
เกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

๑ มาตรา ๒๐๒ ผู้ใดยื่น จัดให้ หรือยอมให้
ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูล 
ซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความส าคัญผดิ
ในรายการใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในใบขน
สินค้า เอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าวต่อ
พนักงานศุลกากร ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท  

 

      ข้อ ๑ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์เป็นเหตุให้อากรเกินจากท่ีต้องช าระ  

ผ่อนผันการปรับ  

 
      ข้อ ๒ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
บริบูรณ์ เป็นเหตุให้อากรขาดไมเ่กนิ ๕,๐๐๐.-
บาท  

ผ่อนผันการปรับ 

      ข้อ ๓ กรณีวางเงินอากรจ านวนสูงสุดไว้ 
เป็นประกันตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบญัญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ก่อนที่พนักงาน
ศุลกากร จะตรวจพบความผดิ  

ผ่อนผันการปรับ 

       ข้อ ๔ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถกูต้องหรือไม่
บริบูรณ์เป็นเหตุให้อากรขาดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท 
แต่ผู้กระท าความผิดตรวจพบความผิดเองแล้ว
ร้องขอแก้ไขให้ถูกต้องโดยแสดงแจ้งชัดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อพนักงานศุลกากรก่อนท่ี
พนักงานศุลกากรตรวจพบความผดิ ทั้งนี ้โดยไม่
มีเหตุทุจริตด้วยประการใดๆ เว้นแต่กรณีทีม่ีการ
ขอแก้ไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕  
               การขอแก้ไขข้อมูลก่อนการตรวจ
ปล่อยของออกไปจากอารักขาของศุลกากรต้อง
ยื่นขอแก้ไขก่อนการก าหนดช่ือพนกังานศุลกากร
เพื่อท าการตรวจปล่อยของ  

ผ่อนผันการปรับ  
 

      ข้อ ๕ กรณีผู้กระท าความผิดตรวจพบ
ความผิดเองว่ามีของเกินจากท่ีส าแดงในใบขน
สินค้าขาเข้าภายหลังจากท่ีไดร้ับมอบของไปจาก
อารักขาของศุลกากรแล้วร้องขอแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยแสดงแจ้งชัดเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อ
พนักงานศุลกากร ก่อนท่ีพนักงานศุลกากรจะ
ตรวจพบความผิด โดยไม่มเีหตุทุจริตด้วย
ประการใด ๆ หรือไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงว่าเป็น
ของที่น าเข้ามาโดยไมผ่่านพิธีการศุลกากร  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 
และให้ช าระค่าภาษี
อากรที่ขาดให้
ครบถ้วนพร้อมเบีย้
ปรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมาย และให้แก้ไข
ข้อมูลใบขนสินค้าให้
ถูกต้อง 

      ข้อ ๖ กรณีเจ้าหน้าท่ีผูส้ ารวจเงินอากร
ทักท้วง  

ผ่อนผันการปรับ 

      ข้อ ๗ กรณีแสดงชนิดหรือปรมิาณของใช้ใน
บ้านเรือนและของใช้ส่วนตัวในใบขนสินค้า
คลาดเคลื่อนจากของที่น าเข้าจริงเพียงเล็กน้อย 
และเห็นได้ว่ามิได้น าเข้าเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า 

ผ่อนผันการปรับ 

  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

        ข้อ ๘ กรณีแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ     
ไม่บริบรูณ์แต่ไม่มผีลกระทบต่ออากร  

ผ่อนผันการปรับ 

      ข้อ ๙ กรณีมีค าช้ีแจงพอใจ หรือเมื่อ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานฟังเป็นท่ียุติได้ว่า 
ผู้กระท าความผดิไม่มีเจตนาจะฉ้ออากร  

ผ่อนผันการปรับ 

      ข้อ ๑๐ กรณีแสดงข้อมลูในใบขนสินค้าอัน
ได้แก่ รหสัสถติิสินค้า มูลค่าการน าเข้าและ
ส่งออก ปริมาณ หรือน้ าหนักตามหน่วยท่ีจัดเก็บ
สถิติ รหสัประเทศท่ีเป็นสากล อัตราแลกเปลี่ยน 
และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษมีูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง 
ซึ่งไม่มผีลกระทบต่อค่าอากร  

ปรับ ๕๐๐ บาท 

                การกระท าตามวรรคหนึ่งหาก
ผู้กระท าความผดิตรวจพบความผดิเองแล้วร้อง
ขอแก้ไขให้ถูกต้องโดยแสดงแจ้งชัดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าท่ี ภายใน ๑๐ วัน นับ
แต่วันส่งมอบหรือส่งออก  

ผ่อนผันการปรับ 

      ข้อ ๑๑ กรณีแสดงข้อมลูไม่ถูกต้อง หรือไม่
บริบูรณ์แต่มีข้อเท็จจริงและหลักฐานเห็นได้ว่า
มูลเหตุแห่งการกระท าผดิเกิดจากผู้กระท า
ความผิดไม่ใช้ความระมดัระวังให้เพียงพอ  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
อากรที่ขาดไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ช าระค่าภาษี
อากรที่ขาดให้
ครบถ้วนพร้อมเบีย้
ปรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมาย 

      ข้อ ๑๒ กรณีแสดงท่ีอยู่และหรือสถาน
ประกอบการในใบขนสินคา้ขาเข้า ใบขนสินค้า
ขาออก หรือเอกสารอื่นๆ ไม่ถูกตอ้งหรือไม่
บริบูรณ์ หรือการแสดงเอกสารดังกล่าวให้
พนักงานศุลกากรส าคัญผิด ซึ่งท่ีอยู่หรือสถาน
ประกอบการโดยสถานท่ีดังกล่าว ไม่มสีภาพแห่ง
การเป็นสถานประกอบการอย่างแท้จริง หรือมี
การแอบอ้างสถานท่ีโดยฉ้อฉล  

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

      ข้อ ๑๓ กรณีการกระท าใดๆ ในใบขนสินค้า
เพื่อขอคืนเงินอากรหรือขอชดเชยค่าภาษีอากร
โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับของไม่ถูกต้องและ
พนักงานศุลกากรพบว่าของนั้นไมต่รงกับท่ีแสดง
ไว ้หรือมีปริมาณน้อยกว่าท่ีแสดง หรือไมม่ีการ
ส่งออกตามที่แสดงซึ่งข้อเท็จจริงและหลักฐาน
เห็นได้ว่ามิได้เกิดจากเจตนาทุจริตในการขอคืน
อากรหรือชดเชยค่าภาษีอากร  

ให้ปรับร้อยละ ๑๐ 
ของจ านวนค่าอากรที่
อาจจะได้รับคืนหรือ
เงินชดเชยที่จะพึง
ได้รับเกินกว่าความ
จริง ท้ังนี้ ค่าปรับต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

        ข้อ ๑๔ กรณีการแสดงเกี่ยวกับของที่น าเข้า
เก็บในและน าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ
เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือ
ขอใช้สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน และอยู่ในหลักเกณฑ์ทีจ่ะไดร้ับการ
ยกเว้นอากร ซึ่งพนักงานศุลกากรตรวจพบชนิด
ของ ปริมาณ หรือน้ าหนักไมต่รงตามที่แสดงใน
ใบขนสินค้า เว้นแต่จะมีเจตนาทุจริตในการฉ้อ
ค่าอากร  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท  

