหรืออากาศยานที่เดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร อาจรองขอตออธิบดีวางประกันอยางหนึ่งอยางใดแทน
การเสียอากรขาเขา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
การคืนประกันที่ผูนําของเขาไดวางไวแทนการเสียอากรตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ การโอนของที่ไดจากการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือ
ดําเนินการดวยวิธีอื่นใดตามมาตรา ๒๙ เขาไปในคลังสินคาทัณฑบนหรือจําหนาย
ใหแกผูมีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่น ใหถือวาเปนการสงของออกไปนอกราชอาณาจักร และเปนการสง
ของออกสําเร็จในเวลาที่โอนหรือจําหนายของนั้น ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใชบังคับกับการคืนอากรหรือประกันอยางอื่นแกผูนําของ
เขาโดยอนุโลม
การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคหนึ่ง
ใหถือวาเปนการ
นําเขามาในราชอาณาจักรนับแตเวลาที่ไดโอนหรือจําหนายของนั้น
และใหนํา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการนําของเขามาใชบังคับโดยอนุโลม
การโอนของเขาไปในคลังสินคาทัณฑบน
การจําหนายของแกผูมี
สิทธิไดรับยกเวนอากร และการรับของดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

๑๑ กรณียกเวนอากรหรือคืนอากร
มาตรา ๑๒๖ ใหยกเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของ
ที่ปลอยออกไปจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไมวา
จะปลอยออกไปในสภาพเดิมที่นําเขาหรือในสภาพอื่น
การปลอยของออกไปจากคลังสินคาทัณฑบน หากเปนการโอนเขา
ไปในคลังสินคาทัณฑบนอื่นหรือจําหนายใหแกผูนําของเขาตามมาตรา ๒๙ หรือผู
มีสิทธิไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่น
ใหถือวาเปนการสงออกไปนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไป
จากคลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด

การรับของที่ไดโอนหรือจําหนายตามวรรคสองใหถือวาเปนการนํา
เขามาในราชอาณาจักรหรือนําเขาสําเร็จในเวลาที่ปลอยของเชนวานั้นออกไปจาก
คลังสินคาทัณฑบน โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการนําของในราชอาณาจักร
ที่ตองเสียอากรขาออกเขาไปในคลังสินคาทัณฑบนและไดสงออกไปนอกราช
อาณาจักรในสภาพเดิม
มาตรา ๑๒๗ ในกรณีที่ของใดมีกฎหมายบัญญัติใหไดรับการยกเวน
หรือคืนอากรเมื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร หากนําของนั้นเขาไปในคลังสินคา
ทัณฑบนตามมาตรา ๑๑๖ (๒) หรือ (๓) ใหไดรับการยกเวนหรือคืนอากร โดยถือ
วาของนั้นไดสงออกนอกราชอาณาจักรในเวลาที่ไดนําของเชนวานั้นเขาไปใน
คลังสินคาทัณฑบน ทั้งนี้ โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒๘ อธิบดีอาจยกเวนหรือคืนอากรใหแกผูนําของเขา สําหรับ
ของที่สญ
ู หายหรือถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ของที่อยูระหวางขนยายเพื่อเก็บในคลังสินคาทัณฑบน โรงพัก
สินคา หรือที่มั่นคง ในเวลาที่ขนยายหรือรับเขาเก็บในคลังสินคาทัณฑบน โรงพัก
สินคา หรือที่มั่นคง
(๒) ของที่อยูระหวางการขนถาย ณ ทาเรือรับอนุญาต
(๓) ของที่ไดยื่นใบขนสินคาเพื่อเก็บในคลังสินคาทัณฑบน ในขณะที่
เก็บในคลังสินคาทัณฑบน หรือ
(๔)
ของที่ไดยื่นใบขนสินคาเพื่อนําออกจากคลังสินคาทัณฑบน
ในขณะที่รับมอบไปจากคลังสินคาทัณฑบน
การยกเวนอากรและการคืนอากรตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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