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พระราชบัญญัติ 
การส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค า 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให ไว  ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป4นป5ที่ ๓๔ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล า

ฯ ให ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด วยการควบคุมการส�งออกไปนอกและ

การนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค าบางอย�าง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ทําหน าท่ีรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการ

นําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค า พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป4นต นไป 
 
มาตรา ๓  ให ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค าบางอย�าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค าบางอย�าง (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่ง

สินค าบางอย�าง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข อบังคับอ่ืนในส�วนท่ีมีบัญญัติไว แล วในพระราชบัญญัติ

น้ีหรือซึ่งขัดหรือแย งกับบทแห�งพระราชบัญญัติน้ี ให ใช พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ส�งออก” หมายความว�า นําหรือส�งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๖/ตอนท่ี ๗๔/ฉบับพิเศษ หน า ๑/๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“นําเข า” หมายความว�า นําหรือส�งเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค า 
“นําผ�าน”๒ หมายความว�า นําหรือส�งสินค าผ�านราชอาณาจักรโดยมีจุดเร่ิมต นและ

จุดสิ้นสุดของการขนส�งนอกราชอาณาจักร ไม�ว�าจะมีการพักสินค า การเปลี่ยนถ�ายยานพาหนะ หรือ
การเพ่ิมหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุสินค าในราชอาณาจักรเพ่ือประโยชนMในการขนส�งหรือไม�ก็ตาม  ท้ังน้ี 
จะต องไม�มีการใช ประโยชนMใด ๆ ซึ่งสินค าน้ันในราชอาณาจักร 

“พนักงานเจ าหน าท่ี” หมายความว�า ข าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังให ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา  ๕  ในกรณี ท่ี จํ า เป4นห รือสมควร เ พ่ือความ ม่ันคงทาง เศรษฐ กิจ 

สาธารณประโยชนM การสาธารณสุข ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบร อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือประโยชนMอ่ืนใดของรัฐ ให รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยM โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ดังต�อไปน้ี 

(๑) กําหนดสินค าใดให เป4นสินค าท่ีต องห ามในการส�งออกหรือในการนําเข า 
(๒) กําหนดสินค าใดให เป4นสินค าท่ีต องขออนุญาตในการส�งออกหรือในการนําเข า 
(๓) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด นํ้าหนัก 

ราคา ช่ือท่ีใช ในทางการค า ตรา เคร่ืองหมายการค า ถ่ินกําเนิด สําหรับสินค าท่ีส�งออกหรือนําเข า 
ตลอดจนกําหนดประเทศท่ีส�งไปหรือประเทศท่ีส�งมาซึ่งสินค าดังกล�าว 

(๔) กําหนดประเภทและชนิดของสินค าท่ีจะต องเสียค�าธรรมเนียมพิเศษในการ
ส�งออกหรือในการนําเข า 

(๕) กําหนดให สินค าใดท่ีส�งออกหรือนําเข าเป4นสินค าท่ีต องมีหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินค า หนังสือรับรองคุณภาพสินค า หรือหนังสือรับรองอ่ืนใดตามความตกลงหรือประเพณีทาง
การค าระหว�างประเทศ 

(๖) กําหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนMในการจัดระเบียบในการส�งออกหรือการ
นําเข าตามพระราชบัญญัติน้ี 

การแก ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตราน้ี ให นําความในวรรคหน่ึงมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕/๑๓  ในกรณีท่ีจําเป4นหรือสมควร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMโดย

อนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดสินค าใดท่ีนําผ�านให เป4นสินค า
ท่ีต องปฏิบัติตามมาตรการอย�างหน่ึงอย�างใดตามมาตรา ๕  ท้ังน้ี โดยให คํานึงถึงการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู� ซึ่งรวมถึงการอํานวยความสะดวกในการขนส�งสินค า 

 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “นําผ�าน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามา

ในราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซ่ึง

สินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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มาตรา ๖  ให รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มี
อํานาจกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมพิเศษ รวมท้ังแก ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกอัตราค�าธรรมเนียมพิเศษใน
การส�งออกหรือในการนําเข า 