      ข้อ ๑๕ กรณีแสดงหรือไม่แสดงอากร
ช่ัวคราว หรืออากรตอบโต้การทุม่ตลาดหรือ
อากรชั่วคราวหรืออากรปกป้อง หรือช าระอากร
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วน  

ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
อากรชั่วคราวอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด 
หรืออากรชั่วคราว
อากรปกป้องที่ขาด 
แต่ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ช าระ
อากรดังกล่าวพร้อม
ภาษีมูลคา่เพิ่มที่ขาด 
และเบีย้ปรับเงินเพิม่
ตามกฎหมาย  

               กรณีตามวรรคหนึ่ง หากอากร
ดังกล่าวขาดเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
อากรชั่วคราวอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด 
หรืออากรชั่วคราว
อากรปกป้องที่ขาด 
แต่ไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท และให้ช าระ
อากรดังกล่าวพร้อม
ภาษีมูลคา่เพิ่มที่ขาด 
และเบีย้ปรับเงินเพิม่ที่
ขาดตามส่วน  

               เว้นแต่กรณีท านองเดยีวกับ
ประมวลระเบียบปฏิบัติศลุกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗ ๐๔ ๐๒ ๐๑ (๑) ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ 
๔ ข้อ ๖ และข้อ ๘  

ให้ผ่อนผันการปรับ  
 

      ข้อ ๑๖ กรณีแสดงข้อมลูเกี่ยวกับชนิด หรือ
ประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้าประมงและ
ผลิตภณัฑ์ประมงไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท  

               ความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็น
การกระท าความผดิซ้ าในท่าหรือท่ีเดียวกัน  
 

ให้ปรับเพิ่มอีกเป็นเงิน
หนึ่งเท่าของจ านวน
เงินค่าปรับครั้งหลังสุด 
ทั้งนี ้จ านวนค่าปรับ
ต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

๒ มาตรา ๒๐๓ ผู้ใดแจ้งข้อความ ให้
ถ้อยค า หรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าอัน
เป็นเท็จ หรือไม่ตอบค าถามของ
พนักงานศุลกากรตามที่พระราชบัญญัติ
นีก้ าหนดให้ตอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสน
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

- ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท  

๓ มาตรา ๒๐๔ ผู้ใดปลอมหรือแปลง
เอกสารที่ใช้ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือแก้ไขเอกสารที่
ทางราชการออกให้ เพื่อประโยชนใ์น
การด าเนินการตามพระราชบัญญตัินี้ 
หรือปลอมดวงตราลายมือช่ือ หรือ
เครื่องหมายอื่นใดของพนักงานศุลกากร
ที่ใช้เพื่อการอย่างใดอันเกี่ยวด้วย
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้แสน
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ  
 
 
      ผู้ใดใช้เอกสาร ดวงตรา ลายมือช่ือ 
หรือเครื่องหมาย ทีเ่กิดจากการกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกัน  

      การกระท าความผิดตามมาตรานี้เป็นกรณี
เข้าข่ายเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร และ/
หรือใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ 
และ/หรือ มาตรา ๒๖๘ ไม่ว่าจะเป็นการกระท า
กรรมเดียวเป็นความผดิต่อกฎหมายหลายบท 
หรือต่างกรรมต่างวาระซึ่งอัตราโทษตาม
กฎหมายอาญามีอัตราโทษสูงกว่าความผิดตาม
มาตรา ๒๐๔ แห่งพระราชบัญญัตศิุลกากร พ.ศ. 
๒๕๖๐  
 

ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคด ี

๔ มาตรา ๒๐๕ ผู้ส่งของออกผู้ใดยื่นใบขน
สินค้าขาออกเพื่อขอคืนอากรโดยแสดง
ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บของ ไม่ ถู กต้ อ งและ
พนักงานศุลกากรพบว่าของนั้นไม่ตรง 
ตามที่แสดงไว้ หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่
แสดงหรือไม่มีการส่งออกตามที่แสดง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือปรับ
เป็นเงินสี่เท่าของจ านวนเงินอากรที่ขอ
คืน แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ และให้ริบของนั้น  

      ข้อ ๑ กรณีผูส้่งของออกแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับของไม่ถูกต้อง แต่ไม่กระทบต่อการขอ
คืนอากร  

ปรับ ๕๐๐ บาท 

      ข้อ ๒ กรณีผูส้่งของออกแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับของไม่ถูกต้อง หรือมีปริมาณน้อยกว่าท่ี
แสดง หรือไม่มีการส่งออกตามที่แสดง และอาจ
ใช้ขอคืนเงินอากรได้โดยมิชอบหรอืมากกว่าท่ีพึง
จะไดโ้ดยถูกต้องส าหรบัการส่งของออกนั้น  

ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
จ านวนเงินอากรที่จะ
ขอคืนไม่ต่ ากว่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ระงับการใช้
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเฉพาะ ใบ
ขนสินค้าฉบับนั้น  

 

 

 

 



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
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งดการฟ้องร้อง 

๕ มาตรา ๒๐๖ ผู้น าของเข้าผู้ใดขอคนื
อากรตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ 
โดยความเท็จโดยฉ้อโกงหรืออุบาย
หลอกลวง หรือโดยวิธีการอื่นใดท านอง
เดียวกัน เพื่อขอคืนอากรเกินกว่าจ านวน
ที่มีสิทธิไดร้ับจริง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท 
หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของจ านวนเงิน
อากรที่ขอคืนเกินกว่าจ านวนที่มีสทิธิ
ได้รับจริง แล้วแตจ่ านวนใดจะมากกว่า 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

- ปรับสองเท่าของ
จ านวนเงินอากรที่ขอ
คืนเกินกว่าจ านวนที่มี
สิทธิไดร้ับจริง  
 

๖ มาตรา ๒๐๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บหรือขน
ถ่ายสินค้าอันตรายตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  

- ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๗ มาตรา ๒๐๘ ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
๕๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท 

      ข้อ ๑ กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติเกี่ยวกับพิธี
การศุลกากรในการน าของไปจากอารักขาของ
ศุลกากร หรือการส่งของออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
              เว้นแต่เป็นการกระท าความผิด
เดียวกันกับความผิดตามมาตรา ๒๐๒ ให้ระงับ
คดีตามเกณฑ์เปรยีบเทียบในความผิดตาม
มาตราดังกล่าว  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

      ข้อ ๒ กรณีผูส้่งของออกส่งข้อมูลการ
ส่งออกในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 
และกรมศุลกากรได้ออกเลขท่ีใบขนสินค้าขา
ออกให้ก่อนเรือเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยสินค้าไม่ตดิเง่ือนไขความ
เสี่ยงให้เปดิตรวจ (Green Line) แต่ไดม้ีการน า
สินค้าบรรทุกข้ึนเรือและส่งออกไปโดยมไิด้
ปฏิบัติพิธีการศลุกากรให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่
กรมศุลกากรก าหนด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้
ส่งของออกมิได้มีเจตนาทุจรติในการลักลอบหนี
ศุลกากรหรือหลีกเลี่ยงอากร  

