
บทที ่14 

ภาษศุีลกากร 

 ภาษีศุลกากร (Custom  tariff) เป็นภาษีทางออ้ม ท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีผลกัภาระไปให้
ผูบ้ริโภคได ้ การเก็บภาษีศุลกากรหมายถึงการเก็บภาษีจากส่ิงของท่ีน าเขา้หรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร ไม่วา่โดยทางอากาศ ทางน ้า หรือทางบก ก็ตาม  โดยใชค้  าวา่อากร แทนค าวา่ ภาษี อนั
ไดแ้ก่อากรขาออก หมายถึง การเก็บภาษีจากส่ิงของท่ีส่งออกนอกราชอาณาจกัร  อากรขาเขา้ 
หมายถึงภาษีท่ีเก็บจากส่ิงของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร 

          ปัจจุบนั กรมศุลกากร มีหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษีศุลกากร พร้อมทั้งไดรั้บมอบหมาย ให้
จดัเก็บ ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต แทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
ส าหรับการน าเขา้และส่งออก อีกดว้ย 

1. วตัถุประสงค์ในการจัดเกบ็ภาษี 

 1 เพื่อหารายได ้หรือเรียกวา่ พิกดัเพื่อรายได ้(Revenue tariff) ภาษีศุลกากรถือเป็นแหล่ง
รายได ้ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของรัฐบาล ท่ีน ามาใชพ้ฒันาประเทศ  

 2 เพื่อคุม้กนัอุตสาหกรรมภายใน (Protection tariff) การเก็บอากรขาเขา้จะท าใหสิ้นคา้ท่ี
น าเขา้มาในราชอาณาจกัรมีราคาสูงกวา่ สินคา้ท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ ถือวา่คุม้กนัอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศนั้น ๆ 3 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือเรียกวา่พิกดัทดแทน 
(Compensatory tariff) หมายถึง การเก็บอากรขาเขา้จากสินคา้น าเขา้ในอตัราเทศเดียวกบัการเก็บ
ภาษีสรรพสามิต สินคา้ชนิดเดียวกนัท่ีผลิตภายในประเทศ ท าใหมี้ภาระภาษีเท่ากนัก่อใหเ้กิดการ
แข่งขนักนัระหวา่งสินคา้ท่ีน าเขา้ กบัสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาอุตสาหกรรม
ภายใน ประเทศนั้น 

 4 เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมการบริโภค การเป็นเก็บอากรสินคา้ขาเขา้สินคา้ฟุ่มเฟือยในอตัรา
สูง ท าใหต้น้ทุนสินคา้สูง เป็นการควบคุมการบริโภคของประชาชนใหน้อ้ยลง ในทางตรงขา้มอาจ
ส่งเสริมการบริโภคโดยการงด หรือลดการเก็บอากรขาเขา้สินคา้ท่ีเป็นประโยชน์ ทางดา้นการศึกษา 
กีฬา การเกษตรกรรมหรือยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ ท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อการ
ผลิต ในกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ 
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1 กฎหมายศุลกากร 

กฎหมายศุลกากร คือตวับทกฎหมายท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของศุลกากร และความรับผดิของผู ้
น าเขา้ ส่งออก ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 รวมทั้งหลกัปฏิบติัทัว่ๆไป อนัไดแ้ก่  พระราชบญัญติัศุลกากร พ ศ 2469  และไดมี้การปรับปรุง
แกไ้ขเร่ือยมา 

2 กฎหมายพกิดัอตัราศุลกากร 

กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากรได ้จดัแบ่งสินค่าเป็น 21 หมวด และแยกเป็นตอน 97 ตอนซ่ึงแสดงให้
เห็นเฉพาะ 21 หมวดดงัน้ี (ในแต่ละหมวดจะแบ่งเป็นตอนรวม97ตอนและไดก้ าหนด อตัราภาษี
ศุลกากรสินคา้ไวแ้ตกต่างกนั ตามแต่ละหมวดละตอน) 

หมวดท่ี 1  สัตวมี์ชีวิต  ผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์

หมวดท่ี 2  ผลิตภณัฑจ์ากพืช 

หมวดท่ี 3 ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากพืช และผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากไขมนั และน ้ามนัดงักล่าว ไขมนัท่ี
บริโภคไดซ่ึ้งจดัท าแลว้ ไขท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช 

