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ความผิดทางศุลกากรและการลงโทษ
การดาเนิ นพิธีการสาหรับการนาเข้าและการส่ งออกสิ นค้า ผูป้ ระกอบการค้าระหว่างประเทศจะต้องปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายศุลกากรหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆ ขั้นตอนของการดาเนิ นการค้า ซึ่ งรวมถึงการ นาเข้าและส่ งออกซึ่ ง
สิ นค้าและบริ การ ผ่านช่องทางการขนส่ งทางเรื อและทางอากาศยานทั้งเข้าและออกประเทศไทย
กฎหมาย ศุลกากรมีอานาจตามที่ตวั บทกฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึ งอานาจอันเนื่ องมาจากหน่ วยงานราชการอื่นๆ
เพื่ อดาเนิ นการกับ ของที่ นาเข้า หรื อส่ ง ออกบริ เวณพรมแดนของประเทศ และจัดเก็ บ ภาษี ศุ ล กากรรวมถึ งภาษี อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ ผูป้ ระกอบการหรื อผูป้ ระกอบ การค้าระหว่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลสาแดงต่อ ศุลกากร แม้วา่ ผูน้ าเข้าหรื อส่ งออกนั้นใช้บริ การตัวแทนออกของหรื ออื่นกรณี เตรี ยม เอกสาร
ให้แก่ตน ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกัน ความผิดพลาดโปรดตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง กรณี ใช้บริ การตัวแทนออกของก่อน
ยืน่ ต่อศุลกากร ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายศุลกากรกาหนดจะมีความผิดตามกฎหมายและจะได้รับโทษ ความผิดและโทษที่
จะได้รับ จะยกเป็ นตัวอย่างได้ดงั ต่อไปนี้
ความผิดทางศุลกากรที่มกั พบได้เสมอๆ ในการการนาเข้าและการส่ งออกสิ นค้าจาแนกออกเป็ น 5 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ
1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร
2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร
3. ความผิดฐานสาแดงเท็จ
4. ความผิดฐานนาของต้องห้ามต้องกากัดเข้ามาในหรื อส่ งออกนอกราชอาณาจักร
5. ความผิดฐานฝ่ าฝื นพิธีการศุลกากร
การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึ ง การนาของที่ยงั ไม่ได้เสี ยค่าภาษีอากร หรื อของที่ควบคุ มการนาเข้าหรื อของที่ยงั ไม่ได้
ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรื อส่ งออกไปนอกประเทศไทย โดยของที่ลกั ลอบหนีศุลกากรอาจเป็ นของที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีหรื อไม่ตอ้ งเสี ยภาษีก็ได้ หรื ออาจเป็ นของต้องห้ามหรื อของต้องกากัดหรื อไม่ก็ได้ หากไม่นา มาผ่านพิธีการศุลกากร ก็
มี ความผิดฐานลักลอบหนี ศุลกากรทั้งนี้ กฎหมายศุ ลกากรได้กาหนดโทษผูก้ ระทาผิด ฐานลักลอบหนี ศุลกากรสาหรั บ
ความผิดครั้งหนึ่ ง ๆ ไว้สูงสุ ดคือ ให้ริบของที่ลกั ลอบหนี ศุลกากรและปรับเป็ นเงิ น 4 เท่า ของของราคารวมค่าภาษีอากร
หรื อจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อทั้งปรับและจา
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึง การนาของที่ตอ้ งชาระค่าภาษีอากรเข้ามาหรื อส่ งของออกไปนอกประเทศไทยโดยนามา
ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถู กต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ตอ้ งชาระค่าภาษีอากรหรื อชาระใน
จานวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชาระ เช่ น สาแดงปริ มาณ น้ าหนัก ราคา ชนิ ดสิ นค้า หรื อพิกดั อัตราศุลกากรเป็ นเท็จ เป็ นต้น
ดังนั้น ผูน้ าเข้าหรื อส่ งออกที่ มีความผิดฐานหลี กเลี่ ยงภาษี อากรจึ งมี ความผิดฐานสาแดงเท็จอี กฐานหนึ่ งด้วย กฎหมาย
ศุลกากรได้กาหนดโทษผูก้ ระทาผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรไว้สูงสุ ดคือ ให้ริบของที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรและปรับเป็ นเงิน 4
เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรื อจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อทั้งปรับและจา แต่ในกรณี ที่มีการนา ของซุ กซ่อนมากับของ