ค�าธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเป4นเงินหรือทรัพยMสินอย�างอ่ืนก็ได  
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชําระค�าธรรมเนียมพิเศษ ให เป4นไปตามท่ี

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMกําหนด 
 
มาตรา ๗  เม่ือได มีประกาศกําหนดสินค าใดให เป4นสินค าท่ีต องขออนุญาตในการ

ส�งออกหรือในการนําเข าตามมาตรา ๕ (๒) แล ว ห ามมิให ผู ใดส�งออกหรือนําเข าซึ่งสินค าน้ัน เว นแต�จะ
ได รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยM หรือผู ซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยM
มอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให เป4นไปตามหลักเกณฑM วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗/๑๔  เม่ือได มีประกาศกําหนดสินค าใดให เป4นสินค าท่ีต องขออนุญาตในการ

นําผ�านตามมาตรา ๕/๑ แล ว ห ามมิให ผู ใดนําผ�านซึ่งสินค าน้ัน เว นแต�จะได รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMหรือผู ซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMมอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตให เป4นไปตามหลักเกณฑM วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  ให มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเ รียกว�า “คณะกรรมการการค า

ต�างประเทศ” เรียกโดยย�อว�า “กคต.” ประกอบด วยปลัดกระทรวงพาณิชยMเป4นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมการค าภายใน อธิบดีกรมพาณิชยMสัมพันธM อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
กรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส�งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
ส�งเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู ว�าการธนาคารแห�งประเทศไทยเป4น
กรรมการ 

ให อธิบดีกรมการค าต�างประเทศเป4นกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะแต�งต้ัง
บุคคลอ่ืนเป4นผู ช�วยเลขานุการก็ได  

ให กรมการค าต�างประเทศเป4นเจ าหน าท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในหน าท่ีของ กคต. 
 
มาตรา ๙  ให  กคต. มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) วางข อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานของ กคต. โดยอนุมัติของ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยM 
(๒) ศึกษาวิเคราะหMและวิจัย เก่ียวกับการค าระหว�างประเทศ รวมท้ังเสนอโครงการ 

แผนงาน หรือมาตรการเก่ียวกับการแก ไขปรับปรุงภาวะการค าระหว�างประเทศต�อรัฐมนตรี 
(๓) ให คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก�รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๔ มาตรา ๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซ่ึง

สินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๐  การประชุมของ กคต. ต องมีกรรมการมาประชุมไม�น อยกว�าก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป4นองคMประชุม 
ถ าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน าท่ีได  ให กรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป4นประธานในท่ีประชุม 
 
มาตรา ๑๑  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให ถือเสียงข างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ าคะแนนเสียงเท�ากันให ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๒  กคต. มีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทํากิจการหรือพิจารณา

เร่ืองต�าง ๆ อันอยู�ในอํานาจหน าท่ีของคณะกรรมการได  
ให นํามาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช บังคับแก�การประชุมของคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ให จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในกระทรวงพาณิชยMเป4นทุนหมุนเวียน

สําหรับใช จ�ายเก่ียวกับการส�งเสริมการค าระหว�างประเทศ เรียกว�า กองทุนส�งเสริมการค าระหว�าง
ประเทศ ประกอบด วยเงินและทรัพยMสินอ่ืน ดังต�อไปน้ี 

(๑) ค�าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๖ 
(๒) เงินและทรัพยMสินอ่ืนท่ีได รับจากรัฐบาลหรือจากแหล�งต�าง ๆ ภายในประเทศ 

หรือต�างประเทศ หรือองคMการระหว�างประเทศหรือบุคคลอ่ืน 
(๓) ดอกผลของเงินกองทุน 
เงินและทรัพยMสินอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให ส�งเข ากองทุนโดยไม�ต องนําส�งคลังเป4นรายได 

แผ�นดิน 
หลักเกณฑMและวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุน ให เป4นไปตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMกําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๔  ให รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอก

ผลได โดยการฝากออมทรัพยM หรือฝากประจํากับธนาคารท่ีเป4นรัฐวิสาหกิจหรือซื้อหลักทรัพยMของ
รัฐบาล 