หมวดท่ี 4 อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองด่ืม สุรา และน ้าส้มสายชู ยาสูบและผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบ 

หมวดท่ี 5 ผลิตภณัฑแ์ร่ 

หมวดท่ี 6 ผลิตภณัฑข์องอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

หมวดท่ี 7 พลาสติกและของท่ีท าดว้ยพลาสติก ยางและของท่ีท าดว้ยยาง 

หมวดท่ี 8 หนงัดิบ หนงัฟอกและของท่ีท าดว้ยหนงัดงักล่าว 

หมวดท่ี 9 ไมแ้ละของท่ีท าดว้ยไม ้ถ่านไม ้ไมก้๊อกและของท าดว้ยไมก้๊อก ผลิตภณัฑท์ าดว้ยฟาง  

ท าดว้ยเอสพาร์โตหรือวตัถุถกัสานอ่ืนๆ เคร่ืองจกัรสานและเคร่ืองสาน 

หมวดท่ี 10 เยื่อไมห้รือเยือ่ท่ีไดจ้ากวตัถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลสอ่ืนๆ เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็น
กระดาษหรือกระดาษแขง็ และของท่ีท าดว้ยกระดาษและกระดาษแขง็ 

หมวดท่ี  11  ส่ิงทอและของท าดว้ยส่ิงทอ 
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หมวดท่ี 12 รองเทา้ เคร่ืองสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกนัแดด  ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ท่ีเป็นท่ีนัง่ แส้ แส้ข่ีมา้ และ
ส่วนประกอบของของดงักล่าว ขนสัตวปี์กท่ีจดัเตรียมแลว้ และของท าดว้ยขนดงักล่าว ดอกไมเ้ทียม 
รวมทั้งของท่ีท าดว้ยผมคน 

หมวดท่ี 13 ของท าดว้ยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต ์แอสเบสทอส ไมกา้ หรือวสัดุท่ีคลา้ยกนั ผลิตภณัฑ์
เซรามิก รวมทั้งแกว้ และเคร่ืองแกว้ 

หมวดท่ี 14 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเล้ียง รัตนชาติหรือก่ิงรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะท่ีหุม้ดว้ย
โลหะมีค่า และของท่ีท าดว้ยของดงักล่าว เคร่ืองเพชรพลอย และรูปพรรณท่ีเป็นของเทียม เหรียญ
กษาปณ์ 

หมวดท่ี 15 โลหะสามญัและของท าดว้ยโลหะสามญั 

หมวดท่ี 16  เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชก้ล เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเคร่ืองดงักล่าว 
เคร่ืองบนัทึกเสียงและเคร่ืองถอดเสียง เคร่ืองบนัทึกและเคร่ืองถอดภาพและเสียงทางโทรทศัน์
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดงักล่าว 

หมวดท่ี 17  ยานบก อากาศยาน ยานน ้า และเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวดท่ี 18  อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทางทศันศาสตร์ การถ่ายรูป และการถ่ายท า
ภาพยนตร์ การวดั การตรวจสอบ การวดัความเท่ียง การแพทยห์รือศลัยกรรม นาฬิกาชนิดคล๊อก 
และชนิดวอตซ์ เคร่ืองดนตรี  รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของดงักล่าว 

หมวดท่ี 19 อาวธุและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว 

หมวดท่ี 20 ผลิตภณัฑเ์บด็เตล็ด 

หมวดท่ี 21 ศิลปกรรม ของท่ีนกัสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ 

(1) อตัราศุลกากร หมายถึง ส่วนท่ีก าหนดวา่สินคา้ประเภทใดตอ้งช าระอากรในอตัราใดซ่ึงในการ
เก็บอากรมี 2 แบบคือ 