ปรับตัวแทนเรือ ผู้ส่ง
ของออก และผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันเป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
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        ข้อ ๓ กรณีผูส้่งของออกส่งข้อมูลการ
ส่งออกในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) 
และกรมศุลกากรได้ออกเลขท่ีใบขนสินค้าขา
ออกให้ก่อนเรือเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยสินค้าติดเงื่อนไขความเสีย่ง
ให้เปิดตรวจ (Red Line) แตไ่ดม้ีการน าสินคา้
บรรทุกขึ้นเรือและส่งออกไปโดยมไิด้น าสินค้ามา
ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อย หาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูส้่งของออกมิไดม้ีเจตนา
ทุจริตในการลักลอบหนีศลุกากร หรือหลีกเลี่ยง
อากร  

ปรับตัวแทนเรือผู้ส่ง
ของออกและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันเป็น
เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
และให้ระงับการใช้
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรเฉพาะ ใบ
ขนสินค้าฉบับนั้น  

      ข้อ ๔ ความผิดตาม ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ หาก
กระท าความผิดซ้ าครั้งต่อไปในรอบปีปฏิทิน 

ให้เพิ่มโทษอีกร้อยละ
ห้าสิบของโทษท่ีไดร้ับ
ครั้งแรก  

๘ มาตรา ๒๐๙ ผูค้วบคุมยานพาหนะผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๕๖ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๙ มาตรา ๒๑๐ ผู้ใดขนถ่ายของที่น าเข้ามา
ในหรือจะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
นอกเขตขนถ่ายของตามมาตรา ๕๘ โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นเงินสามเท่า
ของราคาของ  แล้วแต่จ านวนใดจะ
มากกว่า หรือทั้งจ าทั้งปรับและให้ริบ
ของนั้น  

- ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของ แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐ มาตรา ๒๑๑ ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของ
ออกผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายหรือเลข
หมายก ากับหีบห่อหรือภาชนะบรรจุของ 
หรือไม่แสดงเครื่องหมายหรือเลขหมาย
ไว้ในเอกสารที่ เกี่ยวกับของนั้น  ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๑ มาตรา ๒๑๒ ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใด
ควบคุมยานพาหนะที่มีของเป็นหีบห่อ
หรือภาชนะบรรจุซึ่งมีขนาดหรือลักษณะ
ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีเครื่องหมาย
หรือฉลากที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมี 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
และให้ริบของนั้น  

- ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
และให้ด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

๑๒ มาตรา ๒๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

- ปรับ ๕,๐๐๐บาท 
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๑๓ มาตรา ๒๑๔ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบั ติ ต ามมาตรา  ๖๔  มาตรา  ๗๑ 
มาตรา ๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๑ หรือ
มาตรา ๑๖๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

ข้อ ๑ กรณฝี่าฝืนตามมาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ 
มาตรา ๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๑ หรือมาตรา 
๑๖๓ วรรคสอง  

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๒ กรณีปฏบิัติไม่ถูกต้องครบถว้น ตาม
มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕ ประกอบกับ
มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๑๖๓ วรรคสอง  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๔ มาตรา ๒๑๕ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานศุลกากร
ตามมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ มาตรา ๒๑๖ นายเรือหรือผู้ควบคุม
อากาศยานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๙๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

ข้อ ๑ กรณฝี่าฝืนตามมาตรา ๖๗ หรือมาตรา 
๙๕  

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๒ กรณีปฏบิัติไม่ถูกต้องครบถว้นตามมาตรา 
๖๗ หรือมาตรา ๙๕  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๖ มาตรา  ๒๑๗  ผู้ ใดนอกจากนายเรือ 
ลูกเรือ ผู้ โดยสาร และผู้มีหน้าที่ต้อง
ป ฏิ บั ติ บ น เ รื อ ขึ้ น ไ ป บ น เ รื อ เ ดิ น
ต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักร 
โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑๗ มาตรา ๒๑๘ นายเรือผู้ใดควบคุมเรือที่
บรรทุกของอยู่ ในเขตท่าที่ เป็นด่ าน
ศุลกากร และปรากฏว่าเรือล าดังกล่าว
เบาลอยตัวขึ้น โดยนายเรือไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่าได้มีการขนของขึ้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท และให้ศาลมีอานาจสั่งริบ
เรือน้ันได้ 

- ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๘ มาตรา ๒๑๙ นายเรือหรือผู้ควบคุม
ยานพาหนะทางบกผู้ ใดกระท าการ
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
แสนบาท  
   (๑) ควบคุมเรือหรือยานพาหนะทาง
บกท่ีมีที่ปิดบัง ที่อ าพราง หรือมีเครื่องกล
อุบายอย่างใด เพื่อลักลอบหนีศุลกากร 
เ ว้ น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม
ระมัดระวังในการป้องกันมิให้มีที่ปิดบัง 
ที่อ าพราง หรือเครื่องกลอุบายนั้นแล้ว 
หรือ  
   (๒) มีส่วนรู้เห็นในการสร้าง ท า วาง 
หรือใช้ที่ปิดบัง ที่อ าพราง หรือเครื่องกล
อุบายอย่างใดเพื่อลักลอบหนีศุลกากร  

- ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท 
และให้ท าลายที่ปิดบัง 
ที่อ าพราง หรือ
เครื่องกลอุบาย หรือ
ท าให้เป็นของที่มิได้มี
ไว้เพื่อกระท าความผดิ 
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       ให้ท าลายที่หรือเครื่องกลอุบายตาม
วรรคหนึ่ง หรือท าให้เป็นของที่มิได้มีไว้
เพื่อกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

  

๑๙ มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ี
ก าหนดตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา 
๑๗๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๒๐ มาตรา ๒๒๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบั ติ ต ามมาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔ 
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๒ 
วรรคสอง มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๘๕ ประกอบกับมาตรา ๗๗ หรือมาตรา 
๑๘๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๒๑ มาตรา ๒๒๒ ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง 
มาตรา ๙๐ วรรคสองหรือมาตรา ๙๘ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท  

- ปรับ ๑,๐๐๐ บาท  

๒๒ มาตรา ๒๒๓ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และให้ริบของที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดดังกล่าว 

      ข้อ ๑ ขนถ่ายของในเขตที่จอดเรือภายนอก
ก่อนได้รับอนญุาตจากอธิบดี  

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท  

      ข้อ ๒ กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด  

ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๒๓ มาตรา ๒๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๘๑ มาตรา ๙๒ มาตรา 
๑๒๐ หรือมาตรา ๑๒๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๒๔ มาตรา ๒๒๕ ผู้ส่งของออกผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๒๕ มาตรา ๒๒๖ นายเรือหรือผู้ส่งของออก
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๓ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท  

๒๖ มาตรา ๒๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๖ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามเดือนถึงสิบปี หรือปรับเป็นเงิน
สี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้า
ด้วยแล้ว หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ริบ
ของที่ เกี่ ยวกับการกระท าความผิด
ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม่  

- ปรับเป็นเงินสองเท่า
ของราคาของรวมค่า
อากร กับอีกหนึ่งเท่า
ของภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เพื่อมหาดไทย และ
ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

