พระราชบัญญัติ การสงออกไปนอกและ

การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.
2522 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 เปนปที่ 34 ในรัชกาล
ปจจุบัน
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการสงออกไปนอก และการนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
[รก.2522/74/1พ./9 พฤษภาคม 2522]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัตคิ วบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยาง พุทธศักราช 2482
(2) พระราชบัญญัตคิ วบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยาง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2487
(3) พระราชบัญญัตคิ วบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามา ในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2490
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มบี ัญญัติไวแลวใน พระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สงออก" หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งสินคา
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคา
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรี แตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตาม พระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 5 ในกรณีที่จําเปนหรือสมควรเพือ่ ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สาธารณประโยชน

การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อประโยชน อื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังตอไปนี้
(1) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือ ในการนําเขา
(2) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออก หรือในการนําเขา
(3) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนัก ราคา ชื่อ
ที่ใชในทางการคา ตรา เครือ่ งหมายการคา ถิ่นกําเนิด สําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขา
ตลอดจนกําหนดประเทศ ที่สงไปหรือประเทศทีส่ งมาซึ่งสินคาดังกลาว
(4) กําหนดประเภทและชนิดของสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนียม พิเศษในการสงออก
หรือในการนําเขา
(5) กําหนดใหสินคาใดที่สงออกหรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือ รับรองถิ่นกําเนิด
สินคา หนังสือรับรองคุณภาพสินคา หรือหนังสือรับรอง อื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทาง
การคาระหวางประเทศ
(6) กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบ ในการสงออกหรือการนําเขา
ตามพระราชบัญญัตินี้
การแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ใหนําความ ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของ คณะรัฐมนตรี มีอํานาจ
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ รวมทั้งแกไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมพิเศษใน
การสงออกหรือในการ นําเขา
คาธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นก็ได
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธกี ารชําระคาธรรมเนียมพิเศษ ใหเปน ไปตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนด
มาตรา 7 เมื่อไดมีประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตอง ขออนุญาตในการสงออก
หรือในการนําเขาตาม มาตรา 5 (2) แลว หามมิให ผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคานั้น เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี วาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยมอบหมาย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการ การคาตางประเทศ เรียก
โดยยอวา กคต. ประกอบดวยปลัดกระทรวง พาณิชยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรม พาณิชยสัมพันธ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรม
เศรษฐกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการ คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูว าการธนาคารแหงประเทศไทย

เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะแตงตั้งบุคคล
อื่นเปนผูชวยเลขานุการก็ได
ใหกรมการคาตางประเทศเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน ในหนาที่ของ กคต.
มาตรา 9 ให กคต. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) วางขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของ กคต. โดยอนุมัติของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(2) ศึกษาวิเคราะหและวิจัย เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ รวมทั้งเสนอโครงการ
แผนงาน หรือมาตรการเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุง ภาวะการคาระหวางประเทศตอรัฐมนตรี
(3) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 10 การประชุมของ กคต. ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
มาตรา 11 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง เทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 12 กคต. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการ หรือพิจารณาเรื่องตาง
ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการได
ใหนํา มาตรา 10 และ มาตรา 11 มาใชบังคับแกการประชุมของ คณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม
มาตรา 13 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงพาณิชย เปนทุนหมุนเวียน
สําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการคาระหวางประเทศ เรียกวา กองทุนสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ประกอบดวยเงินและ ทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมพิเศษตาม มาตรา 6
(2) เงินและทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาลหรือจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือบุคคลอื่น
(3) ดอกผลของเงินกองทุน
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตอง นําสงคลังเปนรายได
แผนดิน
หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงิน กองทุน ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนด โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอกผลได
โดยการฝากออมทรัพย หรือฝากประจํากับธนาคารทีเ่ ปน รัฐวิสาหกิจหรือซื้อหลักทรัพยของ

