
พระราชบัญญัต ิ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

พ.ศ. 2522 
_________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2522 

เปนปท่ี 34 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอก และการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการสงออกไปนอก และการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522" 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณาจักร      

ซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช 2482 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณาจักร      

ซ่ึงสินคาบางอยาง (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2487 
(3) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณาจักร      

ซ่ึงสินคาบางอยาง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2490 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา 
"พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ขาราชการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 5 ในกรณีท่ีจําเปนหรือสมควรเพ่ือความม่ันคงทาง เศรษฐกิจ สาธารณประโยชน  
การสาธารณสุข ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
ประโยชน อ่ืนใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาท่ีตองหามในการสงออกหรือในการนําเขา 
(2) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาท่ีตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขา 
(3) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนัก ราคา ชื่อ

ท่ีใชในทางการคา ตรา เครื่องหมายการคา ถ่ินกําเนิด สําหรับสินคาท่ีสงออกหรือนําเขา ตลอดจนกําหนด
ประเทศท่ีสงไปหรือประเทศท่ีสงมาซ่ึงสินคาดังกลาว 

(4) กําหนดประเภทและชนิดของสินคาท่ีจะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออก
หรือในการนําเขา 

(5) กําหนดใหสินคาใดท่ีสงออกหรือนําเขาเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด 
สินคา หนังสือรับรองคุณภาพสินคา หรือหนังสือรับรอง อ่ืนใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการคา
ระหวางประเทศ 

(6) กําหนดมาตรการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบ ในการสงออกหรือการนําเขา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมพิเศษ รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออกหรือในการ
นําเขา 

คาธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนก็ได 
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชําระคาธรรมเนียมพิเศษ ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยกําหนด 

มาตรา 7 เม่ือไดมีประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาท่ีตองขออนุญาตในการสงออกหรือใน
การนําเขาตาม มาตรา 5 (2) แลว หามมิใหผูใดสงออกหรือนําเขาซ่ึงสินคานั้น เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมอบหมาย 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการคาตางประเทศ” เรียกโดย
ยอวา “กคต.” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดี
กรม พาณิชยสัมพันธ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

ใหกรมการคาตางประเทศเปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน ในหนาท่ีของ กคต. 
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มาตรา 9 ให กคต. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) วางขอบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานของ กคต. โดยอนุมัติของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
(2) ศึกษาวิเคราะหและวิจัย เก่ียวกับการคาระหวางประเทศ รวมท้ังเสนอโครงการ

แผนงาน หรือมาตรการเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงภาวะการคาระหวางประเทศตอรัฐมนตรี 
(3) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 10 การประชุมของ กคต. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

มาตรา 11 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา 12 กคต. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยู
ในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการได 

ใหนํา มาตรา 10 และ มาตรา 11 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา 13 ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในกระทรวงพาณิชย เปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจาย
เก่ียวกับการสงเสริมการคาระหวางประเทศ เรียกวา กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประกอบดวย
เงินและทรัพยสินอ่ืน ดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมพิเศษตาม มาตรา 6 
(2) เงินและทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากรัฐบาลหรือจากแหลงตางๆ ภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือบุคคลอ่ืน 
(3) ดอกผลของเงินกองทุน 

เงินและทรัพยสินอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนด โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอกผลไดโดยการ
ฝากออมทรัพย หรือฝากประจํากับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ หรือซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาล 

มาตรา 15 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทา
หรือท่ีแหงใดในราชอาณาจักรเปนท่ีท่ีจะตองสงออกหรือนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 16 บทกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายวาดวย
การนั้น ในสวนท่ีวาดวยการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคนการยึดและริบของ 
หรือการจับกุมผูกระทําความผิดการสําแดงเท็จ และการฟองรอง ใหใชบังคับแกการสงออกหรือการนําเขา
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
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มาตรา 17 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจและ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) เขาไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บสินคา หรือยานพาหนะของ
ผูประกอบการสงออกหรือนําเขาหรือของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือใน
เวลาทําการของสถานท่ีนั้นเพ่ือตรวจคนสินคา หรือตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) เรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากผูประกอบการสงออกหรือนําเขาหรือจาก 
บุคคลซ่ึงเก่ียวของ 

(3) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด เพ่ือประโยชนใน 
การดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) สั่งใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนในกรณีมีเหตุ 
อันควรเชื่อวาถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาว มีประโยชนแกการคนพบการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจําตัว
ตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดใน กฎกระทรวง 

มาตรา 19 ในกรณีท่ีบุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติไมวาในหรือนอกเวลาราชการ 
จะตองเสียคาปวยการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดังกลาว ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาท่ีเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 

มาตรา 20 ผูใดสงออกหรือนําเขาซ่ึงสินคาตองหามตาม มาตรา 5 (1) หรือฝาฝนมาตรา 7 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับเปนเงินหาเทาของสินคาท่ีสงออกหรือนําเขา หรือท้ัง
จําท้ังปรับ กับใหริบสินคารวมท้ังสิ่งท่ีใชบรรจุและพาหนะใด ๆ ท่ีใชในการบรรทุกสินคาซ่ึงเก่ียวเนื่องกับ
ความผิดรวมท้ังพาหนะท่ีใชลากจูงพาหนะบรรทุกสินคานั้นเสีย 

ในกรณีท่ีมีการจับกุมผูกระทําความผิด เม่ือพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งจายเงินสินบนแกผูนํา
จับรอยละสามสิบ และเงินรางวัลแกผูจับรอยละยี่สิบหาของจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางท่ีศาลสั่งใหริบ 
หรือในกรณีท่ีมิไดริบของกลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหักจายจากเงินคาปรับท่ีไดชําระตอศาล 

ในกรณีท่ีไมมีผูนําจับใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลาง
ท่ีศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีท่ีมิไดริบของกลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหักจายจากเงินคาปรับท่ีได
ชําระตอศาล 

ในกรณีท่ีผูนําจับหรือผูจับฝายหนึ่งฝายใดมีหลายคน ใหแบงจายเงินสินบน หรือเงินรางวัลแก
บุคคลในฝายนั้นคนละเทา ๆ กัน 

ในกรณีท่ีจับของกลางได แตไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศโดย
อนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจํานวนเงินสุทธิ
คาขายของกลางท่ีตกเปนของแผนดิน โดยไมเกินอัตราท่ีกําหนดในมาตรานี้ 
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มาตรา 21 ผูใดสงออกหรือนําเขาโดยไมเสียคาธรรมเนียมพิเศษตาม มาตรา 6 หรือกระทําดวย
ประการใด ๆ เพ่ือใหตนเสียคาธรรมเนียมพิเศษนอยกวาท่ีตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 22 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซ่ึงออกตาม มาตรา 5 (3) (5) หรือ (6) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 23 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตาม 
มาตรา 17 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงสั่งตาม มาตรา 17 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 24 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออก ไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยางท่ี
ใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ กําหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

ส. โหตระกิตย  
รองนายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการ

สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช 2482 ได
ประกาศใชมานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการคาในปจจุบัน 
และโดยท่ีเปน การสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินคาบาง
ประเภทท่ีจะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักร กับใหมีอํานาจ ในการดําเนินการ
จัดระเบียบการคากับตางประเทศ ใหเปนไปอยางมีระเบียบ เรียบรอยเปนผลดีตอเศรษฐกิจ
และความม่ันคงของประเทศ และกอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งข้ึน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 