 
มาตรา ๑๕๕  ให รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา กําหนดท�าหรือท่ีแห�งใดในราชอาณาจักรเป4นท่ีท่ีจะต องส�งออก นําเข า หรือนําผ�านตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๕ มาตรา ๑๕ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๖๖  บทกฎหมายว�าด วยการศุลกากรและอํานาจพนักงานศุลกากรตาม
กฎหมายว�าด วยการน้ัน ในส�วนท่ีว�าด วยการตรวจของและปRองกันการลักลอบหนีศุลกากร การตรวจ
ค น การยึดและริบของ หรือการจับกุมผู กระทําความผิด การสําแดงเท็จ และการฟRองร อง ให ใช บังคับ
แก�การส�งออก การนําเข า หรือการนําผ�านตามพระราชบัญญัติน้ีด วย 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือปฏิบัติการให เป4นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให พนักงานเจ าหน าท่ีมี

อํานาจและหน าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑)๗ เข าไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บสินค า หรือยานพาหนะ

ของผู ประกอบการส�งออก นําเข า หรือนําผ�าน หรือของบุคคลใดในเวลาระหว�างพระอาทิตยMข้ึนถึงพระ
อาทิตยMตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจค นสินค าหรือตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสัย
ว�ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒)๘ เรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข องจากผู ประกอบการส�งออก นําเข า หรือนํา
ผ�านหรือจากบุคคลซึ่งเก่ียวข อง 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข องกับการกระทําความผิดเพ่ือ
ประโยชนMในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) สั่งให บุคคลใด ๆ มาให ถ อยคําหรือให ส�งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนในกรณีมี
เหตุอันควรเช่ือว�าถ อยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกล�าวมีประโยชนMแก�การค นพบการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหน าท่ีของพนักงานเจ าหน าท่ี ให ผู ซึ่งเก่ียวข องอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให พนักงานเจ าหน าท่ีแสดง

บัตรประจําตัวต�อบุคคลซึ่งเก่ียวข อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ าหน าท่ี ให เป4นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีบุคคลใดประสงคMจะให พนักงานเจ าหน าท่ีปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติน้ีในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติไม�ว�าใน
หรือนอกเวลาราชการ จะต องเสียค�าปTวยการให แก�พนักงานเจ าหน าท่ีผู ปฏิบัติงานดังกล�าว ตามอัตรา
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และจ�ายค�าพาหนะเดินทางให แก�พนักงานเจ าหน าท่ีเท�าท่ีจําเป4นและใช จ�าย
ไปจริง 

 

                                                 
๖ มาตรา ๑๖ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ มาตรา ๑๗ (๑) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๑๗ (๒) แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาใน

ราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๐  ผู ใดส�งออกหรือนําเข าซึ่งสินค าต องห ามตามมาตรา ๕ (๑) หรือฝTาฝUน
มาตรา ๗ วรรคหน่ึง ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบป5หรือปรับเป4นเงินห าเท�าของสินค าท่ีส�งออกหรือ
นําเข า หรือท้ังจําท้ังปรับ กับให ริบสินค ารวมท้ังสิ่งท่ีใช บรรจุและพาหนะใด ๆ ท่ีใช ในการบรรทุกสินค า
ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับความผิดรวมท้ังพาหนะท่ีใช ลากจูงพาหนะบรรทุกสินค าน้ันเสีย 

ในกรณีท่ีมีการจับกุมผู กระทําความผิด เม่ือพนักงานอัยการร องขอให ศาลสั่งจ�ายเงิน
สินบนแก�ผู นําจับร อยละสามสิบ และเงินรางวัลแก�ผู จับร อยละย่ีสิบห าของจํานวนเงินสุทธิค�าขายของ
กลางท่ีศาลสั่งให ริบ หรือในกรณีท่ีมิได ริบของกลาง หรือของกลางไม�อาจขายได ให หักจ�ายจากเงิน
ค�าปรับท่ีได ชําระต�อศาล 

ในกรณีท่ีไม�มีผู นําจับให จ�ายเงินรางวัลแก�ผู จับร อยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิค�า
ขายของกลางท่ีศาลสั่งให ริบ หรือในกรณีท่ีมิได ริบของกลางหรือของกลางไม�อาจขายได ให หักจ�ายจาก
เงินค�าปรับท่ีได ชําระต�อศาล 

