
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและ

การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการ

นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจกัร

ซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นําเขา” หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ในกรณีที่ จํ า เปนหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สาธารณประโยชน การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือในการนําเขา 
(๒) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการ

นําเขา 
(๓) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนัก 

ราคา ช่ือที่ใชในทางการคา ตรา เครื่องหมายการคา ถ่ินกําเนิด สําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขา 
ตลอดจนกําหนดประเทศที่สงไปหรือประเทศที่สงมาซ่ึงสินคาดังกลาว 

(๔) กําหนดประเภทและชนิดของสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการ
สงออกหรือในการนําเขา 

(๕) กําหนดใหสินคาใดที่สงออกหรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา หนังสือรับรองคุณภาพสินคา หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณี
ทางการคาระหวางประเทศ 

(๖) กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือ
การนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ใหนําความในวรรคหนึ่งมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มี

อํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียม
พิเศษในการสงออกหรือในการนําเขา 

คาธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได 
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชําระคาธรรมเนียมพิเศษ ใหเปนไปตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนด 
 
มาตรา ๗  เมื่อไดมีประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนญุาตในการ

สงออกหรือในการนําเขาตามมาตรา ๕ (๒) แลว หามมิใหผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคานั้น เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการคา

ตางประเทศ” เรียกโดยยอวา “กคต.” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมพาณิชยสัมพันธ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

ใหกรมการคาตางประเทศเปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ 
กคต. 

 
มาตรา ๙  ให กคต. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) วางขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของ กคต. โดยอนุมัติของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
(๒) ศึกษาวิเคราะหและวิจัย เก่ียวกับการคาระหวางประเทศ รวมทั้งเสนอ

โครงการ แผนงาน หรือมาตรการเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงภาวะการคาระหวางประเทศตอ
รัฐมนตรี 

(๓)  ใหคํ าแนะนํ าห รือคํ าปรึกษาแก รั ฐมนตรี ในการปฏิบัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของ กคต. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๑  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๒  กคต. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณา

เร่ืองตาง ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได 
ใหนํามาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุ 

กรรมการโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในกระทรวงพาณิชยเปนทุน
หมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการคาระหวางประเทศ เรียกวา กองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้ 

(๑) คาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๖ 
(๒)  เ งินและทรัพย สินอื่ นที่ ไ ด รั บจากรั ฐบาลหรื อจากแหล งต า ง  ๆ 

ภายในประเทศหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือบุคคลอื่น 
(๓) ดอกผลของเงินกองทุน 
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน 
หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุน ใหเปนไป

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอก

ผลไดโดยการฝากออมทรัพย หรือฝากประจํากับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือซื้อหลักทรัพยของ
รัฐบาล 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดทาหรือที่แหงใดในราชอาณาจักรเปนที่ที่จะตองสงออกหรือนําเขาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  บทกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น ในสวนที่วาดวยการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร การ
ตรวจคน การยึดและริบของ หรือการจับกุมผูกระทําความผิด การสําแดงเท็จ และการฟองรอง ให
ใชบังคับแกการสงออกหรือการนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๑๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาหรือยานพาหนะ

ของผูประกอบการสงออกหรือนําเขาหรือของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจคนสินคาหรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของจากผูประกอบการสงออกหรือนําเขา
หรือจากบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือส่ิงของที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ส่ังใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใน
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติไมวาใน
หรือนอกเวลาราชการ จะตองเสียคาปวยการใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดังกลาว ตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่จําเปน
และใชจายไปจริง 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคาตองหามตามมาตรา ๕ (๑) หรือฝา

ฝนมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับเปนเงินหาเทาของสินคาที่
สงออกหรือนําเขา หรือทั้งจําทั้งปรับ กับใหริบสินคารวมทั้งส่ิงที่ใชบรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใชใน
การบรรทุกสินคาซึ่งเก่ียวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใชลากจูงพาหนะบรรทุกสินคานั้นเสีย 

ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิด เมื่อพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่ง
จายเงินสินบนแกผูนําจับรอยละสามสิบ และเงินรางวัลแกผูจับรอยละยี่สิบหาของจํานวนเงินสุทธิ
คาขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของกลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหัก
จายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 

ในกรณีที่ไมมีผูนําจับใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิ
คาขายของกลางที่ศาลส่ังใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายไดใหหัก
จายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 

ในกรณีที่ผูนําจับหรือผูจับฝายหนึ่งฝายใดมีหลายคน ใหแบงจายเงินสินบน หรือ
เงินรางวัลแกบุคคลในฝายนั้นคนละเทา ๆ กัน 

ในกรณีที่จับของกลางได แตไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด ใหอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและเงิน
รางวัลจากจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ตกเปนของแผนดิน โดยไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
มาตรานี ้

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ผูใดสงออกหรือนําเขาโดยไมเสียคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๖ 
หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือใหตนเสียคาธรรมเนียมพิเศษนอยกวาที่ตองเสีย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๕ (๓) 

(๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตาม
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบที่ออก

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยางที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ 
หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๒๕   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ กําหนดกิจการอื่นและออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) คํารอง     ฉบับละ     ๒๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตสงออกหรือนําเขา  ฉบับละ     ๕๐ บาท 
(๓) หนังสือรับรองถิ่นกําเนดิสินคาหนังสือ 

รับรองคุณภาพสินคาหรือหนังสือรับรอง 
อ่ืนตามมาตรา ๕ (๕)   ฉบับละ   ๑๐๐ บาท 

(๔) คัดสําเนาหรือถายเอกสาร   หนาละ     ๑๐ บาท 
(๕) รับรองสําเนาเอกสาร   ฉบับละ     ๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช 
๒๔๘๒ ไดประกาศใชมานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการคาใน
ปจจุบัน และโดยที่เปนการสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินคา
บางประเภทที่จะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักร กับใหมีอํานาจในการดําเนินการจัด
ระเบียบการคากับตางประเทศใหเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอยเปนผลดีตอเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ และกอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนติมา/จดัทาํ 
๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ 

 
วศิน/แกไข 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 