๒๗ มาตรา ๒๒๘ นายเรือผู้ใดจอดเทียบท่า
หรือขนถ่ายของที่น า เข้ ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนอกจาก
เขตพื้นท่ีตามล าน้ าที่เปน็เขตแดนทางบก
ตามที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 
๘๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๒๘ มาตรา ๒๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามมาตรา ๘๘ หรือมาตรา ๘๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
และให้อายัดของที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง  

- ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
และให้อายัดของที่
เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดนั้นจนกว่าจะ
ได้ปฏิบตัิให้ถูกต้อง 

๒๙ มาตรา ๒๓๐ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดตามมาตรา 
๙๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท  
      เ จ้ า ขอ งหรื อพนั ก ง านประจ า
สนามบินผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๙๓ วรรคสองต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๐ มาตรา ๒๓๑ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ หรือ
มาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่ ง แสนบาท  และ ให้อ ายั ดของที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

      ข้อ ๑ กรณีฝ่าฝืนตามมาตรา ๙๔ หรือ
มาตรา ๙๖  

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 
และให้อายัดของที่
เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดนั้นจนกว่าจะ
ได้ปฏิบตัิให้ถูกต้อง 

      ข้อ ๒ กรณีไม่ปฏิบตัิให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๖  

ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๓๑ มาตรา ๒๓๒ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๒ มาตรา ๒๓๓ ผู้ ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  
      ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงผู้ใด 
เมื่อได้แจ้งการเลิกการด าเนินการตาม
มาตรา  ๑๒๙  แล้ว  แต่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

๓๓ มาตรา ๒๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรผู้ก ากับ
ท่าเรือรับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๙ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๔ มาตรา ๒๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ี
ก าหนดตามมาตรา ๑๒๒ ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท และให้ริบ
ของที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
ดังกล่าว  

- ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓๕ มาตรา ๒๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๗๒ หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดตามมาตรา 
๑๕๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท  

- ปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

๓๖ มาตรา ๒๓๗ ผู้ใดลักลอบเปิดคลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า หรือท่ีมั่นคง หรือ
ล่วงเข้าไปถึงของที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์
บน โรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงนั้น โดยไม่
มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๗ มาตรา ๒๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
เขตปลอดอากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ หรือ
มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๘ มาตรา ๒๓๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติ
หน้ าที่หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ ง ของ
พนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามมาตรา ๑๕๗ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

      ข้อ ๑ กรณีขัดขวางการปฏิบตัิหน้าที่ของ
พนักงานศุลกากรซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 
๑๕๗  

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

             หากการกระท าความผดิตามวรรค
หนึ่งเป็นการกระท าความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๓๘ และมาตราอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีอัตราโทษหนักกว่า ไม่ว่าจะเป็น
การกระท ากรรมเดียวเป็นความผดิต่อกฎหมาย
หลายบท หรือต่างกรรมต่างวาระ ให้ส่งเรื่องให้
พนักงานสอบสวนด าเนินคดี  

ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคด ี
 

ข้อ ๒ กรณไีม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของพนักงาน
ศุลกากรซึ่งอธิบดมีอบหมายตามมาตรา ๑๕๗  

ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

๓๙ มาตรา ๒๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานศุลกากรหรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ศุลกากรตามมาตรา ๑๖๐ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

- ปรับ ๕,๐๐๐ บาท 

๔๐ มาตรา ๒๔๑ นายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าเตือนของพนักงานศุลกากร
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานศุลกากรตามมาตรา ๑๖๔ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

- ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔๑ มาตรา  ๒๔๒  ผู้ ใดน า เข้ ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยัง
มิได้ผ่านพิธีการศุลกากร หรือเคลื่อนย้าย
ของออกไปจากยานพาหนะ คลังสินค้า
ทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือ
รับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งได้รวม
ค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ริบของนั้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ
ตามค าพิพากษาหรือไม่  
        ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  
 

      ข้อ ๑ กรณีน าเข้ามาในหรือสง่ออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผา่นพิธีการ
ศุลกากร หรือเคลื่อนย้ายของออกไปจาก
ยานพาหนะ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่
มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต หรือเขตปลอดอากร 
โดยไม่ได้รับอนญุาตจากพนักงานศุลกากร  

ปรับสองเท่าของราคา
ของรวมคา่อากร กับอีก
หนึ่งเท่าของภาษ ี
มูลคา่เพิม่ ภาษี
สรรพสามติ ภาษเีพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถา้มี) และใหย้ก
ของกลางใหเ้ป็นของ
แผ่นดิน  

      ข้อ ๒ กรณีตรวจพบการกระท าความผิดที่
ท่าอากาศยาน  
              (๑) กรณีตรวจพบและจับกุม
ผู้ต้องหาขณะอยู่ในช่องเขียว ช่องลูกเรือ ช่อง
เอกสิทธิ์ทางการฑูต และช่องผู้ติดบัตรอนุญาต
ในพื้นที่ตรวจของศุลกากร แต่ยังไม่พ้นห้องตรวจ
ของผู้โดยสาร หรือภายในอาคารผูโ้ดยสารขาเข้า
ระหว่างประเทศช้ันใน  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

                ถ้าของกลางเป็นสัตวป์่าหรือซาก
สัตว์ป่าตามบัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือตัว
นิ่มและซากตัวนิ่มหรือพันธุ์พืชป่าตามบัญชี 
CITES หมายเลข ๑  

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
รวมค่าอากรกับอีกหนึ่ง
เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เพื่อมหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน  

                   (๒) กรณตีรวจพบและจับกุม
ผู้ต้องหาภายหลังผ่านพ้นห้องตรวจของผู้โดยสาร  

ปรับสองเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

                      (๓) กรณีความผดิตาม (๑) และ 
(๒) ถ้าเป็นการน าเข้ามาในลักษณะซุกซ่อนโดย
วิธีการอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจา้หนา้ที่ตรวจพบ  

ปรับสี่เท่าของราคา
ของรวมค่าอากร และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน 

      ข้อ ๓ กรณีตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒ (๑) (๒) และ (๓) 
ถ้าผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กระท าการ
โดยอุกอาจ เช่น ใช้ก าลังต่อสู้ ขัดขวาง หรือท าร้าย
ร่างกายพนักงานศุลกากรผู้ท าการจับกุม ไม่หยุด
ยานพาหนะที่บรรทุกของอันเป็นความผิดเพื่อให้
พนักงานศุลกากรตรวจค้น โดยมีเจตนาฝ่าฝืนค าสั่ง
ของเจ้าหน้าที่ หรือยื้อแย่งของกลางหรือท าลาย
ของกลาง ที่เจ้าหน้าที่จับกุมหรือยึดไว ้หรือท าลาย
เครื่องหมายดวงตรา กุญแจ หรือเครื่องผูกมัดใดๆ 
ที่เจ้าหน้าที่ได้ท าหรือหมายไว้ท่ีของกลางนั้น  

ปรับสี่เท่าของราคา
ของรวมค่าอากร และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน และให้
แจ้งความด าเนินคดี
กับบุคคลที่ต่อสู้
ขัดขวางการจับกุม 

              หากการต่อสู้ขัดขวางดังกล่าวเป็น
เหตุให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการจับกุมไดร้ับอันตราย  

ให้ส่งเรื่องให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินคดี
โดยไม่รับท าความตก
ลงงดการฟ้องร้อง 