ในกรณีท่ีผู นําจับหรือผู จับฝTายหน่ึงฝTายใดมีหลายคน ให แบ�งจ�ายเงินสินบน หรือเงิน
รางวัลแก�บุคคลในฝTายน้ันคนละเท�า ๆ กัน 

ในกรณีท่ีจับของกลางได  แต�ไม�ปรากฏตัวผู กระทําความผิด ให อธิบดีกรมการค า
ต�างประเทศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMมีอํานาจสั่งจ�ายเงินสินบนและเงินรางวัล
จากจํานวนเงินสุทธิค�าขายของกลางท่ีตกเป4นของแผ�นดิน โดยไม�เกินอัตราท่ีกําหนดในมาตราน้ี 

 
มาตรา ๒๐/๑๙  ผู ใดนําผ�านซึ่งสินค าท่ีได มีการประกาศกําหนดให เป4นสินค าต องห าม

นําผ�านตามมาตรา ๕/๑ หรือฝTาฝUนมาตรา ๗/๑ วรรคหน่ึง ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป5 หรือปรับ
เป4นเงินสองเท�าคร่ึงของสินค าท่ีนําผ�าน หรือท้ังจําท้ังปรับ กับให ริบสินค ารวมท้ังสิ่งท่ีใช บรรจุและ
พาหนะใด ๆ ท่ีใช ในการบรรทุกสินค าซึ่งเก่ียวเน่ืองกับความผิดรวมท้ังพาหนะท่ีใช ลากจูงพาหนะ
บรรทุกสินค าน้ันเสีย  ท้ังน้ี ให นําความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห า มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

ผู ใดฝTาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๕/๑ นอกเหนือจากกรณีท่ี
บัญญัติไว ในวรรคหน่ึง ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๑  ผู ใดส�งออกหรือนําเข าโดยไม�เสียค�าธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๖ หรือ

กระทําด วยประการใด ๆ เพ่ือให ตนเสียค�าธรรมเนียมพิเศษน อยกว�าท่ีต องเสีย ต องระวางโทษจําคุกไม�
เกินหน่ึงป5 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๒  ผู ใดฝTาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๕ (๓) (๕) หรือ 

(๖) ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป5 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                 
๙ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักร

ซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๒๒/๑๑๐  ผู ใดนําผ�านซึ่งสินค าโดยฝTาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออก
ตามมาตรา ๑๕ ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๓  ผู ใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ าหน าท่ีซึ่งปฏิบัติ

หน าท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือฝTาฝUนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ าหน าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๗ 
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๓/๑๑๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให อธิบดีกรมศุลกากรหรือ

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว�าด วยศุลกากรมีอํานาจเปรียบเทียบได   ท้ังน้ี ให นํา
บทบัญญัติเก่ียวกับการเปรียบเทียบตามกฎหมายว�าด วยศุลกากรมาใช บังคับกับการเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจตามกฎหมายว�าด วยการควบคุมการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค าบางอย�างท่ีใช บังคับอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช บังคับ ให คงมีผลใช บังคับได ต�อไปเท�าท่ีไม�
ขัดหรือแย งกับพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี จนกว�าจะได มีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ีใช บังคับ 

 
มาตรา  ๒๕  ให รั ฐมนต รีว� าการกระทรวงพาณิชยM และ รัฐมนต รีว� าการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ าหน าท่ี ออก
กฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท ายพระราชบัญญัติน้ี กําหนดกิจการอ่ืนและออก
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล วให ใช บังคับได  
 
 

ผู รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตยM 

รองนายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักร

ซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักร

ซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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อัตราค�าธรรมเนียม 
   

 
(๑) คําร อง ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๒)๑๒ ใบอนุญาตส�งออก นําเข า หรือนําผ�าน ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๓)๑๓ หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค า 