(ก) single rates หมายถึง เก็บอตัราเดียวกนัทัว่โลก 

(ข) multiple  rate  หมายถึง เก็บหลายอตัรา ส าหรับแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั 
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 การเก็บภาษีจากประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ GATT (General  agreement on tariffs and trade) จะเก็บ
ตามขอ้ตกลงของ GATT ปัจจุบนัไดย้กฐานะเป็นองคก์รการคา้โลกหรือ WTO (World trade 
organization) ซ่ึงประเทศไทยไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์รการคา้โลกจึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงความ
ร่วมมือในการจดัเก็บภาษีศุลกากร ปัจจุบนัประเทศไทยจดัเก็บภาษีแบบหลายอตัราดงัน้ี 

1. เก็บเป็นการทัว่ไป 

2. สมาชิกของWTO เก็บไม่เกินอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลงั    

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดท้ าความตกลงทวภิาคีเขตการคา้เสรี(Free trade area : FTA)   กบัประเทศ
ต่างๆมีผลใหไ้ม่มีการเก็บภาษีศุลกากรในสินคา้ท่ีไดต้กลงกนัเช่น จีน ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

(2) พกิดัอตัราศุลกากรขาเข้า-ขาออก 

(ก) พระราชบญัญติัพิกดัอตัราศุลกากร ภาค 2 ไดก้  าหนดอตัราภาษีขาเขา้ส าหรับสินคา้ตามท่ีได้
ก าหนดไว ้21 หมวด 97 ตอน แตกต่างกนัไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขต่างๆตามท่ีกล่าวมาแลว้ 

(ข) พระราชบญัญติัพิกดัอตัราศุลกากร ภาค 3 ก าหนดอตัราอากรขาออกไว ้9 ประเภท และใน
ปัจจุบนัไดรั้บการยกเวน้เกือบทั้งหมดดงัน้ี(เสียภาษีเฉพาะประเภทท่ี 3,8) 

 ประเภทท่ี 1 ขา้วเจา้ ขา้วเหนียว ไม่วา่จะเป็นขา้วเปลือก ขา้วขาว ขา้วกลอ้ง ขา้วน่ึง  

ประเภทท่ี 2 เศษโลหะทุกชนิด 

ประเภทท่ี 3 หนงัโค หรือหนงักระบือ (ยกเวน้ภาษีเฉพาะหนงัท่ีฟอกแลว้) 

ประเภทท่ี 4 ยาง 

ประเภทท่ี 5 ไม ้ไมแ้ปรรูป และของท่ีท าดว้ยไม ้ 

ประเภทท่ี 6 เส้นไหมดิบท่ียงัไม่ไดตี้เกลียว และเส้นดา้ยท่ีท าดว้ยไหม ข้ีไหม หรือเศษไหม 

ประเภทท่ี 7 ปลาป่น หรือปลาท่ีอบแหง้ท่ียงัไม่ไดป่้น ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเป็นอาหารของมนุษย ์

ประเภทท่ี 8 ของส่งออกจากพื้นท่ีพฒันาร่วมตามกฎหมายวา่ดว้ยองคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย(ยกเวน้
ภาษีของบางชนิด) 
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ประเภทท่ี 9  ของซ่ึงมิไดร้ะบุไวห้รือรวมไวใ้นประเภทอ่ืนใดในพิกดัอตัราขาออกฉบบัน้ีไม่ตอ้งเสีย
อากร 

(3)  ของทีไ่ด้รับยกเว้นอากรขาเข้า 

 โดยปกติแลว้ของทุกชนิดท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัร ตอ้งเสียอากรขาเขา้ แต่มีของหรือ
สินคา้ท่ีกฎหมายก าหนดใหย้กเวน้อากรมี 19ประเภทดงัน้ี 

ประเภทท่ี 1 ของท่ีส่งออกรวมทั้งของท่ีส่งกลบัออกไปซ่ึงน ากลบัเขา้มาภายในหน่ึงปี โดยไม่
เปล่ียนแปลงลกัษณะหรือรูปแต่ประการใดและในเวลาท่ีส่งออกนั้นไดรั้บใบสุทธิส าหรับน ากลบัเขา้
มาแลว้ 

ประเภทท่ี 2 ของท่ีน าเขา้มาในประเทศไทยซ่ึงไดเ้สียอากรไวค้รบถว้นแลว้ และภายหลงัไดส่้งกลบั
ออกไปซ่อม ณ ต่างประเทศ หากน ากลบัเขา้มาภายใน1ปีหลงัจากท่ีไดรั้บใบสุทธิส าหรับน ากลบัเขา้
มา ซ่ึงไดอ้อกใหใ้นขณะท่ีไดส่้งออกแลว้ 

