รับ

พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐
๑ คําจํากัดความ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อากร” หมายความวา อากรศุลกากรที่จัดเก็บกับของที่นําเขามาใน
หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอากรศุลกากร
“ผูนําของเขา” ใหหมายความรวมถึง เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมี
สวนไดเสียในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาในราชอาณาจักรจนถึงเวลา
ที่พนักงานศุลกากรไดสงมอบใหไปโดยถูกตองพนจากอารักขาของพนักงาน
ศุลกากร
“ผูสงของออก” ใหหมายความรวมถึง เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมี
สวนไดเสียในของใด ๆ นับแตเวลาที่นําของนั้นเขามาในอารักขาของพนักงาน
ศุลกากรจนถึงเวลาที่ไดสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“ของตองหาม” หมายความวา
ของที่มีกฎหมายกําหนดหามมิให
นําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร หรือนําผานราชอาณาจักร
“ของตองกํากัด” หมายความวา ของที่มีกฎหมายกําหนดวา หากจะมี
การนําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือนําผานราชอาณาจักร
จะตองไดรับอนุญาตหรือปฏิบัติใหครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
“ดานศุลกากร” หมายความวา ทา ที่ หรือสนามบินทีใ่ ชสําหรับการนํา
ของเขา การสงของออก การผานแดน การถายลํา และการศุลกากรอื่น เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
“ดานพรมแดน” หมายความวา ดานที่ตั้งขึ้น ณ บริเวณเขตแดนทาง
บก บนทางอนุมัติ เพื่อประโยชนในการตรวจของที่ขนสงโดยทางนั้น
“เรือ” หมายความวา ยานพาหนะทางน้ําที่ใชในการขนสงของหรือคน
และใหหมายความรวมถึงเรือประมงดวย
“นายเรือ” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือควบคุมเรือ

รับ
“เขตแดนทางบก” หมายความวาเขตแดนทางบกระหวางราชอาณา
จักรกับดินแดนตางประเทศและใหหมายความรวมถึงทางน้ําใด ๆ ที่เปนเขตแดน
แหงราชอาณาจักรหรือตอนหนึ่งแหงเขตแดนนั้น
“ทางอนุมต
ั ิ” หมายความวา ทางที่ใชขนสงของเขามาในหรือสงออก
ไปนอกราชอาณาจักรจากเขตแดนทางบกมายังดานศุลกากรหรือจากดานศุลกากร
ไปยังเขตแดนทางบก
“การผานแดน” หมายความวา การขนสงของผานราชอาณาจักรจาก
ดานศุลกากรแหงหนึ่งที่ขนสงของเขามาไปยังดานศุลกากรอีกแหงหนึ่งที่ขนสง
ของออกไป ภายใตการควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการ
ขนสงอยูนอกราชอาณาจักร
ไมวาการขนสงนั้นจะมีการขนถายของเพื่อเปลี่ยน
ยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชนในการ
ขนสง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนสงของดวยหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ จะตองไม
มีการใชประโยชนใด ๆ ซึ่งของนั้นหรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชนทางการคา
เกี่ยวกับของดังกลาวในราชอาณาจักร
“การถายลํา” หมายความวา การถายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนสง
ของเขามาในราชอาณาจักรไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนสงของออกไปนอก
ราชอาณาจักร ภายใตการควบคุมของศุลกากรในดานศุลกากรแหงเดียวกัน โดยมี
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการขนสงอยูนอกราชอาณาจักร
“พนักงานศุลกากร” หมายความวา
(๑)
บุคคลซึ่งรับราชการในกรมศุลกากรและไดรับการแตงตั้งจาก
อธิบดีใหปฏิบัติหนาที่ของตนตามปกติหรือใหปฏิบัติหนาที่เฉพาะการ
(๒) เจาหนาที่ทหารเรือ นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งเปนพิเศษจากอธิบดีใหกระทําการแทนกรมศุลกากร
(๓) เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหกระทําการ
เปนพนักงานศุลกากร
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒ อํานาจของรัฐมนตรี
มาตรา๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานศุลกากรกับออกกฎกระทรวงในเรื่องดัง
ตอไปนี้

รับ

(๑) กําหนดทา ที่ หรือสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนดาน
ศุลกากร โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการดําเนินการทางศุลกากรตามที่เห็นสมควรไว
ดวยก็ได รวมทั้งระบุเขตศุลกากรของดานศุลกากรนั้น
(๒) กําหนดที่ใด ๆ ใหเปนดานพรมแดน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใน
การดําเนินการทางศุลกากรตามที่เห็นสมควรไวดวยก็ได
(๓) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียม

หรือ

(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นใบขนสินคา
และการเสียอากรสําหรับของที่นําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้
เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษหรือมีเหตุจําเปน
(๕) กําหนดชนิดหรือประเภทของสินคาอันตราย การเก็บและการขน
ถายสินคาอันตรายที่อยูในเขตศุลกากรและที่นําออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้ง
วิธีการจัดเก็บอากรสําหรับสินคาอันตรายดังกลาว
(๖) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบต
ั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได
มาตรา๖ ในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษเพื่อประโยชนในการดําเนิน
การตามพระราชบัญญัตินี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูนําของ
เขาหรือผูสงของออกไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
แตบางสวน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติไวดวยก็ได
ในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นแกอากาศยาน และ
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการคมนาคมระหวางประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือเฉพาะกรณี ใหผูนําของเขา ผูสงของออกหรือผูควบคุมอากาศ
ยานใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ การนําของเขาและ
การสงของออก โดยจะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติไวดวยก็ได

๓ อํานาจของอธิบดี
มาตรา ๗ อธิบดีอาจเรียกใหผูนําของเขา ผูสงของออก หรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของกับการศุลกากรใหประกันอยางหนึ่งอยางใดเพื่อรับรองวาจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการศุลกากร
การใหประกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

รับ
มาตรา ๘ บรรดาบัญชี เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เสียอากร หรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถาทําเปนภาษาตางประเทศ อธิบดี
อาจสั่งใหผูยื่นบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว จัดการแปลเปนภาษาไทยให
เสร็จและสงภายในกําหนดเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูนําของเขา ผูสงของออก หรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ รองขอใหดําเนินพิธีการศุลกากรหรือใหบริการใด ๆ ในทางศุลกากร
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรเมื่อไดรับความเห็น
ชอบจากอธิบดีแลว ใหดําเนินการตามที่รองขอได
มาตรา ๑๐ การขอสําเนาใบรับรอง ใบขนสินคา บัญชี หรือเอกสาร
อื่นใดที่เกี่ยวกับการศุลกากร ซึ่งมิไดเปนความลับนั้น เมื่ออธิบดีเห็นสมควรก็ออก
ใหได โดยใหผูขอเสียคาใชจายตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

๔ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๑๑ การดําเนินการทางศุลกากร ถาไดกระทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ใหถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการทาง
ศุลกากรโดยเอกสาร ทั้งนี้
การนําขอมูลอิเล็กทรอนิกสมาใชในการศุลกากรให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา
๑๒ การดําเนินการใดโดยทางเอกสารซึ่งพระราชบัญญัตินี้
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวถาไดกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอ
นิกสใหถือวาเปนความผิดและมีโทษเชนเดียวกับการกระทําที่ไดดําเนินการโดย
ทางเอกสาร

๕ คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร
๕.๑ องคประกอบคณะกรรมการวินิจฉัยศุลกากร
มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสามิต ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน
สามคน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมศุลกากรคนหนึ่งเปนเลขานุการและ
อีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

รับ
มาตรา ๓๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๒ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระใหดําเนิน
การแตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวาง
ลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงสามสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับ
แตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรม
การขึ้นใหม
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๒ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕.๒ หนาที่ของคณะกรรมการวินจ
ิ ฉัยอากรศุลกากร
มาตรา๓๖ คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอํานาจหนาที่

ดัง

ตอไปนี้
(๑) กําหนดขอบเขตการใชอํานาจของพนักงานศุลกากร
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและ
ประเมินอากร
(๓) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
(๔) ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะแกรัฐมนตรีในการจัดเก็บอากร
การกําหนดตาม (๑) และ (๒) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหพนักงานศุลกากรปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรตาม (๓) ใหเปน
ที่สุด

รับ

๖ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
๖.๑ องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๓๙ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ประกอบดวย อธิบดี
กรมศุลกากรเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนกรมสรรพสามิต
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเปน
กรรมการ
ใหอธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมศุลกากรคนหนึ่งเปนเลขานุการและ
อีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีความจําเปนและรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควร
อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพิ่มเติมอีกคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะก็ไดโดยใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณดังกลาวมีองคประกอบตามที่กํา
หนดไวในมาตรา ๓๙
มาตรา๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุ
กรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่จะมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา๓๕มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุ
กรรมการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

๖.๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๓๗ ผูนําของเขาหรือผูสงของออกมีสิทธิอุทธรณการประเมิน
อากรตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แบบแจงการประเมินอากร
การยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๘ การอุทธรณการประเมินอากรตามมาตรา ๓๗ ไมเปนเหตุ
ทุเลาการเสียอากรตามที่พนักงานศุลกากรประเมินไว
เวนแตผูอุทธรณไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาถึงที่สุด
ผูอุทธรณที่ไดรับอนุญาตใหทุเลาการเสียอากรตามวรรคหนึ่ง
ตอง
เสียอากรใหครบถวนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการจําหนาย
อุทธรณหรือคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือนับแตวันไดรับทราบคําพิพากษาถึงที่สุด

รับ
ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสียอากรเพิ่มขึ้น
เสียอากรภายในกําหนดระยะเวลาเชนเดียวกับวรรคสอง

