พระราชบัญญัติ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พ.ศ. 2522
-----------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยาง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พ.ศ. 2522
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง
พุทธศักราช 2482
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง(ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2487
(3) พระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง(ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2490
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
สงออก หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคา
นําเขา หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ในกรณีที่จําเปนหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน การสาธารณสุข ความ
มั่นคงของประเทศความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังตอไปนี้
(1)
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(1) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือในการนําเขา
(2) กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขา
(3) กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตรขนาด น้ําหนัก ราคา ชื่อที่ใชในทางการคา ตรา
เครื่องหมายการคาถิ่นกําเนิด สําหรับสินคาที่สงออกหรือนําเขา ตลอดจนกําหนดประเทศที่สงไปหรือประเทศที่สงมาซึ่ง
สินคาดังกลาว
(4) กําหนดประเภทและชนิดของสินคาที่จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออกหรือในการนําเขา
(5) กําหนดใหสินคาใดที่สงออกหรือนําเขาเปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หนังสือรับรองคุณภาพ
สินคา หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการคาระหวางประเทศ
(6) กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือการนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้
การแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
พิเศษ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมพิเศษในการสงออกหรือในการนําเขา
คาธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นก็ได
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชําระคาธรรมเนียมพิเศษใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนด
มาตรา 7 เมื่อไดมีประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการนําเขาตาม
มาตรา 5 (2) แลว หามมิใหผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคานั้น เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย หรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมอบหมาย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการการคาตางประเทศ เรียกโดยยอวา กคต.
ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมพาณิชยสัมพันธ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะแตงตั้งบุคคลอื่นเปนผูชวยเลขานุการ
ก็ได
ใหกรมการคาตางประเทศเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ กคต.
มาตรา 9 ให กคต. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) วางขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของ กคต.โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(2) ศึกษาวิเคราะหและวิจัย เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศรวมทั้งเสนอโครงการ แผนงาน หรือมาตรการเกี่ยวกับ
การแกไขปรับปรุงภาวะการคาระหวางประเทศตอรัฐมนตรี
(3) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 10 การประชุมของ กคต. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม

มาตรา 11 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 12 กคต มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการได
ใหนํามาตรา 10 และมาตรา 11 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 13 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกระทรวงพาณิชยเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริม
การคาระหวางประเทศเรียกวา กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 6
(2) เงินและทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาลหรือจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ หรือตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศหรือบุคคลอื่น
(3) ดอกผลของเงินกองทุน
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยกําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอกผลไดโดยการฝากออมทรัพย หรือ
ฝากประจํากับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล
มาตรา 15 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดทาหรือที่แหงใดใน
ราชอาณาจักรเปนที่ที่จะตองสงออกหรือนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 บทกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในสวนที่วา
ดวยการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน การยึดและริบของ หรือการจับกุมผูกระทําความผิด
การสําแดงเท็จ และการฟองรอง ใหใชบังคับแกการสงออกหรือการนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 17 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาหรือยานพาหนะของผูประกอบการสงออกหรือ
นําเขาหรือของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจคน
สินคาหรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากผูประกอบการสงออกหรือนําเขาหรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
(3) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา สมุด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา 18 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติไมวาในหรือนอกเวลาราชการ จะตองเสียคาปวยการใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ านดังกลาว ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาที่
เทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
มาตรา 20 ผูใดสงออกหรือนําเขาซึ่งสินคาตองหามตามมาตรา 5 (1) หรือฝาฝนมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับเปนเงินหาเทาของสินคาที่สงออกหรือนําเขา หรือทั้งจําทั้งปรับกับใหริบสินคารวมทั้งสิ่งที่ใช
บรรจุและพาหนะใด ๆ ที่ใชในการบรรทุกสินคาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใชลากจูงพาหนะบรรทุกสินคานั้น
เสีย
ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทําความผิด เมื่อพนักงานอัยการรองขอใหศาลสั่งจายเงินสินบนแกผูนําจับรอยละ
สามสิบ และเงินรางวัลแกผูจับรอยละยี่สิบหาของจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีที่มิไดริบของ
กลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหักจายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล
ในกรณีที่ไมมีผูนําจับใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ
หรือในกรณีที่มิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายไดใหหักจายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล
ในกรณีที่ผูนําจับหรือผูจับฝายหนึ่งฝายใดมีหลายคน ใหแบงจายเงินสินบน หรือเงินรางวัลแกบุคคลในฝายนั้นคน
ละเทา ๆ กัน
ในกรณีท่จี ับของกลางได แตไมปรากฏตัวผูกระทําความผิด ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศโดยอนุมัติของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและเงินรางวัลจากจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางที่ตกเปน
ของแผนดิน โดยไมเกินอัตราที่กําหนดในมาตรานี้
มาตรา 21 ผูใดสงออกหรือนําเขาโดยไมเสียคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา 6 หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อให
ตนเสียคาธรรมเนียมพิเศษนอยกวาที่ตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 22 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา 5(3)(5) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 23 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 17 หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 17 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 24 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยางที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ
หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา 25 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
––––––––––
(1) คํารอง
(2) ใบอนุญาตสงออกหรือนําเขา
(3) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
หนังสือรับรองคุณภาพสินคา
หรือหนังสือรับรองอื่น
ตามมาตรา 5(5)
(4) คัดสําเนาหรือถายเอกสาร
(5) รับรองสําเนาเอกสาร

ฉบับละ 20 บาท
ฉบับละ 50 บาท

ฉบับละ 100 บาท
หนาละ 10 บาท
ฉบับละ 50 บาท

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช 2482 ไดประกาศใชมานานแลว สมควรปรับปรุงให
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการคาในปจจุบัน และโดยที่เปนการสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษสําหรับสินคาบางประเภทที่จะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักร กับใหมีอํานาจในการดําเนินการจัด

ระเบียบการคากับตางประเทศ ใหเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอยเปนผลดีตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และ
กอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