ประเภทท่ี  3 ของท่ีกล่าวไวข้า้งล่างน้ี ถา้น าเขา้มาพร้อมกบัตน หรือน าเขา้มาเป็นการชัว่คราว และ
จะส่งกลบัออกไปภายในไม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีน าเขา้มาไดแ้ก่ 

ก. ของท่ีใชใ้นการแสดงละคร หรือการแสดงอยา่งอ่ืนท่ีคลา้ยกนัซ่ึงผูแ้สดงท่ีท่องเท่ียวน าเขา้มา 

 ข.  เคร่ืองประกอบและของใชใ้นการทดลองหรือการแสดงเพื่อวทิยาศาสตร์หรือการศึกษา 
ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวน าเขา้มาเพื่อจดัการทดลองหรือแสดง 

 ค.   รถส าหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาท่ีเจา้ของน าเขา้มาพร้อมกบัตน 

 ง.    เคร่ืองถ่ายรูปและเคร่ืองบนัทึกเสียง ซ่ึงบุคคลท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการ
ชัว่คราว น าเขา้มาเพื่อใชถ่้ายรูปหรือบนัทึกเสียงต่าง ๆ ฟิลม์และแผน่ส าหรับถ่ายรูปหรือส่ิงท่ีใช้
บนัทึกเสียงซ่ึงน ามาใชเ้พื่อการน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัก าหนด 

ฟิลม์ส าหรับภาพน่ิง  ไม่เกิน 5มว้น 

แผน่ส าหรับภาพน่ิง ไม่เกิน 40 มว้น 

ฟิลม์ส าหรับภาพยนตร์ขนาด 8 มม.หรือ 16 มม.ไม่เกิน 5 มว้น 

ส่ิงท่ีใชบ้นัทึกเสียง ไม่เกิน 5 มว้น 
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หมายเหตุ    ค  าวา่ น าเขา้มาพร้อมกบัตนหมายถึง ของท่ีเขา้มาถึงประเทศไทยไม่เกินหน่ึงเดือนก่อน
ผูน้ าของเขา้มาถึง หรือไม่เกินหกเดือนนบัแต่เวลาท่ีผูน้ าของเขา้มาถึงอธิบดีกรมศุลกากรมีอ านาจ
ขยายก าหนดเวลาท่ีกล่าวขา้งตน้ไดเ้ม่ือเห็นวา่มีพฤติการณ์พิเศษ 

 จ. อาวธุปืน และกระสุนปืน ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว น าเขา้มา
พร้อมกบัตน 

 ฉ.  ของท่ีน าเขา้มาเป็นการชัว่คราวโดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะท่ีเปิดให้
ประชาชนดูไดท้ัว่ 

     ช.  ของท่ีน าเขา้มาเพื่อซ่อม แต่ตอ้งปฏิบติัตามท่ีอธิบดีกรมศุลกากรก าหนด    

 ซ. ตวัอยา่งสินคา้ นอกจากท่ีระบุไวใ้น ประเภทท่ี 14 ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็น
การชัว่คราว น าเขา้มาพร้อมกบัตน และมีสภาพซ่ึงเม่ือจะส่งกลบัออกไปสามารถตรวจไดแ้น่นอนวา่
เป็นของอนัเดียวกบัท่ีน าเขา้มา     

 ฌ. เคร่ืองมือและเคร่ืองประกอบส าหรับงานก่อสร้าง งานพฒันาการรวมทั้งกิจการชัว่คราว
อยา่งอ่ืน ตามท่ีอธิบดีกรมศุลกากรจะเห็นสมควรส าหรับฟิลม์  แผน่ส าหรับถ่ายรูป และเคร่ือง
บนัทึกเสียง ท่ีน ามาเป็นของใชส่้วนตวันั้นตอ้งไม่เกินปริมาณดงัน้ี 