      ข้อ ๔ ในกรณีของกลางเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง
มีปริมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป  
 

ให้ปรับสี่เท่าของราคา
ของรวมค่าอากร และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน 

              หากของกลางตามวรรคหนึ่งมี
ปริมาณต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ลิตร  
 

ให้ปรับสองเท่าของราคา
ของรวมคา่อากร กับอีก
หนึ่งเท่าของ
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษีอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) และให้ยกของ
กลางใหเ้ป็นของแผ่นดิน 

      ข้อ ๕ กรณีน าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ 
หรือตราสารเปลีย่นมือเข้ามาใน หรือน าออกไป
นอกประเทศ  
            (๑) ความผิดฐานน าหรอืพา หรือ
พยายามน าหรือพาเงินตราออกไปนอกประเทศ
โดยไม่ได้รับอนญุาต  

ให้ผู้ต้องหายกเงินตรา
ของกลางใหเ้ป็นของ
แผ่นดิน และคืนเงินตรา
ให้แก่ผู้ต้องหาตาม
จ านวนที่มีสิทธิจะน าติด
ตัวออกไปโดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
เว้นแต่กรณีทีผู่้ต้องหา
ได้รับอนญุาตจากเจ้า
พนักงานก่อนถูกจับกมุ
ให้น าเงินตราออกไป
จ านวนเท่าใด กใ็ห้คืน
เงินตราจ านวนทีไ่ดร้ับ
อนุญาต และที่มสีิทธิจะ
น าตดิตัวออกไปโดยไม่
ต้องขออนญุาต 
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งดการฟ้องร้อง 

               (๒ ) บุ คคล ใดส่ งหรื อน า เ งินตรา 
เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ
ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ โดยไม่แจ้ง
รายการเกี่ยวกับเงินตรา เงินตราต่างประเทศ 
หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นต่อพนักงานศุลกากร
ในขณะผ่านศุลกากรทุกแห่ง เป็นการฝ่าฝืนหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๖) 
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกโดย
อาศัยอ านาจตามความในกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการส่งหรือน า เ งินตรา 
เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ 
ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นความผิดฐานส่ง หรือ
น าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสาร
เปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศโดย
ไม่ แจ้ งรายการ เกี่ ย วกับ เ งินตรา  เ งินตรา
ต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าวต่อ
พนักงานศุลกากร ดังต่อไปนี้  
                 (๒ .๑ ) เงินตราที่ เป็นธนบัตรหรือ
เหรียญกษาปณ์ อันมีมูลค่าเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่น
บาท 
                 (๒ .๒ ) เงินตราต่างประเทศที่เป็น
ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์อันมีมูลค่ารวมกันแล้ว
เกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 
              (๓) ตราสารเปลี่ยนมือที่ไม่ระบุช่ือ
ผู้รับเ งินและไม่มีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ 
ดังต่อไปนี้  
                 (๓ .๑) ตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุ
จ านวนเงินเป็นเงินบาท อันมีมูลค่ารวมกันแล้ว
เกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท  
                 (๓ .๒) ตราสารเปลี่ยนมือที่ระบุ
จ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ อันมีมูลค่า
รวมกันแล้วเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์
สหรัฐหรือเทียบเท่า  
              (๔) เงินตรา เงินตราต่างประเทศ 
หรือตราสารเปลี่ยนมือ ตาม (๒) และ (๓) ซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้วมีมูลค่าเกินกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท 
หรือเทียบเท่า  

ปรับ ๒๐ ,๐๐๐ บาท 
และให้ผู้ต้องหาปฏิบัติ
ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงการคลังแล้ว
ให้คืนเงินตรา เงินตรา
ต่างประเทศ หรือตรา
สาร เปลี่ ยนมื อของ
กลางให้แก่ผู้ต้องหาไป
ได้ แต่ถ้ามีข้อเท็จจริง
และพยาน หลักฐานว่า
เ งิ น ต ร า  เ งิ น ต ร า
ต่างประเทศ หรือตรา
สารเปลี่ยนมือดังกล่าว
เป็นเงินที่ได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้
เปรียบเทียบระงับคดี
ในความผิดดังกล่าว 
โ ดย ให้ ผู้ ต้ อ งห ายก
เ งิ น ต ร า  เ งิ น ต ร า
ต่างประเทศ หรือตรา
สาร เปลี่ ยนมื อของ
กลางทั้งจ านวนให้เป็น
ของแผ่นดิน  
 

      ข้อ ๖ กรณีที่ของกลางเป็นของที่ไม่ต้อง
ช าระอากรศุลกากร ไม่ว่าจะตรวจพบ ณ ที่ใดใน
ราชอาณาจักร  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  
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งดการฟ้องร้อง 

        ข้อ ๗ กรณีตรวจพบและจับกุมผู้ต้องหาที่
ด่านพรมแดน หรือด่านศลุกากร 

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

              ถ้าของกลางเป็นสัตว์ป่าหรือซากสตัว์
ป่าตามบญัชี CITES หมายเลข ๑ หรือตัวน่ิม 
และซากตัวนิ่มหรือพันธุ์พืชป่าตามบัญชี CITES 
หมายเลข ๑  

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากรกับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทยและภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน  

      ข้อ ๘ กรณีที่ได้มีการน าสินคา้บรรทุกขึ้น
เรือและส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรโดยผู้ส่ง
ของออกมิได้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกใน
ระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES) เพื่อ
ปฏิบัติพิธีการศลุกากร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ส่งของออกมิได้มเีจตนาทุจริตในการน าของ
ออกไปโดยไมผ่่านพิธีการศลุกากร หรือหลีกเลี่ยง
อากร  

ปรับตัวแทนเรือ ผู้ส่ง
ของออกและผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมกันเป็น
เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และให้ระงับการใช้
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรทุกประเภท 
เฉพาะใบขนสินค้าขา
ออกฉบับนั้น  

              กรณีตามวรรคหนึ่ง หากกระท า
ความผิดซ้ าครั้งต่อไปในรอบปีปฏทิิน  

ให้เพิม่โทษอีกร้อยละ
ห้าสิบของโทษท่ีไดร้ับ
ครั้งแรก  

๔๒ มาตรา ๒๔๓ ผู้ใดน าของที่ผ่านหรือก าลัง
ผ่ า น พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร  หรือส่งของดังกล่าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร 
โดยเจตนาจะฉ้ออากรที่ต้องเสียส าหรับ
ของนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับเป็นเงินตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่
ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากรที่ต้องเสียเพิ่ม 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบ
ของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม่  
              ผู้ใดพยายามกระท าความผิด
ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  

      ข้อ ๑ ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร หรือ
พยายามหลีกเลีย่งอากรเป็นเหตุให้อากรขาด  
              (๑) อากรขาดไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ให้ปรับครึ่งเท่าของ
อากรที่ขาดและให้
ช าระค่าภาษีอากรที่
ขาดให้ครบถ้วน พร้อม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย  

              (๒) อากรขาดเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ให้ปรบัหนึ่งเท่าของ
อากรที่ขาดและให้
ช าระค่าภาษีอากรที่
ขาดให้ครบถ้วน พร้อม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย  
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งดการฟ้องร้อง 