ผูอุทธรณจะตอง

มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาอุทธรณให
แลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พนักงานศุลกากรไดรับอุท
ธรณและมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการอุทธรณนั้นครบถวน
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอาจขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปอีกได แตตองไมเกินเกาสิบวัน
มาตรา ๔๒ หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมพิจารณาอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ผูนําของเขาหรือผูสง
ของออกมีสิทธินําคดีไปฟองตอศาลได
ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกนําคดีไปฟองตอศาล
ให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกอุทธรณของผูนําของเขาหรือผูสงของออกนั้น
มาตรา
๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งมีอํานาจออกหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือขอใหบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี เอกสาร หลักฐาน ขอมูล หรือสิ่งของที่
เกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณมาแสดงได ไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยตองใหเวลาแก
บุคคลดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือเรียกหรือวันไดรับแจง
การรองขอ
ผูอุทธรณผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไมยอม
ใหถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณยกอุทธรณ
นั้นเสีย
มาตรา๔๖ ในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นคํารองขอถอนอุทธรณใหคณะกรรม
การพิจารณาอุทธรณจําหนายอุทธรณนั้น
มาตรา๔๗ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่
สุด โดยใหทําเปนหนังสือและแจงใหผูอุทธรณทราบ
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิฟองเปนคดีตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเวนแตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะจํา
หนายอุทธรณตามมาตรา ๔๖
มาตรา๔๙ ใหกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร กรรม
การในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

รับ

๗ ดอกเบี้ย เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกไมเสียอากรหรือ
เสียอากรไมครบถวน ใหเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของอากร
ที่ตองเสียหรือเสียเพิ่มโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่นําของออกไปจากอารักขาของ
ศุลกากรหรือสงของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่นําเงินมาชําระเศษของ
เดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน โดยเงินเพิ่มที่เรียกเก็บนี้ตองไมเกินอากรที่ตองเสียหรือ
เสียเพิ่ม
ในกรณีที่ผูนําของเขาหรือผูสงของออกไมเสียอากรภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแบบแจงการประเมินอากรตามมาตรา๒๐ใหเสียเบี้ยปรับ
รอยละยี่สิบของอากรที่ตองเสียหรือเสียเพิ่ม
เงินเพิ่มและเบี้ยปรับใหถือเปนเงินอากร
เงินเพิ่มอาจลดลงไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับ
เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ตองคืนอากรหรือเงินประกันคาอากรเพราะเหตุ
ที่ไดเรียกไวเกินจํานวนอันพึงตองเสียหรือเสียเพิ่ม ใหคืนเงินพรอมดวยดอกเบี้ยอีก
รอยละศูนยจุดหกสองหาตอเดือนของจํานวนเงินที่ตองคืนโดยไมคิดทบตนนับแต
วันที่ไดเสียอากรหรือวางเงินประกันอากรครั้งสุดทายจนถึงวันที่มีการอนุมต
ั ิใหจาย
คืน
ในกรณีที่ไดเปลี่ยนการวางประกันอยางอืน
่ เปนการวางเงินประกันภาย
หลังจากที่ไดนําของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือสงของออกไปนอก
ราชอาณาจักรแลว
ใหคํานวณดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินประกันที่ตองคืนนับแต
วันที่วางเงินประกันครั้งสุดทายแทนการวางประกันจนถึงวันที่อนุมัติใหจายคืน
ดอกเบี้ยที่จายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
หรือเงินประกันคาอากรที่ตองคืน

มิใหเกินจํานวนเงินอากร

ในการคํานวณดอกเบีย
้ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เศษของเดือนให
นับเปนหนึง่ เดือน และดอกเบี้ยที่ตองจายนี้ใหถือเปนอากรที่ตองจายคืน

๘ ตัวแทน
มาตรา ๙๙ บุคคลใดประสงคจะเปนผูรับมอบอํานาจจากผูนําของเขา
ผูสงของออกหรือผูนําของผานแดนหรือผูขอถายลํา ใหเปนตัวแทนเพื่อดําเนินการ
อยางใด ๆ เกี่ยวกับของที่นําเขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ของเพื่อ
การผานแดน หรือของเพื่อการถายลํา หรือกิจการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง

รับ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ
กําหนด

วิธีการ

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ

ใหถือวาบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเปนตัวแทนตามวรรคหนึ่งเปนเจา
ของของทีไ
่ ดนําเขา สงออกผานแดนหรือถายลําดวย
มาตรา ๑๐๐ บุคคลใดประสงคจะเปนผูรับมอบอํานาจจากผูควบคุม
ยานพาหนะใหเปนตัวแทนเพื่อกระทําหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ตองไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๑ ตัวแทนที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙๙ หรือมาตรา
๑๐๐ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตัวแทนฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งพักใชหรือเพิกถอนการอนุญาตของตัวแทนดังกลาว โดยไมตัดสิทธิที่จะบังคับ
หลักประกันที่ตัวแทนใหไวตามจํานวนที่เห็นสมควรและไมทําใหผูนั้นหลุดพนจาก
ความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
: ชนิด ศุทธยาลัย

