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ข้อก ำหนดทัว่ไปว่ำด้วยของต้องห้ำมต้องก ำกดั 
การน าของเขา้มาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากรและกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัรา

ศุลกากรแลว้ ของบางอยา่งบางประเภท จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้ส่งออกดว้ย ซ่ึงเรียกของเหล่าน้ีวา่ “ของตอ้งหา้ม ตอ้ง
ก ากดั” ทั้งน้ี    ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 40 และ 45 แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พทุธศกัราช 2469 ท่ีก าหนดหลกัเกณฑไ์วว้า่ ก่อนท่ีจะน าของใด ๆ 
ไปจากอารักขาของศุลกากร หรือออกนอกราชอาณาจกัร ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออกตอ้งปฏิบติัใหค้รบถว้นตามพระราชบญัญติัศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศุลกากร ตอ้งยืน่ใบขนสินคา้และเสียภาษีอากรใหค้รบถว้น หรือวางเงินประกนัตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการน าเขา้หรือส่งอออกในปัจจุบนัมีดว้ยกนัประมาณ 91 ฉบบั ดงัน้ี 

กฎหมำยทีม่บีทบญัญัตเิกีย่วกบักำรน ำเข้ำและกำรส่งออก     
พระรำชก ำหนด                    
1. พระราชก าหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 
2. พระราชก าหนดควบคุมสินคา้ตามชายแดน พ.ศ. 2534      3. พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533       
พระรำชบญัญัต ิ   
1. พระราชบญัญติักองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503      2. พระราชบญัญติักองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517       
3. พระราชบญัญติักองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 4. พระราชบญัญติักกัพืช พ.ศ. 2507         
5. พระราชบญัญติัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548      6. พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542      
7. พระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543      8. พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าสยาม พระพทุธศกัราช 2456 
9. พระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497        10. พระราชบญัญติัการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา้

จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
11. พระราชบญัญติัการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494       12. พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
13. พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490                   14. พระราชบญัญติัการพิมพ ์พทุธศกัราช 2484        
15. พระราชบญัญติัการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534     16. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535      
17. พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้ มาใน
ราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 

18. พระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485            

19. พระราชบญัญติัควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวธุ
ยทุธภณัฑแ์ละส่ิงท่ีใชใ้นการสงคราม พ.ศ. 2495 

20. พระราชบญัญติัควบคุมกิจการเทปและวสัดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 

21. พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2525              22. พระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542      
23. พระราชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535      24. พระราชบญัญติัควบคุมยาง พ.ศ. 2542        
25. พระราชบญัญติัควบคุมยทุธภณัฑ ์พ.ศ. 2530       26. พระราชบญัญติัควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514      
27. พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของ คณะมนตรีความ
ร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 2541 

28. พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของบรรษทัประกนัต่อแห่ง
เอเชีย พ.ศ. 2534 

  29. พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของศูนยฝึ์กอบรมการ
ไปรษณียแ์ห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2533   

30. พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา การประมง
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พ.ศ. 2514 

31. พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของสถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชียพ.ศ. 2510 

32. พระราชบญัญติัคุม้ครองการด าเนินงานของ องคก์ารการคา้โลก 
พ.ศ. 2537 

33. พระราชบญัญติัคุม้ครองแบบผงัภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543      34. พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522        
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35. พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542       36. พระราชบญัญติัคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทยแ์ผนไทย 
พ.ศ. 2542 

37. พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2531       38. พระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535       
39. พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534       40. พระราชบญัญติัชดเชยค่าภาษีอากรสินคา้ส่งออก ท่ีผลิตใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2524 
41. พระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสตัว ์พ.ศ. 2525       42. พระราชบญัญติัใชต้ราแผน่ดิน ร.ศ. 108       
43. พระราชบญัญติับ ารุงพนัธุสตัว ์พ.ศ. 2509       44. พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
45. พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  46. พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2484        
47. พระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514        48. พระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ. 2518        
49. พระราชบญัญติัไปรษณีย ์พ.ศ. 2477        50. พระราชบญัญติัพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติ พ.ศ. 2504      
51. พระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518        52. พระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527      
53. พระราชบญัญติัไพ ่พ.ศ. 2486         54. พระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ. 2473        
55. พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527       56. พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
57. พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้ขาออก พ.ศ. 2503      58. พระราชบญัญติัมาตรฐานชัง่ตวงวดั พ.ศ. 2542       
59. พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510         60. พระราชบญัญติัยาสูบ พ.ศ. 2509        
61. พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522       62. พระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522        
63. พระราชบญัญติัรายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2497       64. พระราชบญัญติัเรือไทย พ.ศ. 2481        
65. พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510         66. พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2499       
67. พระราชบญัญติัเล่ือยโซ่ยนต ์พ.ศ. 2545       68. พระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ ประสาท พ.ศ. 2518     
69. พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535       70. พระราชบญัญติัวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  พ.ศ. 2498 
71. พระราชบญัญติัวทิยคุมนาคม พ.ศ. 2498       72. พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535                                
73. พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545     74. พระราชบญัญติัส่งเสริมการพาณิชยนาว ีพ.ศ. 2521                  
75. พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520                 76. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 
77. พระราชบญัญติัส่งเสริมสินคา้ขาออก พ.ศ. 2503      78. พระราชบญัญติัสตัวพ์าหนะ พ.ศ. 2482       
79. พระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522         80. พระราชบญัญติัสุรา พ.ศ. 2493   
81. พระราชบญัญติัหา้มน าของท่ีมีการส าแดงเมืองก าเนิดเป็นเทจ็เขา้มา 
ในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2481 

82. พระราชบญัญติัใหอ้ านาจทหารเรือปราบปรามการกระท าความผิด
บางอยา่งทางทะเล พ.ศ. 2490 

83. พระราชบญัญติัใหอ้ านาจปฏิบติัการเก่ียวกบักองทุน ร่วมเพ่ือสินคา้
โภคภณัฑ ์พ.ศ. 2535 

84. พระราชบญัญติัใหอ้ านาจปฏิบติัการเก่ียวกบัธนาคาร พฒันาเอเชีย 
พ.ศ. 2509 

85. พระราชบญัญติัออ้ยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. 2527      86. พระราชบญัญติัอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและส่ิงเทียมอาวธุปืน พ.ศ. 2490  

87. พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 88. ประมวลกฎหมายอาญา 
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       ฉะนั้น หากน าของท่ีกฎหมายดงักล่าวก าหนดเขา้มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ตอ้งตรวจสอบขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไขในกฎหมายวา่
ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรในการน าเขา้หรือส่งออก เช่น ตอ้งขออนุญาตก่อนการน าเขา้ ส่งออกตอ้งแจง้ปริมาณการน าเขา้ ส่งออก เป็นตน้ โดยใหติ้ดต่อ
หน่วยงาน   ท่ีมีหนา้ท่ีรักษาการตามกฎหมายดงักล่าว หากน าเขา้หรือส่งออกไปโดยไม่ไดข้ออนุญาต หรือไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขในการน าเขา้หรือ
ส่งออกใหค้รบถว้น   จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร  และกฎหมายท่ีก าหนดของนั้น ๆ 
  “หากมีขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะประการใดโปรดติดต่อส่วนคดี ส านกักฎหมาย กรมศุลกากร   โทร 0 2667 7143  เมล ์65030000@Customs.go.th” 

http://www.customs.go.th/      ต.ค. ๒๕๕๘  

http://www.customs.go.th/%20%20%20%20%20%20%20%20๘

