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ข้ อกำหนดทัว่ ไปว่ ำด้ วยของต้ องห้ ำมต้ องกำกัด
การนาของเข้ามาใน หรื อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตรา
ศุลกากรแล้ว ของบางอย่างบางประเภท จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าส่งออกด้วย ซึ่งเรี ยกของเหล่านี้วา่ “ของต้องห้าม ต้อง
กากัด” ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 40 และ 45 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ที่กาหนดหลักเกณฑ์ไว้วา่ ก่อนที่จะนาของใด ๆ
ไปจากอารักขาของศุลกากร หรื อออกนอกราชอาณาจักร ผูน้ าเข้า ผูส้ ่งออกต้องปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติศุลกากร และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ต้องยืน่ ใบขนสิ นค้าและเสี ยภาษีอากรให้ครบถ้วน หรื อวางเงินประกันตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการนาเข้าหรื อส่งอออกในปัจจุบนั มีดว้ ยกันประมาณ 91 ฉบับ ดังนี้
กฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับกำรนำเข้ ำและกำรส่ งออก
พระรำชกำหนด
1. พระราชกาหนดแก้ไขและป้ องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
2. พระราชกาหนดควบคุมสิ นค้าตามชายแดน พ.ศ. 2534 3. พระราชกาหนดป้ องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
พระรำชบัญญัติ
1. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
2. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517
3. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ พ.ศ. 2544 4. พระราชบัญญัติกกั พืช พ.ศ. 2507
5. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ พ.ศ. 2548
6. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
8. พระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านน้ าสยาม พระพุทธศักราช 2456
9. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
10. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
11. พระราชบัญญัติการท่าเรื อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
12. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
13. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
14. พระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2484
15. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
16. พระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
17. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้า มาใน
18. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
ราชอาณาจักรซึ่งสิ นค้า พ.ศ. 2522
19. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ 20. พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
ยุทธภัณฑ์และสิ่ งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495
21. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
22. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
23. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
24. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
25. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
26. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ ดีบุก พ.ศ. 2514
27. พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดาเนินงานของ คณะมนตรี ความ
28. พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดาเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่ง
ร่ วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 2541
เอเชีย พ.ศ. 2534
29. พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดาเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการ
30. พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดาเนินงานของศูนย์พฒั นา การประมง
ไปรษณี ยแ์ ห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2533
แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พ.ศ. 2514
31. พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดาเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่ง 32. พระราชบัญญัติคุม้ ครองการดาเนินงานของ องค์การการค้าโลก
เอเชียพ.ศ. 2510
พ.ศ. 2537
33. พระราชบัญญัติคุม้ ครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
34. พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522
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35. พระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุพ์ ืช พ.ศ. 2542

36. พระราชบัญญัติคุม้ ครองและส่งเสริ มภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542
37. พระราชบัญญัติเครื่ องมือแพทย์ พ.ศ. 2531
38. พระราชบัญญัติเครื่ องสาอาง พ.ศ. 2535
39. พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้า พ.ศ. 2534
40. พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่งออก ที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
41. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525
42. พระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ. 108
43. พระราชบัญญัติบารุ งพันธุสตั ว์ พ.ศ. 2509
44. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
45. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
46. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
47. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
48. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518
49. พระราชบัญญัติไปรษณี ย ์ พ.ศ. 2477
50. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
51. พระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช พ.ศ. 2518
52. พระราชบัญญัติพิกดั อัตราภาษีสรรพาสามิต พ.ศ. 2527
53. พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
54. พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473
55. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
56. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
57. พระราชบัญญัติมาตรฐานสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
58. พระราชบัญญัติมาตรฐานชัง่ ตวงวัด พ.ศ. 2542
59. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
60. พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
61. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
62. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
63. พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
64. พระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ. 2481
65. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
66. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
67. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
68. พระราชบัญญัติวตั ถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาท พ.ศ. 2518
69. พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
70. พระราชบัญญัติวทิ ยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498
71. พระราชบัญญัติวทิ ยุคมนาคม พ.ศ. 2498
72. พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
73. พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
74. พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี พ.ศ. 2521
75. พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
76. พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
77. พระราชบัญญัติส่งเสริ มสิ นค้าขาออก พ.ศ. 2503
78. พระราชบัญญัติสตั ว์พาหนะ พ.ศ. 2482
79. พระราชบัญญัติสิทธิบตั ร พ.ศ. 2522
80. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
81. พระราชบัญญัติหา้ มนาของที่มีการสาแดงเมืองกาเนิดเป็ นเท็จเข้ามา 82. พระราชบัญญัติให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาความผิด
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2481
บางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490
83. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบตั ิการเกี่ยวกับกองทุน ร่ วมเพื่อสินค้า 84. พระราชบัญญัติให้อานาจปฏิบตั ิการเกี่ยวกับธนาคาร พัฒนาเอเชีย
โภคภัณฑ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2509
85. พระราชบัญญัติออ้ ยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527
86. พระราชบัญญัติอาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและสิ่ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490
87. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
88. ประมวลกฎหมายอาญา
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ฉะนั้น หากนาของที่กฎหมายดังกล่าวกาหนดเข้ามาในหรื อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องตรวจสอบข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขในกฎหมายว่า
ต้องปฏิบตั ิอย่างไรในการนาเข้าหรื อส่งออก เช่น ต้องขออนุญาตก่อนการนาเข้า ส่งออกต้องแจ้งปริ มาณการนาเข้า ส่งออก เป็ นต้น โดยให้ติดต่อ
หน่วยงาน ที่มีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว หากนาเข้าหรื อส่งออกไปโดยไม่ได้ขออนุญาต หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการนาเข้าหรื อ
ส่งออกให้ครบถ้วน จะถือเป็ นความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่กาหนดของนั้น ๆ
“หากมีขอ้ สอบถามหรื อข้อเสนอแนะประการใดโปรดติดต่อส่วนคดี สานักกฎหมาย กรมศุลกากร โทร 0 2667 7143 เมล์ 65030000@Customs.go.th”
http://www.customs.go.th/ ต.ค. ๒๕๕๘

