
พระราชบัญญัติ 

การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

พ.ศ. 2522 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 

เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง พุทธศักราช 2482 

(2) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96/ตอนที่ 74/ฉบับพิเศษ หนา้ 1/9 พฤษภาคม 2522 



(3) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
บางอย่าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2490 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

“น าผ่าน”2 หมายความว่า น าหรือส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
การขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการพักสินค้า การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ หรือการเพ่ิมหรือเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุสินค้าในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชน์ในการขนส่งหรือไม่ก็ตาม   ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่ง
สินค้านั้นในราชอาณาจักร 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควรเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การ

สาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด
ของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการน าเข้า 

(2) ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการน าเข้า 

(3) ก าหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จ านวน ปริมาตร ขนาด น้ าหนัก ราคา ชื่อที่ใช้
ในทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ถิ่นก าเนิด ส าหรับสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้า ตลอดจนก าหนดประเทศที่
ส่งไปหรือประเทศที่ส่งมาซึ่งสินค้าดังกล่าว 

(4) ก าหนดประเภทและชนิดของสินค้าที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการ
น าเข้า 

(5) ก าหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน าเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอ่ืนใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ 

                                                           
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “น าผ่าน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัตกิารส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 



(6) ก าหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบในการส่งออกหรือการน าเข้าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 5/13  ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของ

คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดสินค้าใดที่น าผ่านให้เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 5  ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ ซึ่งรวมถึงการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า 

  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการน าเข้า 

ค่าธรรมเนียมพิเศษจะก าหนดเป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ได้ 
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

  
มาตรา 7  เมื่อได้มีประกาศก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือใน

การน าเข้าตามมาตรา 5 (2) แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออกหรือน าเข้าซึ่งสินค้านั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 7/14  เมื่อได้มีประกาศก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการน าผ่านตาม

มาตรา 5/1 แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดน าผ่านซึ่งสินค้านั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงพาณิชย์
หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  

                                                           
3 มาตรา 5/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
4 มาตรา 7/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 



มาตรา 8  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการค้าต่างประเทศ” เรียกโดย
ย่อว่า “กคต.” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรม
พาณิชย์สัมพันธ์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ กคต. 
  
มาตรา 9  ให้ กคต. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) วางข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของ กคต. โดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ 
(2) ศึกษาวิเคราะห์และวิจัย เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเสนอโครงการ แผนงาน หรือ

มาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงภาวะการค้าระหว่างประเทศต่อรัฐมนตรี 
(3) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 10  การประชุมของ กคต. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

  
มาตรา 11  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 12  กคต. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท ากิจการหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อัน

อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้ 
ให้น ามาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  



มาตรา 13  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรียกว่า กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สินอื่น ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 6 

(2) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากรัฐบาลหรือจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลอ่ืน 

(3) ดอกผลของเงินกองทุน 

เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก าหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา 14  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอ านาจน าเงินกองทุนไปหาดอกผลได้โดยการ

ฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ ากับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล 

  
มาตรา 155  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนด

ท่าหรือท่ีแห่งใดในราชอาณาจักรเป็นที่ที่จะต้องส่งออก น าเข้า หรือน าผ่านตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 166  บทกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและอ านาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้น ในส่วนที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและริบของ หรือ
การจับกุมผู้กระท าความผิด การส าแดงเท็จ และการฟ้องร้อง ให้ใช้บังคับแก่การส่งออก การน าเข้า หรือการน าผ่าน
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา 17  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและ

หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)7 เข้าไปในสถานที่ท าการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่ เก็บสินค้า หรือยานพาหนะของ

ผู้ประกอบการส่งออก น าเข้า หรือน าผ่าน หรือของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจค้นสินค้าหรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                                                           
5 มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
6 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
7 มาตรา 17 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 



(2)8 เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการส่งออก น าเข้า หรือน าผ่านหรือจาก
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

(3) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนในกรณีมีเหตุอันควร
เชื่อว่าถ้อยค า สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 18  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัว

ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 19  ในกรณีที่บุคคลใดประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้

ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท าการโดยปกติไม่ว่าในหรือนอกเวลาราชการ จะต้องเสีย
ค่าป่วยการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง และจ่ายค่าพาหนะ
เดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

  
มาตรา 20  ผู้ใดส่งออกหรือน าเข้าซึ่งสินค้าต้องห้ามตามมาตรา 5 (1) หรือฝ่าฝืนมาตรา 7 วรรค

หนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับเป็นเงินห้าเท่าของสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้า หรือทั้งจ าทั้งปรับ กับ
ให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่
ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย 

ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้น า
จับร้อยละสามสิบ และเงินรางวัลแก่ผู้จับร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ หรือใน
กรณีท่ีมิได้ริบของกลาง หรือของกลางไม่อาจขายได้ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาล 

ในกรณีที่ไม่มีผู้น าจับให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้จับร้อยละสามสิบของจ านวนเงินสุทธิค่าขายของกลาง
ที่ศาลสั่งให้ริบ หรือในกรณีที่มิได้ริบของกลางหรือของกลางไม่อาจขายได้ให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาล 

ในกรณีที่ผู้น าจับหรือผู้จับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีหลายคน ให้แบ่งจ่ายเงินสินบน หรือเงินรางวัลแก่
บุคคลในฝ่ายนั้นคนละเท่า ๆ กัน 

                                                           
8 มาตรา 17 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 



ในกรณีที่จับของกลางได้ แต่ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าความผิด ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศโดย
อนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอ านาจสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจ านวนเงินสุทธิค่าขายของ
กลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่เกินอัตราที่ก าหนดในมาตรานี้ 

  
มาตรา 20/19  ผู้ใดน าผ่านซึ่งสินค้าที่ได้มีการประกาศก าหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามน าผ่านตาม

มาตรา 5/1 หรือฝ่าฝืนมาตรา 7/1 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสองเท่าครึ่งของ
สินค้าที่น าผ่าน หรือทั้งจ าทั้งปรับ กับให้ริบสินค้ารวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใช้ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค้านั้นเสีย  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 20 วรรค
สอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 5/1 นอกเหนือจากกรณีที่บัญญัติไว้ใน
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 21  ผู้ใดส่งออกหรือน าเข้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 6 หรือกระท าด้วย

ประการใด ๆ เพ่ือให้ตนเสียค่าธรรมเนียมพิเศษน้อยกว่าที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 22  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 5 (3) (5) หรือ (6) ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 22/110  ผู้ใดน าผ่านซึ่งสินค้าโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 15 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 23  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 17 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 23/111  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีกรมศุลกากรหรือคณะกรรมการ

เปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมีอ านาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมาใช้บังคับกับการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

                                                           
9 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
10 มาตรา 22/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 
11 มาตรา 23/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 



มาตรา 24  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่ างที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ 
จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 25  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
(1) ค าร้อง                                                ฉบับละ     20  บาท 

(2)12 ใบอนุญาตส่งออก น าเข้า หรือน าผ่าน            ฉบับละ     50  บาท 

(3)13 หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า 

หรือหนังสือรับรองอ่ืน 

ตามมาตรา 5 (5) และมาตรา 5/1                 ฉบับละ   100  บาท 

(4) คัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร                           หน้าละ     10  บาท 

(5) รับรองส าเนาเอกสาร                                ฉบับละ     50  บาท 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไป
นอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง พุทธศักราช 2482 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว สมควร
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการค้าในปัจจุบัน และโดยที่เป็นการสมควรให้รัฐบาลมีอ านาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับสินค้าบางประเภทที่จะส่งออกไปนอกหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร กับให้มีอ านาจใน
การด าเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ และก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่นานาประเทศยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254514 

  
มาตรา 34  ในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

พ.ศ. 2522 ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ” เป็น “อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” 

  

                                                           
12 อัตราค่าธรรมเนียม (2) ใบอนุญาตส่งออก น าเขา้ หรอืน าผ่าน แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิารส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
13 อัตราค่าธรรมเนียม (3) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นตามมาตรา 5 (5) และมาตรา 5/1 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิารส่งออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
14 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255815 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 12  บรรดาประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไป
นอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 13  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการขนส่งสินค้าผ่านแดนและการ
ถ่ายล าในราชอาณาจักรเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศอ่ืนมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมควรก าหนดมาตรการในการ

                                                           
15 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 89 ก/หน้า 1/15 กันยายน 2558 



ก ากับดูแลสินค้าที่น าผ่านให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันการใช้วิธีการน าผ่านเป็นช่องทางในการลักลอบ
ส่งออกหรือน าเข้าสินค้า และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในกลไกการจัดระเบียบการน าผ่านสินค้าเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของรัฐ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 


