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ความผดิทางศุลกากรและการลงโทษ 
 การด าเนินพิธีการส าหรับการน าเขา้และการส่งออกสินคา้   ผูป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศจะตอ้งปฏิบติั  ตาม

กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินการคา้ ซ่ึงรวมถึงการ น าเขา้และส่งออกซ่ึง
สินคา้และบริการ ผา่นช่องทางการขนส่งทางเรือและทางอากาศยานทั้งเขา้และออกประเทศไทย 

กฎหมาย ศุลกากรมีอ านาจตามท่ีตวับทกฎหมายบญัญติัไว ้รวมถึงอ านาจอนัเน่ืองมาจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
เพื่อด าเนินการกับของท่ีน าเข้าหรือส่งออกบริเวณพรมแดนของประเทศ และจดัเก็บภาษีศุลกากรรวมถึงภาษีอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นๆ ผูป้ระกอบการหรือผูป้ระกอบ การคา้ระหวา่งประเทศมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลส าแดงต่อ ศุลกากร แมว้า่ผูน้  าเขา้หรือส่งออกนั้นใช้บริการตวัแทนออกของหรืออ่ืนกรณีเตรียม เอกสาร
ใหแ้ก่ตน ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนั ความผดิพลาดโปรดตรวจสอบเอกสารดว้ยตนเอง กรณีใชบ้ริการตวัแทนออกของก่อน
ยืน่ต่อศุลกากร ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎหมายศุลกากรก าหนดจะมีความผิดตามกฎหมายและจะไดรั้บโทษ ความผดิและโทษท่ี
จะไดรั้บ จะยกเป็นตวัอยา่งไดด้งัต่อไปน้ี 
  ความผดิทางศุลกากรท่ีมกัพบไดเ้สมอๆ ในการการน าเขา้และการส่งออกสินคา้จ าแนกออกเป็น  5 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 
        1. ความผดิฐานลกัลอบหนีศุลกากร  
        2. ความผดิฐานหลีกเล่ียงภาษีอากร  
        3. ความผดิฐานส าแดงเทจ็  
        4. ความผดิฐานน าของตอ้งหา้มตอ้งก ากดัเขา้มาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร  
        5. ความผดิฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร 
การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง การน าของท่ียงัไม่ไดเ้สียค่าภาษีอากร หรือของท่ีควบคุมการน าเขา้หรือของท่ียงัไม่ได้          
ผา่นพิธีการศุลกากรโดยถูกตอ้งเขา้มาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย โดยของท่ีลกัลอบหนีศุลกากรอาจเป็นของท่ีตอ้งเสีย
ภาษีหรือไม่ตอ้งเสียภาษีก็ได ้หรืออาจเป็นของตอ้งหา้มหรือของตอ้งก ากดัหรือไม่ก็ได ้ หากไม่น า มาผา่นพิธีการศุลกากร ก็
มีความผิดฐานลกัลอบหนีศุลกากรทั้งน้ี กฎหมายศุลกากรได้ก าหนดโทษผูก้ระท าผิด ฐานลกัลอบหนีศุลกากรส าหรับ
ความผิดคร้ังหน่ึง ๆ ไวสู้งสุดคือ ให้ริบของท่ีลกัลอบหนีศุลกากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่า ของของราคารวมค่าภาษีอากร 
หรือจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจ า 
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึง การน าของท่ีตอ้งช าระค่าภาษีอากรเขา้มาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยน ามา
ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกตอ้ง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ตอ้งช าระค่าภาษีอากรหรือช าระใน
จ านวนท่ีน้อยกว่าท่ีจะตอ้งช าระ เช่น ส าแดงปริมาณ น ้ าหนกั ราคา ชนิดสินคา้ หรือพิกดัอตัราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นตน้  
ดงันั้น ผูน้  าเขา้หรือส่งออกท่ีมีความผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรจึงมีความผิดฐานส าแดงเท็จอีกฐานหน่ึงด้วย กฎหมาย
ศุลกากรไดก้ าหนดโทษผูก้ระท าผิดฐานหลีกเล่ียงภาษีอากรไวสู้งสุดคือ ให้ริบของท่ีหลีกเล่ียงภาษีอากรและปรับเป็นเงิน 4 
เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจ า  แต่ในกรณีท่ีมีการน า ของซุกซ่อนมากบัของ
ท่ีส าแดงเพื่อหลีกเล่ียงภาษีอากรส าหรับของซุกซ่อน โทษส าหรับผูก้ระท าผิดคือ ปรับ 4 เท่า ของอากรท่ีขาดกบัอีก 1 เท่า
ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยท่ีขาด(ถา้มี) และใหย้กของท่ีซุกซ่อนมาใหเ้ป็นของแผน่ดิน 
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การส าแดงเท็จ หมายถึง การส าแดงใด ๆ เก่ียวกบัการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ไม่ตรงกบัหลกัฐานเอกสารและขอ้เท็จจริง          
ในการน าเขา้และส่งออก การกระท าผดิฐานส าแดงเทจ็มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี  
        - การยื่นใบขนสินค้า ค  าส าแดง ใบรับรอง บนัทึกเร่ืองราว หรือตราสารอย่างอ่ืนต่อกรมศุลกากรเป็นความเท็จ        
หรือไม่บริบูรณ์หรือชกัพาใหห้ลงผดิในรายการใด ๆ ก็ตาม 
        - การไม่ตอบค าถามของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏหมายดว้ยความสัตยจ์ริง 
        - การไม่ยอมหรือละเลย ไม่ท า ไม่รักษาบนัทึกเร่ืองราว หรือทะเบียน หรือสมุดบญัชี หรือเอกสาร หรือตราสาร        
อยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงกฎหมายศุลกากรก าหนดไว ้
        - การปลอมแปลงหรือใชเ้อกสาร บนัทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยา่งอ่ืนท่ีปลอมแปลงแลว้ 
        - การแกไ้ขเอกสาร บนัทึกเร่ืองราว หรือตราสารอยา่งอ่ืนภายหลงัท่ีทางราชการออกใหแ้ลว้ 
        - การปลอมดวงตรา ลายมือช่ือ ลายมือช่ือยอ่ หรือเคร่ืองหมายอยา่งอ่ืนของพนกังานศุลกากรซ่ึงพนกังาน ศุลกากร นั้น 
ๆ ใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
        การกระท าตามลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ให้ถือเป็นความผิดโดยมิตอ้งค านึงถึงว่า ผูก้ระท าผิดมีเจตนาหรือกระท าโดย
ประมาท  เลินเล่อหรือไม่ ทั้งน้ี กฎหมายศุลกากรไดก้ าหนดโทษผูก้ระท าผดิฐานส าแดงเท็จไวสู้งสุดคือ ปรับเป็นเงินไม่เกิน 
50,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
ของต้องห้าม คือ ของท่ีมีกฎหมายห้ามมิให้น าเขา้หรือส่งออก เช่น วตัถุลามก ของท่ีมีการแสดงถ่ินก าเนิดเป็นเท็จ  ของท่ี
ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้  
ของต้องก ากัด คือ ของท่ีจะน าเขา้-ส่งออกได ้ตอ้งไดรั้บ อนุญาตหรือปฏิบติัให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งนั้นๆ เช่น ตอ้งมีใบอนุญาตน าเขา้หรือส่งออกของ กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุข ตอ้งปฏิบติั
ตามประกาศอนัเก่ียวกบัฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารก ากบัยา เป็นตน้ ของตอ้งก ากดัเหล่าน้ีหากปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายอ่ืน ๆ ก าหนดแลว้ ก็สามารถน าเขา้หรือส่งออกได ้กฎหมายศุลกากรไดก้ าหนดโทษผูก้ระท าผิดใน
การน าของตอ้งห้ามตอ้งก ากดัเขา้ประเทศไทยโดยไม่ไดรั้บ อนุญาตส าหรับความผิดคร้ังหน่ึง ๆ ไวสู้งสุดคือ ให้ริบของท่ี
หลีกเล่ียงขอ้หา้มขอ้ก ากดัและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจ า  
ความผดิฐานฝ่าฝืนพธีิการศุลกากร  ในการน าเขา้และส่งออกสินคา้แต่ละคร้ังผูน้ าเขา้และส่งออกจะตอ้งปฏิบติัให้ครบถว้น
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การบริหารและการควบคุมการจดัเก็บภาษีอากร
และการน าเขา้-ส่งออก เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย การกระท าผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากรมีหลายลกัษณะ  เช่น การขอยื่น
ปฏิบติัพิธีการศุลกากรแบบใบขนสินคา้ขาเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิยอ้นหลงั 
        ** การกระท าความผดิฐานฝ่าฝืนระเบียบท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัพิธีการศุลกากร ผูฝ่้าฝืนจะถูกปรับ 1,000 บาท ** 
http://onestopim-ex.com/customs_fault7.html   ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 