หนังสือรับรองคุณภาพสินค า 
หรือหนังสือรับรองอ่ืน 
ตามมาตรา ๕ (๕) และมาตรา ๕/๑ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๔) คัดสําเนาหรือถ�ายเอกสาร หน าละ ๑๐ บาท 
(๕) รับรองสําเนาเอกสาร ฉบับละ ๕๐ บาท 

                                                 
๑๒ อัตราค�าธรรมเนียม (๒) ใบอนุญาตส�งออก นําเข า หรือนําผ�าน แก ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓ อัตราค�าธรรมเนียม (๓) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค า หนังสือรับรองคุณภาพสินค า หรือ

หนังสือรับรองอ่ืนตามมาตรา ๕ (๕) และมาตรา ๕/๑ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการ
นําเข ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค าบางอย�าง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได 
ประกาศใช มานานแล ว สมควรปรับปรุงให เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการค าในป7จจุบัน และโดย
ท่ีเป4นการสมควรให รัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บค�าธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินค าบางประเภทท่ีจะส�งออก
ไปนอกหรือนําเข ามาในราชอาณาจักร กับให มีอํานาจในการดําเนินการจัดระเบียบการค ากับ
ต�างประเทศให เป4นไปอย�างมีระเบียบเรียบร อยเป4นผลดีต�อเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ และ
ก�อให เกิดความเช่ือถือแก�นานาประเทศย่ิงข้ึน  จึงจําเป4นต องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก ไขบทบัญญัติให สอดคล องกับการโอนอํานาจหน าท่ีของส�วนราชการให เป4นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๔ 
 

มาตรา ๓๔  ในพระราชบัญญั ติการส� งออกไปนอกและการนําเข ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค า พ.ศ. ๒๕๒๒ ให แก ไขคําว�า “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ” เป4น “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว�างประเทศ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได บัญญัติให จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซึ่งได มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน าท่ีของส�วนราชการให เป4นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได 
บัญญัติให โอนอํานาจหน าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรีผู ดํารงตําแหน�งหรือผู ซึ่งปฏิบัติหน าท่ีในส�วน
ราชการเดิมมาเป4นของส�วนราชการใหม� โดยให มีการแก ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให สอดคล องกับอํานาจ
หน าท่ีท่ีโอนไปด วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให เป4นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก ไขบทบัญญัติของกฎหมายให สอดคล องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให 
ผู เก่ียวข องมีความชัดเจนในการใช กฎหมายโดยไม�ต องไปค นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได มีการโอนภารกิจของส�วนราชการหรือผู รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป4นของ
หน�วยงานใดหรือผู ใดแล ว โดยแก ไขบทบัญญัติของกฎหมายให มีการเปลี่ยนช่ือส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู ดํารงตําแหน�งหรือผู ซึ่งปฏิบัติหน าท่ีของส�วนราชการให ตรงกับการโอนอํานาจหน าท่ี และเพ่ิมผู แทน
ส�วนราชการในคณะกรรมการให ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป4นของส�วน
ราชการใหม�รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล ว ซึ่งเป4นการแก ไขให ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป4นต องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘๑๕ 

 

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให ใช บังคับเม่ือพ นกําหนดเก าสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป4นต นไป 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการ

นําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค า พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีใช บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช 
บังคับ ให ยังคงใช บังคับได ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว�าจะมีประกาศซึ่ง
ออกตามพระราชบัญญัติการส�งออกไปนอกและการนําเข ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช บังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ให รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชยMและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป7จจุบันการขนส�งสินค าผ�าน
แดนและการถ�ายลําในราชอาณาจักรเพ่ือส�งต�อไปยังประเทศอ่ืนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง สมควร
กําหนดมาตรการในการกํากับดูแลสินค าท่ีนําผ�านให มีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน เพ่ือปRองกันการใช วิธีการ
นําผ�านเป4นช�องทางในการลักลอบส�งออกหรือนําเข าสินค า และเป4นการเสริมสร างประสิทธิภาพใน
กลไกการจัดระเบียบการนําผ�านสินค าเพ่ือปกปRองผลประโยชนMของรัฐ  จึงจําเป4นต องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนติมา/จัดทํา 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ 

 
วศิน/แก ไข 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

ป7ญจพร/เพ่ิมเติม 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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