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สิ นค้ าทีม่ ีมาตราการการนาเข้ า ส่ งออก(ควบคุุม)
ของต้องห้าม (PROHIBITED GOODS)
ของต้องกากัด (RESTRICTED GOODS)
ของต้ องห้ าม (PROHIBITED GOODS) หมายถึง ของที่มีกฎหมายกาหนดห้ามนาเข้ามาหรื อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยเด็ดขาด และในบางกรณี หา้ มการส่ งผ่านด้วย ผูใ้ ดนาสิ นค้าต้องห้ามเข้ามาหรื อส่ งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิด
ต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็ นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิ ของกฎหมายศุลกากรด้วย
ตัวอย่างสิ นค้าต้องห้ามในการนาเข้า-ส่ งออก
1. วัตถุลามก การนาเข้าและส่ งออกวัตถุลามก ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบหนังสื อ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ งที่พิมพ์ข้ ึน
รู ปภาพ ภาพโฆษณา เครื่ องหมายรู ปถ่าย และภาพยนตร์ ลามก วัตถุลามกอื่น ๆ
2. สิ นค้าที่มีตราหรื อลวดลายเป็ นรู ปธงชาติ
3. ยาเสพติดให้โทษ
4. เงินตรา พันธบัตรใบสาคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็ นของปลอมหรื อแปลงเหรี ยญกษาปณ์ที่ทาให้น้ าหนัก ลดลงโดย
ทุจริ ตดวงตราแผ่นดิน รอยตราแผ่นดินหรื อพระปรมาภิไธย ดวงตราหรื อรอยตราทางราชการอันเป็ นของปลอม
5. สิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ เช่นแถบบันทึกเสี ยง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสี ยง (คอมแพคดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสื อ หรื อสิ นค้าอื่นใดที่ทาซ้ าหรื อดัดแปลงงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
6. สิ นค้าปลอมแปลงหรื อเลียนแบบเครื่ องหมายการค้า
7. ของที่มีการแสดงถิ่นกาเนิ ดเป็ นเท็จ ตามพระราชบัญญัติหา้ มนาของที่มีการแสดงถิ่นกาเนิดเป็ นเท็จเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. 2481
ตัวอย่างสิ นค้าห้ามนาเข้า ของกระทรวงพาณิ ชย์
- เครื่ องเล่นเกม
- ตูเ้ ย็นที่มีการใช้สารซีเอฟซี
- เครื่ องยนต์ ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์
- ยางรถใช้แล้ว
- ไม้สักซุงและไม้สักแปรรู ปทุกประเภทตามแนวชายแดนจังหวัดตาก
- ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
ของต้ องกากัด (RESTRICTED GOODS) หมายถึง สิ นค้าที่มีกฎหมายกาหนดว่าหากจะมีการนาเข้าส่ งออกหรื อผ่าน
ราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตหรื อปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ เช่นต้องมีใบอนุ ญาตการนาเข้า
และส่ งออก ต้องปฏิบตั ิตามประกาศอันเกี่ยวกับฉลากหรื อใบรับรองการวิเคราะห์ หรื อเอกสารกากับยา เป็ นต้น ผูใ้ ดนาของ
ต้องกากัดเข้ามา หรื อส่ งออก หรื อส่ งผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุ ญาตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาหนดไว้ให้
ครบถ้วน จะมีความผิดตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ และเป็ นความผิดตามมาตรา 27 และ 27ทวิของพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469
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กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดสิ นค้าที่มีมาตรการนาเข้า ซึ่ งต้องขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยขณะนี้มีอยูท่ ้ งั สิ้ นประมาณ 50 ชนิด ที่จะต้องขออนุญาตนาเข้าจากกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ประกาศของกระทรวงพาณิ ชย์
การนาเข้ายาจะต้องขอใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุ ข
การนาเข้าหรื อส่ งออกโบราณวัตถุหรื อวัตถุของงานศิลปะไม่วา่ จะจดทะเบียนแล้วหรื อไม่ก็ตาม จะต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมศิลปากร
การนาเข้าอาวุธปื น เครื่ องกระสุ นปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ งเทียมอาวุธปื น จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
กระทรวงมหาดไทย ส่ วนอาวุธชนิดอื่นๆ เช่น เครื่ องช็อตไฟฟ้า จาเป็ นที่จะต้องแจ้งก่อนนาเข้า
พระราชบัญญัติเครื่ องสาอางได้กาหนดให้ผนู ้ าเข้าเครื่ องสาอางควบคุมทาการแจ้งชื่อและที่ต้ งั ของสานักงาน
สถานที่ผลิตหรื อจัดเก็บเครื่ องสาอาง รวมทั้งประเภทหรื อชนิดของเครื่ องสาอาง และส่ วนประกอบที่สาคัญ กับกระทรวง
สาธารณสุ ข
การนาเข้ าสั ตว์ป่า พืช ปลาและสั ตว์นา้ อื่นๆ ต้ องได้ รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่า และพันธุ์พืช หรื อ
กรมวิชาการเกษตร หรื อ กรมประมงเป็ นกรณีๆ ไป
กรมศุลกากรมีหน้ าที่ป้องกันการนาเข้ า หรื อส่ งออก หรื อส่ งผ่ านสิ นค้ าต้ องห้ าม ส่ วนสิ นค้ าต้ องกากัด กรมศุลกากรมี
หน้ าทีต่ ้ องตรวจสอบว่า การนาเข้ า หรื อส่ งออกหรื อส่ งผ่ านแดนได้ รับอนุญาตและปฏิบัติตาม กฎหมาย ทีบ่ ัญญัติไว้ครบถ้ วน
หรื อไม่ สาหรับบัญชี รายชื่อสิ นค้าต้องห้ามต้องกากัดสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
นาเข้า เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้น
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