                 (๓) อากรขาดเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.
บาท  

ให้ปรับสองเท่าของ
อากรที่ขาดและให้
ช าระค่าภาษีอากรที่
ขาดให้ครบถ้วน พร้อม
เบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย  

      ข้อ ๒ การแก้ไข เพิ่มเติม ตดัทอน ข้อความ
แห่งเอกสาร การปลอมดวงตรา ลายมือช่ือ 
ลายมือช่ือย่อ หรือเครื่องหมายอยา่งอื่นของ
พนักงานศุลกากร เป็นเหตุให้ค่าอากรขาด 

ให้ปรับสี่เท่าของอากร
ที่ขาด และใหช้ าระค่า
ภาษีอากรที่ขาดให้
ครบถ้วนพร้อมเบีย้
ปรับ เงินเพิ่มตาม
กฎหมาย 

      ข้อ ๓ ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรในกรณี
ที่เห็นได้ว่าเป็นการน าของซุกซ่อนมากับของ ที่
ส าแดงโดยวิธีการอันแยบยล เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจพบของที่ซุกซ่อนไว้นั้น  

ปรับสี่เท่าของค่าอากร
ที่ขาด และให้ยกของ
กลางท่ีซุกซ่อนมานั้น
ให้เป็นของแผ่นดิน  

๔๓ มาตรา ๒๔๔ ผู้ใดน าของที่ผ่านหรือก าลัง
ผ่ า น พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักร  หรือส่งของดังกล่าว
ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของ
เข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าโดย
หลีก เลี่ ย งข้ อจ า กั ดหรือข้ อห้ ามอัน
เกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบ
ของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค า
พิพากษาหรือไม่  
         ผู้ใดพยายามกระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  

      ข้อ ๑ กรณีเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้าม ใน
การน าเข้า การส่งออก การผ่านแดน หรือการ
ถ่ายล า 

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

              ในกรณีของต้องห้ามตามวรรคแรก 
เป็นของที่มีคุณค่าทางศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรอืวัตถุลามก 
หรือสื่อลามก สตัว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าตามบัญชี 
CITES หมายเลข ๑ หรือพันธุ์พืชป่าตามบญัชี 
CITES หมายเลข ๑ หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือละเมิดเครื่องหมายการคา้ หรอืละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน  

              กรณีเป็นของละเมิดลขิสิทธิ ์หรือ
ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดทรัพยส์ิน
ทางปัญญาที่เป็นของติดตัวผู้โดยสารหรือผู้
เดินทางที่พนักงานศุลกากรตรวจพบที่ช่องมีของ
ต้องส าแดง(ช่องแดง) ณ ท่าอากาศยาน หรือ
ตรวจพบขณะช าระอากรปากระวาง ที่ด่าน
พรมแดน หรือด่านศุลกากร  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

               กรณีน าของที่มีการแสดงก าเนิดเป็น
เท็จเข้ามาในราชอาณาจักร  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

      ข้อ ๒ กรณีหลีกเลีย่งข้อจ ากัดในการน าเข้า 
การส่งออก การผ่านแดน หรือการถ่ายล า  
              (๑) กรณีของต้องก ากัดในการน าเข้า 
หากหน่วยราชการผู้มีหนา้ที่ออกใบอนุญาต ได้
ออกใบอนุญาตให้ภายหลังวันน าเข้า หรือได้แจ้ง
ให้กรมศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
ผ่อนผันให้น าเข้ามาได้ หรืออนุญาตให้น าเข้ามา
ได้และให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
โดยไม่ค านึงถึงว่าของ
นั้นๆ จะต้องเสียอากร
หรือไม่  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

                แต่ในกรณีที่หน่วยราชการผู้มีหน้าที่
ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตให้ล่าช้าเกินกว่า
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้น าของเข้าร้องขอ ซึ่งเห็น
ได้ว่าผู้น าของเข้าพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว  

ปรับร้อยละ ๕ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

              กรณีการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง
ข้างต้น หากมีใบอนุญาตหลายฉบับ ให้ปรับเป็น
รายใบอนุญาตกรณีที่มีใบอนุญาตฉบับเดียวใช้กับ
ใบขนสินค้าหลายฉบับ ให้ปรับเป็นรายใบขนสินค้า 

 

              กรณีที่หน่วยราชการผู้มีหน้าที่ออก
ใบอนุญาตมิได้ออกใบอนุญาต หรือมิได้แจ้งให้กรม
ศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวใน
วรรคแรก  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

               (๒) กรณีของต้องก ากัดเป็นตัวนิ่ม 
และซากตัวนิ่ม ตามบัญช ีCITES หมายเลข ๒  

ปรับหนึ่งเทา่ของราคา
ของรวมคา่อากร กับอีก
หนึ่งเท่าของ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถา้มี) 
แตไ่มเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท และใหย้กของ
กลางใหเ้ป็นของแผน่ดิน  

               (๓) กรณีตาม (๑) – (๓) ให้ใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก่ของต้องก ากัดใน
การส่งออก หรือน าเข้าเพื่อการผ่านแดน หรือ
การถ่ายล าด้วยโดยอนุโลม  

 

      ข้อ ๓ กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศอัน
เกี่ยวกับฉลาก หรือใบรับรองการวิเคราะห ์หรือ
เอกสารก ากับ หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการน าของนั้น
เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี เช่นเง่ือนไข
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ให้ปรับรายการละ 
๑,๐๐๐ บาท หากของ
ที่น าเข้ามีจ านวนมาก 
ให้ท าหนังสือแจ้ง
ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย  

      ข้อ ๔ กรณีน าอาหารที่อยู่ในข่ายควบคุมการ
น าเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่
๑๐๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๑ ) 
เข้ามาในราชอาณาจักร ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
              (๑) กรณีผู้น าของเข้าน าอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยไม่มีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัยของสถาบันของทางราชการที่เช่ือถือได้
ของประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดตามข้อ ๓ ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวมา
แสดงในขณะผ่านพิธีการ แต่ผลการวิเคราะห์ของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรากฏว่ามี
กัมมันตรังสีไม่เกินก าหนดตามประกาศ  

 
 
 
 
 
 
ให้ปรับร้อยละ ๕ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐.-บาท แต่ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

                 (๒) กรณีผู้น าของเข้าน าอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยมีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัย ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าวมาแสดง และผลการ
วิเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ปรากฏว่ามีกมัมันตรังสีเกนิก าหนดตาม
ประกาศและให้ส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
แล้วให้ส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  

                (๓) กรณีผู้น าของเข้าน าอาหารเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยไม่มีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัย ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับดังกล่าวมาแสดง และผลการ
วิเคราะห์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ปรากฏว่ามีกัมมันตรังสีเกินก าหนดตาม
ประกาศ และให้ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

ให้ปรับร้อยละ ๒๐ 
ของราคาของ ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ บาท แต่
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
แล้วให้ส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร  

      ข้อ ๕ กรณีน าปุ๋ยเคมีเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไมต่รงตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และพระราชบัญญัติปุย๋ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
          (๑) ปุ๋ยเคมีที่น าเข้าไมต่รงตามขนาด
บรรจุในใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และกรม
วิชาการเกษตรได้อนุญาตให้ผู้น าเข้าแก้ไขขนาด
บรรจุในใบส าคัญการขึน้ทะเบียนเพิ่มเติมใหต้รง
กับของที่น าเข้าจริงแล้ว  