ประเภทท่ี 4 รางวลัและเหรียญตรา ท่ีต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร เพื่อเป็น
เกียติในความดีเด่นทางศิลปะ วรรณกรรม วทิยาศาสตร์ การกีฬา หรือบริการสาธารณะ หรือเพื่อเป็น
เกียติประวติัในความส าเร็จ หรือพฤติกรรมอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ 

ประเภทท่ี 5 ของส่วนตวัท่ีเจา้ของน าเขา้มาพร้อมกบัตน ส าหรับใชเ้องหรือใชใ้นวชิาชีพ  และมี
จ านวนพอสมควรแก่ฐานะ เวน้แต่รถยนต ์อาวธุปืนและกระสุนปืน และเสบียง สุรา บุหร่ี ซิการ์ 
หรือยาเส้น ซ่ึงเป็นส่วนตวัท่ีผูเ้ดินทางน าเขา้มาพร้อมกบัตนนั้น อธิบดีกรมศุลกากรอาจออก
ขอ้ก าหนดยกเวน้อากรใหไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควรเป็นแห่งๆไปแต่ตอ้งไม่เกิน ปริมาณท่ีก าหนด ไดแ้ก่ 
บุหร่ีไม่เกิน 200 มวน และสุราไม่เกิน 1 ลิตร 

ประเภทที ่ 6  ของใชใ้นบา้นเรือนท่ีใชแ้ลว้ ท่ีเจา้ของน าเขา้มาพร้อมกบัตนเน่ืองจากการยา้ย
ภูมิล าเนาและมีจ านวนพอสมควรแก่ฐานะ 

ประเภทที ่7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวสัดุท่ีน าเขา้มาเพื่อ
ใชซ่้อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดงักล่าว 
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ประเภทที่ 8 น ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัหยอดเคร่ือง และส่ิงท่ีใชใ้นการหล่อล่ืนท่ีเติมในอากาศยาน หรือ
ในเรือท่ีมีขนาดเกินกวา่ 5 ตนักรอส ซ่ึงศุลกากรไดป้ล่อยใหไ้ปต่างประเทศแลว้ 

ประเภทที่ 9 พืชผลท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยปลูกในเกาะดอนและท่ีชายตล่ิงแม่น ้ าซ่ึงกั้นเขต
แดนประเทศไทย 

ประเภทที ่10 ของท่ีไดรั้บเอกสิทธ์ิตามขอ้ผกูพนัท่ีประเทศไทยมีอยูต่่อองคก์ารสหประชาชาติหรือ
ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือตามสัญญากบันานาประเทศ หรือทางการทูต ซ่ึงไดป้ฏิบติัต่อกนั
โดยอธัยาศยัไมตรี 

ประเภทที่ 11 ของท่ีพิสูจน์ไดว้า่น าเขา้มาเพื่อการแจกจ่ายใหเ้ปล่า เป็นการสาธารณกุศล หรือเพื่อการ
บริจาค 

 

2.3   กฎหมายควบคุมสินค้าเข้าออก 

 การควบคุมหมายถึงการหา้มหรือการจ ากดั การน าเขา้หรือส่งออกสินคา้บางชนิด เพื่อ
สวสัดิภาพของประชาชน และความมัน่คงของประเทศ การควบคุมอาจเป็นการหา้มโดยเด็ดขาด 
หรือของบางชนิดอาจไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานก่อน   ดงันั้นการควบคุมการน าเขา้ส่งออก จึง
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหลายหน่วยงาน เช่นการน าเขา้ยาเสพติดตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวง
สาธารณสุข  การน าเขา้ยทุธภณัฑต์อ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม การน าเขา้พนัธ์สัตว ์
พนัธ์พืชตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การน าเขา้เงินตรา เหรียญ
กษาปณ์ และทองค า ตอ้งขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย  ส าหรับสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป
ส่วนใหญ่อยูใ่นความควบคุมของกระทรวงพาณิชย ์

 (1) ของต้องห้าม หมายถึง ของหรือสินคา้ท่ีหา้มน าเขา้มาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร
โดยเด็ดขาด ผูใ้ดน าของตอ้งหา้มเขา้มา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร มีความผดิตอ้งรับโทษ
ตามกฎหมายนั้นๆ 