รัฐบาล
มาตรา 15 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดทาหรือที่แหงใดในราชอาณาจักรเปนที่ที่จะตอง สงออกหรือนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 บทกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงาน ศุลกากรตามกฎหมาย
วาดวยการนัน้ ในสวนทีว่ าดวยการตรวจของและปองกัน การลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน
การยึดและริบของ หรือการจับกุมผูกระทํา ความผิด การสําแดงเท็จ และการฟองรอง ใหใช
บังคับแกการสงออกหรือการ นําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 17 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
และหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคา หรือยานพาหนะของ
ผูประกอบการสงออกหรือนําเขาหรือของบุคคลใดในเวลา ระหวางพระอาทิตยขนึ้ ถึงพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพือ่ ตรวจคนสินคาหรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
วามีการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากผูประกอบการสงออก หรือนําเขาหรือจาก
บุคคลซึ่งเกี่ยวของ
(3) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพื่อประโยชนใน
การดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้
(4) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือ หลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุ
อันควรเชื่อวาถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน ดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบตั หิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย ความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน เจาหนาที่แสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบทีก่ ําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือ นอกสถานที่ทําการโดยปกติไม
วาในหรือนอกเวลาราชการ จะตองเสียคา ปวยการใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดังกลาว
ตามอัตราที่กาํ หนด ในกฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่เทาที่
จําเปนและใชจายไปจริง
มาตรา 20 ผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคาตองหามตาม มาตรา 5 (1) หรือฝาฝน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือ ปรับเปนเงินหาเทาของสินคาที่
สงออกหรือนําเขา หรือทั้งจําทั้งปรับกับใหริบ สินคารวมทั้งสิ่งที่ใชบรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใชใน
การบรรทุกสินคาซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใชลากจูงพาหนะบรรทุกสินคานั้น

เสีย
ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิด เมื่อพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลสั่งจายเงิน
สินบนแกผูนําจับรอยละสามสิบ และเงินรางวัลแกผูจับรอยละ ยี่สิบหาของจํานวนเงินสุทธิคาขาย
ของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบ ของกลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหักจาย
จากเงินคาปรับที่ไดชําระ ตอศาล
ในกรณีที่ไมมีผูนําจับใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของ จํานวนเงินสุทธิคาขาย
ของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของกลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหักจาย
จากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล
ในกรณีที่ผูนําจับหรือผูจับฝายหนึ่งฝายใดมีหลายคน ใหแบงจาย เงินสินบน หรือเงิน
รางวัลแกบคุ คลในฝายนั้นคนละเทา ๆ กัน
ในกรณีที่จับของกลางได แตไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด ใหอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและเงิน
รางวัลจากจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลาง ที่ตกเปนของแผนดิน โดยไมเกินอัตราที่กําหนดใน
มาตรานี้
มาตรา 21 ผูใดสงออกหรือนําเขาโดยไมเสียคาธรรมเนียมพิเศษ ตาม มาตรา 6 หรือ
กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหตนเสียคาธรรมเนียม พิเศษนอยกวาที่ตองเสีย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 22 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามประกาศซึ่งออกตาม มาตรา 5 (3) (5) หรือ (6)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 23 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ตาม มาตรา 17 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามคําสั่ง ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตาม
มาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 24 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออก ไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยางที่ใชบังคับอยูกอน วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือ แยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับ
มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรี วาการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจ แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพือ่
ปฏิบัติ การตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ส.โหตระกิตย รองนายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจาก
พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินคาบางอยาง
พุทธศักราช 2482 ไดประกาศใชมานานแลว สมควร ปรับปรุงใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
และการคาในปจจุบัน และโดยที่เปน การสมควรใหรฐั บาลมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
สําหรับสินคา บางประเภททีจ่ ะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักร กับใหมีอํานาจ ใน
การดําเนินการจัดระเบียบการคากับตางประเทศ ใหเปนไปอยางมีระเบียบ เรียบรอยเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และกอใหเกิด ความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