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

          (๒) ปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามีความชื้นสูงเกิน
ก าหนดและกรมวิชาการเกษตรไดแ้จ้งให้กรม
ศุลกากรทราบและผ่านศลุกากรได ้โดยให้ผู้น า
ของเข้าไปด าเนินการลดความชื้นให้ถูกต้อง
ภายใต้เงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตร  

ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

          (๓) ปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามีปรมิาณธาตุอาหาร
รับรอง หรือธาตุอาหารพืชไมต่รงตามใบส าคญั
การขึ้นทะเบียนหรือหนังสือส าคัญรับแจ้ง โดย
ผู้น าของเข้ายื่นค าร้องขอสุม่ตัวอยา่งไปวิเคราะห์
ยังกรมวิชาการเกษตร และผลการวิเคราะห์ ๒ 
ใน ๓ ครั้ง มีปริมาณธาตุอาหารรับรอง หรือธาตุ
อาหารพืชตรงตามที่ก าหนด  

ให้ผ่านพิธีการไปได้
โดยไม่ต้องพิจารณา
ความผิด  

              ปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามีสตูรหรือเกรดไม่
ตรงตามใบส าคัญการขึ้นทะเบยีน ต่อมาผู้น าเข้า
ได้น าใบส าคัญการขึ้นทะเบียน หรอืหนังสือ
ส าคัญรับแจ้งฉบับใหม่ซึ่งมสีูตรหรอืกรดตรงกับ
สินค้าที่น าเข้ามาแสดง และให้ผา่นพิธีการ
ศุลกากรไปได้  

ปรับตามใบส าคญัการ
ขึ้นทะเบียนหรือหนังสือ
ส าคัญรับแจ้งฉบับละ 
๑๐,๐๐๐ บาท และให้
ผู้น าของเข้าไป
ด าเนินการตามเง่ือนไขใน
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
หรือหนังสือส าคัญรบั
แจ้งให้ครบถ้วนต่อไป  



ล าดับ ฐานความผิด รายละเอียด หรือลักษณะของการกระท า
ความผิด 

เกณฑ์เปรียบเทียบ
งดการฟ้องร้อง 

                กรณีไม่มีใบส าคญัการขึ้นทะเบียน 
หรือหนังสือส าคัญรับแจ้งมาแสดงต่อกรม
ศุลกากร 

ใหผู้้น าของเข้ายกของ
กลางให้เป็นของ
แผ่นดิน 

      ข้อ ๖ กรณีการน าเมล็ดพันธ์ุซึ่งเป็นของ 
ควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เข้ามาในราชอาณาจกัรเพื่อการค้า 
และปรากฏว่ามีคณุภาพต่ ากว่ามาตรฐานท่ี
ก าหนดใช้หลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
              (๑) กรณีผู้น าของเข้าประสงค์จะส่ง
เมลด็พันธ์ุที่น าเข้ากลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกีย่วข้องแจ้งให้
กรมศุลกากรทราบว่า ผ่อนผันให้น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไดโ้ดยมีเง่ือนไขใหส้ง่กลับออกไป  

 
 
 
 
 
ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  

              (๒) กรณีผู้น าของเข้าไม่ประสงค์จะ
ส่งของกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
และให้ยกของให้เป็น
ของแผ่นดิน  

      ข้อ ๗ กรณีความผิดตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ 
และข้อ ๖ ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แก่ของต้องก ากัดในการส่งออก หรือน าเข้าเพื่อ
การผ่านแดน หรือการถ่ายล าด้วยโดยอนุโลม  

 

๔๔ ม า ต ร า  ๒ ๔ ๕  ผู้ ใ ด เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ห รื อ
ผู้สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระท า
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ มาตรา ๒๔๓ 
หรื อมาตรา  ๒๔๔  ต้ อ งระวา งโทษ
เ ช่น เดี ยวกับตั วการ ในการกระท า
ความผิดนั้น  

      ข้อ ๑ กรณีตามมาตรา ๒๔๒  
             (๑) นายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ หรือผู้
ควบคุมอากาศยาน  

 
ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ แต่ไมเ่กิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

             (๒) ผู้ควบคุมยานพาหนะประเภท
รถยนต์  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ แต่ไมเ่กิน 
๑๐๐,๐๐๐.-บาท  

             (๓) ในกรณียานพาหนะตามข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ได้มีการจัดท าที่ปิดบัง ที่พราง หรือท่ี
ซุกซ่อนของกลาง เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตรวจ
พบ  

ปรับร้อยละ ๒๐ ของ
ราคาของ แต่ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้เจ้าของ
ยานพาหนะนั้นท าลาย
ที่หรือเครื่องกลอุบาย 
หรือท าให้เป็นของที่
มิไดม้ีไว้เพื่อกระท า
ความผิด  

             (๔) ลูกเรือ หรือผู้ช่วยเหลือผู้ควบคมุ
ยานพาหนะประเภทรถยนต์  

ปรับร้อยละ ๕ ของ
ราคาของ แต่ไมเ่กิน
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
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        ข้อ ๒ กรณีตามมาตรา ๒๔๓ และ มาตรา ๒๔๔  
            ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ ให้
เปรียบเทยีบตามเกณฑ์งดการฟ้องร้อง
เช่นเดียวกับผู้กระท าความผดิ 

 

๔๕ มาตรา ๒๔๖ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วย
จ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รบัจ าน า
หรือรับไวโ้ดยประการใดซึ่งของอันตนพึง
รู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม
มาตรา ๒๔๒ ต้องระวางโทษจ าคกุ ไม่
เกินห้าป ีหรือปรับเป็นเงินสีเ่ท่าของ
ราคาของซึ่งไดร้วมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

      ข้อ ๑ กรณีช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วย
พาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน าหรือรบัไว้โดยประการ
ใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วย
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  
 

      ข้อ ๒ กรณีของกลางตามข้อ ๑ เป็นของ
ดังต่อไปนี้  
             (๑) สุรา ไวน ์เบียร์ บุหรี่  
              (๒) สินค้าเกษตรประเภท กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ (รวมเมลด็พันธ์ุหอมหัวใหญ่) 
หอมแดง มันฝรั่ง เส้นไหม และน้ ามันปาล์ม  
              (๓) ของละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือละเมิด
เครื่องหมายการค้า หรือละเมิดทรพัย์สินทาง
ปัญญา  
              (๔) ของกลางเป็นสัตว์ป่าหรือซาก
สตัว์ป่าตามบัญชี CITES หมายเลข ๑ หรือตัว
นิ่ม และซากตัวนิ่มหรือพันธุ์พืชป่าตามบัญช ี
CITES หมายเลข ๑  
              (๕) เลื่อยโซ่ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ และ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่ 
หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขออนุญาตน าเข้า  

ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
ราคาของรวม ค่าอากร 
กับอีกหนึ่งเท่าของ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน  

      ข้อ ๓ กรณีที่ของกลางเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง
ปริมาณตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป  

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) และให้ยก
ของกลางให้เป็นของ
แผ่นดิน  