 (1.1)  ของต้องห้ามในการน าเข้าและส่งออกโดยเด็ดขาด ได้แก่ 

ก  มูลฝ่ิน 

ข วตัถุลามก 
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ค เหลา้องุ่นท่ีใชช่ื้อใหห้ลงเช่ือวา่ผลิตในประเทศโปรตุเกส 

ง สินคา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดเป็นเทจ็ 

 (1.2) ของต้องห้ามเฉพาะน าเข้าได้แก่ 

ก ส่ิงพิมพ ์หรือหนงัสือพิมพ ์ท่ีมีขอ้ความเป็นปฏิปักษต่์อการปกครองของรัฐบาล 

ข จดหมายและไปรษณียบตัร นอกทางไปรษณีย ์

ค หตัถกรรมใดๆ ท่ีมีแหล่งก าเนิดเป็นเท็จ 

ง เคร่ืองชัง่ ตวง วดั ท่ีมิใช่มาตราเมตริก 

จ ของท่ีมีรูปธงชาติโดยไม่สมควร 

ฉ ของท่ีปลอม หรือเลียนช่ือเคร่ืองหมาย 

ช วรรณกรรม หรือศิลปกรรมท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 (1.3) ของต้องห้ามเฉพาะส่งออก ได้แก่ 

ก  ฝ่ิน ทั้งสุกและดิบ 

ข กลอ้งสูบฝ่ิน 

ค กญัชา 

ง ชา้งส าคญั ชา้งสีปลาด ชา้งเนียม 

 (2) ของต้องก ากดั 

    ของตอ้งก ากดัหมายถึง ของท่ีมีการควบคุมในลกัษณะก ากบัและจ ากดั   (ก ากบั +  จ  ากดั = ก ากดั) 
กฎหมายก าหนดใหข้องหรือสินคา้เหล่าน้ี หากจะน าเขา้มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาต จากอธิบดีกรมศุลกากร 

 (2.1)  ของต้องก ากดัในการน าเข้าและส่งออก ได้แก่ 

ก ยาเสพติดใหโ้ทษ 
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ข ยาสูบ 

ค พืชกระท่อม 

ง ยานตัถุ ์

จ สัตวแ์ละซากสัตว ์

ฉ ปศุสัตว ์และสัตวพ์าหนะ 

ช พนัธ์ุยาง 

ซ น ้ายาง  

(2.2)   ของต้องก ากดัในการน าเข้า 

ก ยทุธภณัฑ ์

ข ของท่ีมีเคร่ืองหมายกาชาด 

ค ของท่ีมีตราแผน่ดิน 

ง อาวธุปืน เคร่ืองกระสุน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิงและส่ิงเทียมอาวธุ 

จ ไพ ่

ฉ เคร่ืองชัง่ ตวง วดั มาตราเมตริก 

ช ของท่ีมีเคร่ืองหมายราชการ หรือเลียนแบบเคร่ืองหมายราชการ 

ซ สุรา 

 (2.3)  ของต้องก ากดัในการส่งออกได้แก่ 

ก โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ 

ข แร่ดีบุก 

ค อาวธุยทุธภณัฑ ์ท่ีใชใ้นการสงคราม 

ง เหรียญกษาปณ์ 
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จ สัตวพ์าหนะ 

ฉ ของท่ีควบคุมตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราไดแ้ก่ ธนบตัร ธนาณัติ เงินตรา
ต่างประเทศ 

ช ทองค า ทองค าขาว เพชรพลอย 

ฌ  มาตรฐานสินคา้ท่ีกระทรวงพาณิชยป์ระกาศ 

 (3)  ของควบคุม 

ของควบคุมหมายถึงของท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกเป็นพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการน าเขา้หรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจกัรจึงเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่ของตอ้งก ากดัท่ีออกโดยพระราชบญัญติัท่ีมี
ลกัษณะถาวรมากกวา่ 

 3. วธีิการจัดเกบ็ภาษีศุลกากรตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ.2530 ไดก้  าหนด
วธีิการจดัเก็บอากรไว ้3วธีิดงัน้ี 