ที่สาแดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรสาหรับของซุ กซ่ อน โทษสาหรับผูก้ ระทาผิดคือ ปรับ 4 เท่า ของอากรที่ขาดกับอีก 1 เท่า
ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด(ถ้ามี) และให้ยกของที่ซุกซ่อนมาให้เป็ นของแผ่นดิน
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การสาแดงเท็จ หมายถึง การสาแดงใด ๆ เกี่ยวกับการนาเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้าไม่ตรงกับหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริ ง
ในการนาเข้าและส่ งออก การกระทาผิดฐานสาแดงเท็จมีหลายลักษณะ ดังนี้
- การยื่นใบขนสิ นค้า ค าส าแดง ใบรั บ รอง บันทึ ก เรื่ องราว หรื อตราสารอย่า งอื่ น ต่ อกรมศุ ล กากรเป็ นความเท็ จ
หรื อไม่บริ บูรณ์หรื อชักพาให้หลงผิดในรายการใด ๆ ก็ตาม
- การไม่ตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฏหมายด้วยความสัตย์จริ ง
- การไม่ยอมหรื อละเลย ไม่ทา ไม่รักษาบันทึกเรื่ องราว หรื อทะเบียน หรื อสมุดบัญชี หรื อเอกสาร หรื อตราสาร
อย่างอื่น ๆ ซึ่ งกฎหมายศุลกากรกาหนดไว้
- การปลอมแปลงหรื อใช้เอกสาร บันทึกเรื่ องราว หรื อตราสารอย่างอื่นที่ปลอมแปลงแล้ว
- การแก้ไขเอกสาร บันทึกเรื่ องราว หรื อตราสารอย่างอื่นภายหลังที่ทางราชการออกให้แล้ว
- การปลอมดวงตรา ลายมือชื่อ ลายมือชื่ อย่อ หรื อเครื่ องหมายอย่างอื่นของพนักงานศุลกากรซึ่ งพนักงาน ศุลกากร นั้น
ๆ ใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
การกระทาตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็ นความผิดโดยมิตอ้ งคานึ งถึงว่า ผูก้ ระทาผิดมีเจตนาหรื อกระทาโดย
ประมาท เลินเล่อหรื อไม่ ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรได้กาหนดโทษผูก้ ระทาผิดฐานสาแดงเท็จไว้สูงสุ ดคือ ปรับเป็ นเงินไม่เกิน
50,000 บาท หรื อจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
ของต้ องห้ าม คือ ของที่มีกฎหมายห้ามมิให้นาเข้าหรื อส่ งออก เช่น วัตถุลามก ของที่มีการแสดงถิ่นกาเนิ ดเป็ นเท็จ ของที่
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นต้น
ของต้ องกากัด คือ ของที่จะนาเข้า -ส่ งออกได้ ต้องได้รับ อนุ ญาตหรื อปฏิ บตั ิให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องนั้นๆ เช่น ต้องมีใบอนุ ญาตนาเข้าหรื อส่ งออกของ กระทรวงอุตสาหกรรมหรื อกระทรวงสาธารณสุ ข ต้องปฏิบตั ิ
ตามประกาศอันเกี่ ยวกับฉลากหรื อใบรับรองการวิเคราะห์หรื อเอกสารกากับยา เป็ นต้น ของต้องกากัดเหล่านี้ หากปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายอื่น ๆ กาหนดแล้ว ก็สามารถนาเข้าหรื อส่ งออกได้ กฎหมายศุลกากรได้กาหนดโทษผูก้ ระทาผิดใน
การนาของต้องห้ามต้องกากัดเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้รับ อนุ ญาตสาหรับความผิดครั้งหนึ่ ง ๆ ไว้สูงสุ ดคือ ให้ริบของที่
หลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกากัดและปรับเป็ นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรื อจาคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อทั้งปรับและจา
ความผิดฐานฝ่ าฝื นพิธีการศุลกากร ในการนาเข้าและส่ งออกสิ นค้าแต่ละครั้งผูน้ าเข้าและส่ งออกจะต้องปฏิบตั ิให้ครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริ หารและการควบคุ มการจัดเก็บภาษีอากร
และการนาเข้า-ส่ งออก เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย การกระทาผิดฐานฝ่ าฝื นพิธีการศุลกากรมีหลายลักษณะ เช่น การขอยื่น
ปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรแบบใบขนสิ นค้าขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ ย้อนหลัง
** การกระทาความผิดฐานฝ่ าฝื นระเบียบที่กาหนดไว้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ผูฝ้ ่ าฝื นจะถูกปรับ 1,000 บาท **
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