      ข้อ ๔ กรณีที่ของกลางเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงมี
ปริมาณต่ ากว่า ๕,๐๐๐ ลิตร  

ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง  การกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการ
กระท าโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วย
ความผิดตามมาตรา ๒๔๓ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงิน
ตั้งแต่ครึ่งเท่าแต่ไม่เกินสี่เท่าของค่าอากร
ที่ต้องเสียเพิ่ม หรือท้ังจ าทั้งปรับ  

- ปรับครึ่งเท่าของอากร
ที่ขาด  
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 มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม  การกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการ
กระท าโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วย
ความผิดตามมาตรา ๒๔๔ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

      ข้อ ๑ กรณีการกระท าความผิดโดยรู้ว่าเป็น
ของต้องห้าม ตามมาตรา ๒๔๔ โดยของ
ต้องห้ามนั้นเป็น สตัว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าตาม
บัญช ีCITES หมายเลข ๑ หรือพันธุ์พืชป่าตาม
บัญช ีCITES หมายเลข ๑ หรือเปน็ของละเมิด
ลิขสิทธิ ์หรือละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือ
ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา  

ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของรวมค่าอากร กับ
อีกหนึ่งเท่าของ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษีเพื่อ
มหาดไทย และภาษี
อื่นๆ (ถ้ามี) แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ให้ยกของกลางให้เป็น
ของแผ่นดิน  

       ข้อ ๒ กรณีการกระท าความผิดโดยรู้ว่าเป็น
ของต้องก ากัดตามมาตรา ๒๔๔ โดยของนั้นเป็น
ของต้องก ากัด ดังต่อไปนี้  
            (๑) สุรา ไวน ์เบียร์ บุหรี่  
            (๒) สินค้าเกษตรประเภท กระเทียม 
หอมหัวใหญ่ (รวมเมลด็พันธ์ุหอมหัวใหญ่) 
หอมแดง มันฝรั่ง เส้นไหม และน้ ามันปาล์ม  
            (๓) ของกลางเป็นตัวนิ่ม และซากตัวนิ่ม  
            (๔) เลื่อยโซ่ หรือเลื่อยโซ่ยนต์ และ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบของเลื่อยโซ่ 
หรือเลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขออนุญาตน าเข้า  

ให้ปรับหนึ่งเท่าของ
ราคาของรวมค่าภาษี
อากรทุกประเภทแตไ่ม่
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ยกของกลางให้
เป็นของแผ่นดิน  

๔๖ มาตรา ๒๔๗ ผู้ใดน าหรือยอมให้ผู้อื่นน า
ของต้องห้าม ของต้องก ากัด หรือของที่
ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ขึ้นบรรทุก
หรือออกจากยานพาหนะ ต้องระวาง
โทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๒ หรือ
มาตรา ๒๔๔ แล้วแต่กรณี  

      ข้อ ๑ กรณีนายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ หรือ
ผู้ควบคุมอากาศยาน  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ แต่ไมเ่กิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

      ข้อ ๒ กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะประเภท
รถยนต์  

ปรับร้อยละ ๑๐ ของ
ราคาของ แต่ไมเ่กิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

      ข้อ ๓ กรณียานพาหนะตามข้อ ๑ และข้อ 
๒ ไดม้ีการจดัท าที่ปิดบัง ที่พราง หรือท่ีซุกซ่อน
ของกลาง เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานตรวจพบ  

ปรับร้อยละ ๒๐ ของ
ราคาของ แตไ่ม่น้อยกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และให้
เจ้าของยานพาหนะนั้น
ท าลายที่หรือเครื่องกล
อุบาย หรือท าให้เปน็
ของที่มิไดม้ีไวเ้พื่อ
กระท าความผดิ  

      ข้อ ๔ ลูกเรือ หรือผู้ช่วยเหลอืผู้ควบคุม
ยานพาหนะประเภทรถยนต์  

ปรับร้อยละ ๕ ของ
ราคาของ แต่ไมเ่กิน
คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

๔๗ มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่ มี การกระท า
ความผิดตามมาตรา ๒๔๒ เกิดขึ้นในเรือที่
มีระวางบรรทุกเกินสองร้อยห้าสิบตันกรอส
หรืออากาศยาน หากนายเรือหรือผู้ควบคุม
อากาศยานนั้นไม่ใช้ความระมัดระวังในการ
ป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท  

- ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท  
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๔๘ มาตรา ๒๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่
ก าหนดตามมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘๗ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

- ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๔๙ มาตรา ๒๕๐ นายเรือผู้ใดไมต่อบค าถาม
หรือไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของพนักงาน
ศุลกากรตามมาตรา ๑๘๘ ต้องระวาง
โทษปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท  

- ปรับ ๑,๐๐๐ บาท  

๕๐ มาตรา ๒๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๘๙ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือปรับเป็นเงินสองเท่าของราคา
ของ แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า หรือ
ทั้งจ าทัง้ปรับ  

- ปรับหนึ่งเท่าของราคา
ของแต่ไม่ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐ บาท  

 

  



 
ค าร้องขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้อง 

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร 
 

เขียนที…่………………………………..……………………  
วันที่…………เดือน……………………………พ.ศ………………….  

 
ตามที่ข้าพเจ้า/บริษัท/หจก.......................................................................................................

ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดฐาน...................................................................................................................
อัน เป็ นความผิดตามมาตรา………………แห่ งพระราชบัญญัติ ศุ ลกากร  พ .ศ . ๒๕๖๐  ตามแฟ้มคดี
ที…่………......./…………..…………..  

ข้าพเจ้า/บริษัท/หจก . ...............................................................................ขอยอมรับว่าได้
กระท าความผิดตามมาตรา………….…….แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือให้คดีเป็นอันระงับ
ไปโดยมิต้องน าขึ้นฟ้องร้องต่อศาล จึงขอท าความตกลงระงับคดีในชั้นศุลกากร โดยยินยอมให้กรมศุลกากรท า
การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องตามความในมาตรา ๒๕๖ หรือมาตรา ๒๕๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหากผลเป็นประการใดขอยินยอมรับผิดชอบ ซึ่งในชั้นนี้ได้ช าระเงินมัดจ าค่าปรับ และ/หรือ 
ยกของกลางประเภท...............……………….…………….…………………………………………..จ านวน…………..……..…..
ให้เป็นของแผ่นดิน และ/หรือ ให้ท าการเปรียบเทียบปรับหรือชดใช้ราคาของรวมค่าภาษีอากรเป็น
เงิน……………………...….…………….บาท รวมทั้ง ยินยอมให้ผลักเงินมัดจ าค่าปรับเป็นเงินค่าปรับได้ทันที เมื่อ
อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบงดการ
ฟ้องร้องฯ ได้อนุมัติให้ระงับคดีโดยให้งดการฟ้องร้องตามกฎหมาย  

 

 
ลงชื่อ………………………………………ผู้ต้องหา  
     (……………………………………….)  

 
ลงชื่อ……………………..……………….พยาน      

(………………………………………)  
 

ลงชื่อ……………………..……………….พยาน  
      (……………………………………..)  

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วน/บรษิัท ผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  
และประทับตราส าคญัของห้างหุ้นส่วน/บริษัทด้วย 

 

แบบค าร้องขอเปรียบเทียบการงดการฟ้องร้อง 