 3.1 การจดัเก็บตามราคาหรือตามมูลค่า หมายถึง เก็บตามอตัราร้อยละของราคาสินคา้ สินคา้
ใดราคาสูงยอ่มเสียอากรสูง สินคา้ใดราคาต ่าก็เสียอากรต ่า อากรขาเขา้เก็บจากราคาท่ีแทจ้ริงใน
ตลาดคือราคา CIF (Cost  insurance  and freight) อากรขาออกปกติใชร้าคา FOB (Free on board) 
อนัประกอบดว้ยราคาสินคา้ บวกดว้ยค่าระวาง บวกค่าขนส่งลงเรือ 

                3.2   การจดัเก็บตามสภาพ หมายถึง การจดัเก็บตามน ้าหนกั จดัเก็บตามปริมาณ ตาม
ปริมาตร หรือตามความยาว ข้ึนอยูก่บัลกัษณะสินคา้นั้นๆ 

                3.3 เก็บตามราคา หรือตามสภาพแลว้แต่วธีิใดมากกวา่หมายถึงวธีิการจดัเก็บภาษีทั้งวธีิ
ตามราคา และวธีิตามสภาพ  แลว้ใหจ้ดัเก็บอากรตามวธีิท่ีไดอ้ากรสูงกวา่ 

   3.4   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีศุลกากร  ไดแ้ก่ผูน้ าเขา้  และผูส่้งออก 

4 ท่าหรือทีเ่พ่ือการน าเข้าและส่งออก 
รัฐมนตรีกระทรวงการคลงั มีอ านาจออกกฎกฎกระทรวงก าหนดท่า ท่ีและสนามบินเพื่อ

จดัเก็บภาษีศุลกากร ตลอดจนตรวจตรา ป้องกนั ปราบปรามการลกัลอบหนีภาษี โดยก าหนดท่า 
หรือท่ีใด ๆในราชอาณาจกัรส าหรับการน าเขา้และส่งออก ก าหนดสนามบินใดๆในราชอาณาจกัร
ใหเ้ป็นสนามบินศุลกากร ตลอดจนก าหนดเขตศุลกากร ณ ท่าใด ท่ีใด หรือสนามบินใด 
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ท่า  หมายถึง ท่าทางทะเลมีทั้งส้ิน  29   ท่า  เช่น ท่ากรุงเทพ ท่าระนอง ท่านราธิวาส ท่าสิชล 
นครศรีธรรมราช ท่าหยงสตาร์ จ.ตรัง  ท่าเกาะลนัตา จ.กระบ่ี เป็นตน้ 
   ทางอนุมัติ หมายถึง ทางท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง ให้เป็นทางท่ีจะใช้ขนส่งของเขา้ใน
หรือออกนอกราชอาณาจกัรได ้หรือจากเขตแดนทางบกมายงัด่านศุลกากร หรือจากด่านศุลกากรไป
ยงัเขตแดนทางบกได ้

ด่านศุลกากร หมายถึงด่านท่ีตั้งข้ึนไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมติั เพื่อเก็บศุลกากรแก่
ของท่ีขนส่งโดยทางนั้น และเพื่อตรวจของด้วยด่านศุลกากรจึงมีลกัษณะเป็น สถานท่ีทางบกท่ี
ติดต่อกบัต่างประเทศก าหนดให้ตั้งด่านศุลกากร โดยให้เป็นท่ีเสียภาษีในการน าเขา้และส่งออกทาง
บกเช่นด่านศุลกากรแม่สาย 

 ด่านพรหมแดน หมายถึง ด่าน ตั้งข้ึน ไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมติัเพื่อตรวจของท่ี
ขนส่งโดยทางนั้นด่านพรมแดนจึงมีลกัษณะเป็นชายเขตแดนทางบก ท่ีมีเขตติดต่อกบัต่างประเทศ 
โดยด่านพรหมแดนมีหนา้ท่ีเพียงตรวจของ ส าหรับการเสียภาษีตอ้งไปเสียท่ีด่านศุลกากรท่ีตั้งอยูใ่น
เมืองนั้นๆเช่นการน าของเขา้ออกท่ีด่านพรมแดนจงัโหลนตอ้งไปเสียภาษีท่ีด่านศุลกากรสะเดา จ.
สงขลา           

  ด่านตรวจทางบก หรือด่านตรวจรถ มีไวเ้พื่อตรวจยานพาหนะท่ีผา่นทางนั้นเพื่อตรวจคน้
ของท่ีลกัลอบหนีภาษี เช่น ด่านตรวจทุ่งหลุง จงัหวดัชุมพรเป็นตน้                                                                                                                               

สนามบินศุลกากร หมายถึง สนามบินส าหรับการน าเขา้และส่งออกทางอากาศไดแ้ก่สนม
บินศุลกากรสุวรรภูมิ สนามบินศุลกากรหาดใหญ่ สนามบินศุลกากรภูเก็ต สนามบินศุลกากรกระบ่ี 
เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี    เป็นตน้ 

    อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง อาจประกาศท่าหรือท่ี ด่านศุลกากร 
สนามบินศุลกากรเพิ่มเติม เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตวัทางการคา้การ
ลงทุน ได้ตามความเหมาะสมในการออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนดด่านศุลกากรนั้นเป็นนโยบาย
รัฐบาล อนัเน่ืองจากความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความพร้อมในหลายๆ
ด้าน เช่น ปริมาณการค้าขายชายแดน ณ จุดนั้น ความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยของ
ประชาชนท่ีไปมาคา้ขายในบริเวณดงักล่าว ความพร้อมของหน่วยงานศุลกากร เจา้หน้าท่ีตรวจคน
เขา้เมือง หน่วยงานปกครองในพื้นท่ี เป็นตน้ ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

ก. ขั้นตอนแรกเร่ิมตน้จากการเห็นพอ้งตอ้งกนัของฝ่ายปกครอง ทหารฝ่ายความมัน่คง 
ขา้ราชการ พ่อคา้ ประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบัของทอ้งท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งมีขอ้มูล
เก่ียวกบัการประชุม หารือ หรือประสานงานกบัหน่วยงานของประเทศเพื่อนบา้นท่ี
เก่ียวขอ้งจนมีความเห็นพอ้งดว้ย ในการตั้งด่านศุลกากร ณ จุดนั้น 
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ข. เม่ือไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนวา่ จุดผา่นแดนถาวรดงักล่าว มีความพร้อมและเหมาะสมท่ีจะ
ก าหนดตั้งด่านศุลกากรแน่นอนแลว้ ฝ่ายปกครองในสังกดักระทรวงมหาดไทย จะท าเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ 
ค. หลงัจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแลว้ จะเป็นการจดัเตรียมงบประมาณเพื่อการ
ก่อสร้างท่ีท าการด่านศุลกากร และส่วนราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

     ง.    กรมศุลกากรจะเป็นผูรั้บหนา้ท่ีในการจดัร่างกฎกระทรวงเพื่อจดัตั้งด่านศุลกากร
ดงักล่าว โดยเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากลัน่กรองก่อนเสนอเร่ืองใหรั้ฐมนตรี
กระทรวงการคลงัลงนามในกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป 
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ค าถามท้ายบทที ่14 

1. ภาษีศุลกากรคืออะไร 

2. จงระบุวตัถุประสงคก์ารจดัเกบ็ภาษีศุลกากร 

3. ปัจจุบนัสินคา้ใดท่ีมีการเสียอากรขาออก 

4. พิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์แบ่งสินคา้เป็นก่ีหมวดหมู่ใหย้กตวัอยา่งประกอบมา  

     4 หมวดหมู่ 

5. ใหอ้ธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 

1) ของตอ้งก ากดั 

2) ของตอ้งหา้ม 

3) ของควบคุม 

4) คลงัสินคา้ ทณัฑบ์น 

6. ของตกคา้ง หมายความวา่อยา่งไร กรมศุลกากรมีวธีิจดัการกบัของตกคา้งอยา่งไร 

7. จุดผา่นแดนชัว่คราว กบัจุดผอ่นปรนต่างกนัอยา่งไร 

8. ใหอ้ธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 

 1) ท่า หรือท่ี และสนามบินศุลกากร 

 2) ด่านพรมแดน 

 3) ทางอนุมติั 

 4) ด่านตรวจทางบก 

9.  พิธีการศุลกากรหมายถึงอะไร ใหอ้ธิบายพอสังเขป   


