ชองทางนําเขา-สงออกสินคาตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การนําเขา-สงออกสินคาตองผานตามชองทางที่กฎหมายกําหนด นอกจากตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย ศุลกากรแลวยังตองปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ดวย การไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดอาจพิจารณาเปนความผิดตามกฎหมาย
ดังนี้
๑ กฎหมายวาดวย ศุลกากร
๑.๑ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙และที่แกไข
เพิ่มเติม
มาตรา ๔ เพื่อความประสงคแหงการนําของเขาหรือสงของออกหรือนําของ
เขาและสงของออกและการศุลกากรใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
(๑) กําหนดทาหรือที่ใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนทาหรือที่สําหรับการนําเขา
หรือสงออกหรือนําเขาและสงออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางทะเลหรือ
ทางบก หรือใหเปนทาหรือที่สําหรับการสงออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเขาหรือของที่
มีทัณฑบน ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร
(๒) กําหนดสนามบินใด ๆ ในราชอาณาจักรใหเปนสนามบินศุลกากรโดยมี
เงื่อนไขตามแตจะเห็นสมควร
(๓) ระบุเขตศุลกากร ณ ทาใด หรือทีใ่ ด หรือสนามบินใดซึ่งไดกําหนดไว
ดังกลาวขางตน
มาตรา ๖ (๑) อธิบดีจะกําหนดที่อันสมควรมากนอยแหงใหเปนทําเนียบทาเรือ
ตามกฎหมายสําหรับบรรทุกของลง
และขนของขึ้น
และกําหนดแสดงเขตแหง
ทําเนียบทาเรือนั้น ๆ ไวก็ได หามมิใหเรือลําใดบรรทุกสินคาลง หรือขนสินคาขึ้น ณ
ที่อื่น นอกจาก ณ ที่ซึ่งไดใหอนุมัติดงั วานั้น หรือภายในเขตที่อธิบดีไดอนุมัติ และ
อธิบดีจะเรียกประกันจากเจาของหรือผูปกครองที่นั้น โดยใหทําทัณฑบนหรืออยางอื่น
จนเปนที่พอใจก็ได
(๒) อธิบดีอาจดําริสั่งไดวา การตรวจสินคาเขาและออกนั้นจะพึงกระทํา ณ ที่
ใดและโดยวิธีใด และจะบังคับใหสรางและอนุมัติการสรางโรงพักสินคา หรือที่มั่นคง
สําหรับเปนที่ตรวจและเก็บสินคาที่ยังไมไดตรวจมอบก็ได บรรดาโรงพักสินคาและที่
มั่นคงเหลานั้น ตองจัดใหมีที่อันสมควรไวเปนที่ทําการ ทั้งตองมีรั้วและประตูให
สมควรจนเปนที่พอใจของอธิบดี บรรดาประตูนอกและในทั้งปวงตองลั่นดวยกุญแจ

ของรัฐบาล สวนลูกกุญแจนั้นใหเก็บรักษาไวที่ศุลกสถาน ผูใดเอากุญแจนั้นออกโดย
มิชอบดวยกฎหมาย หรือบังอาจลอบเขาไปในโรงพักสินคาหรือที่มั่นคงเชนวานั้น
ทานวามีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) ถาผูคาหรือเจาของหรือผูปกครองทําเนียบทาเรือ โรงพักสินคา หรือที่
มั่นคงตองรับความเสียหาย เพราะเหตุมิไดไขกุญแจของรัฐบาล ในเวลาอันควรเพือ
่
เริ่มทําการ (คือเวลาเริ่มทําราชการประจําวัน หรือเวลาเริ่มทําการลวงเวลาตาม ซึ่งมี
ใบอนุญาตทางราชการ)
ทานวากรมศุลกากรตองรับผิดใชคาทดแทนใหแกผูคา
เจาของหรือผูปกครองที่นั้นไมเกินที่ไดเสียหายไป
(๔) ของที่ยังไมตรวจมอบนั้น หามมิใหเคลื่อนยายที่หรือเอาเขารวม หรือเลือก
คัด หรือแบงแยกกอง หรือบรรจุ หรือกลับบรรจุใหม ณ ทําเนียบทาเรือหรือโรงพัก
สินคาใด ๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตและมีพนักงานกํากับตรวจตราอยูดวย
(๕) พนักงานกํากับทําเนียบทาเรือหรือโรงพักสินคาใด ๆ จะสั่งใหเอาของที่ยัง
ไมไดตรวจมอบเขาเก็บไวในโรงพักสินคาหรือที่ลอมอันมั่นคงก็ได ในเมื่อเปนวิสัยจะ
ทําไดและเมื่อเปนการจําเปนเพื่อรักษาประโยชนรายไดของแผนดิน และของที่ยังไม
ไดตรวจมอบนี้หามมิใหปลอยทิ้งไวในที่สวนใดสวนหนึ่งแหงทําเนียบทาเรืออันเปนที่
โลง ซึ่งอธิบดีเห็นวาศุลกากรจะไมสามารถระวังรักษาใหเพียงพอได
(๖) เพื่อใหการจัดเก็บอากรสําหรับสินคาอันตรายเปนไปโดยสอดคลองกับ
ความปลอดภัยในการขนถายหรือการเก็บรักษาสินคาในเขตศุลกากรแหงใดแหงหนึ่ง
เมื่ออธิบดีไดหารือกับผูรับผิดชอบประจําทาหรือที่หรือสนามบินที่เปนเขตศุลกากร
แหงนั้นแลวใหมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดชนิดหรือประเภทของ
สินคาอันตรายและวิธีการเก็บอากรของสินคาดังกลาว ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขในการ
ขนถาย การเก็บรักษาสินคา และการนําสินคานั้นออกไปจากเขตศุลกากรแหง
นั้น ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๒ พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ (การ
นําเขา-สงออกทางบก)
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“ทางอนุมต
ั ิ” ใหหมายความวา ทางที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนทางที่จะ
ใชขนสงของเขาในหรือออกนอกราชอาณาจักรได หรือจากเขตแดนทางบกมายังดาน
ศุลกากร หรือจากดานศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได

“ดานพรมแดน” ใหหมายความวา ดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง ณ ทาง
อนุมัติ เพือ
่ ตรวจของที่ขนสงโดยทางนั้น
“ดานศุลกากร” ใหหมายความวา ดานที่ตั้งขึ้นไวโดยกฎกระทรวง ณ ทาง
อนุมัติ เพือ
่ เก็บศุลกากรแกของที่ขนสงโดยทางนั้นและเพื่อตรวจของดวย
“การนําของเขาหรือสงของออกทางบก”
ใหหมายความรวมตลอดถึงการนํา
ของเขาหรือสงของออกทางลําน้ํา ซึ่งเปนเขตแดนทางบกหรือตอนหนึ่งแหงเขตแดน
นั้น แตไมรวมถึงการนําของเขาหรือสงของออกทางไปรษณียหรือทางอากาศ
“เขตแดนทางบก” ใหหมายความวา เขตแดนทางบกระหวางราชอาณาจักรกับ
ดินแดนตางประเทศ และรวมตลอดถึงลําน้ําใด ๆ ซึ่งเปนเขตแดนแหงราชอาณาจักร
หรือตอนหนึ่งแหงเขตแดนนัน
้
“ผูควบคุมยวดยาน” หรือ “ผูขนสง” เมื่อใชเกี่ยวแกรถไฟ ใหหมายความวา
พนักงานรักษารถ
๑.๓ พระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๐ (การนํา
เขา-สงออกทางอากาศ)
มาตรา ๓ (๑) เพียงที่เกี่ยวแกการเดินอากาศ คําตอไปนี้ซึ่งใชใน
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ใหมี
ความหมายดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“เรือกําปน” หรือ “เรือ” ใหมีความหมายรวมถึงอากาศยาน
“ทา” ใหมีความหมายรวมถึงสนามบินศุลกากร
“นายเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงผูควบคุม
“ดานตรวจเรือ” ใหมีความหมายรวมถึงสถานีตรวจอากาศยาน
“ทําเนียบทาเรือ”
ของขึ้นจากอากาศยาน

ใหมีความหมายรวมถึงที่สําหรับบรรทุกของลงในหรือขน

“เขตนานน้าํ สยาม” ใหหมายความรวมถึง เขตแหงราชอาณาจักร และอากาศ
เหนือราชอาณาจักร

(๒) คําวา “อากาศยาน” “สนามบิน” “ผูควบคุม” และ “ผูประจําหนาที่” ใหมี
ความหมายตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
เวนแตจะมีขอความ
แสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“สนามบินศุลกากร” ใหหมายความวา สนามบินที่รัฐมนตรีไดกาํ หนดขึ้นไวตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนสนามบินสําหรับการนําเขา หรือสงออก หรือนําเขาและ
สงออกซึ่งของประเภทใด ๆ หรือทุกประเภททางอากาศ
๒ พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๑ การนําเขายาตองผานดานนําเขาที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๗ ตรี เพือ
่ ประโยชนในการควบคุมยาที่นาํ หรือสั่งเขามาในราช
อาณาจักร รัฐมนตรีมอ
ี ํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดดานนําเขาได
๒.๒การตรวจสอบ ณ ดานนําเขา
มาตรา ๒๗ ทวิ ยาแผนปจจุบันที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรจะตองผาน
การตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. ๒๕๑0 กําหนด
ขอ ๑ การตรวจสอบยาแผนป จ จุบั น หรือ ยาแผนโบราณที่ นําหรือ สั่ งเข ามาใน
ราชอาณาจักรใหผูนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ยาแผนป จจุบั น ให ยื่น คํ าขอพรอมด วยหลั กฐานและรายการแนบ
ทายตามที่ระบุไวในแบบ น.ย.ด. ทายกฏกระทรวงนี้ สําหรับรายการแนบท ายใหยื่น
จํานวน ๒ ชุด
(๒) ในกรณี ย าแผนโบราณ ใหยื่ นคํ าขอพรอ มด วยหลั กฐานและรายการแนบ
ทายตามที่ระบุไวในแบบ ย.บ.ด. ท ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับรายการแนบทายใหยื่น
จํานวน ๒ ชุด
(๓) ในกรณีที่ยาตาม (๑) หรือ (๒) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรโดยผูรับ
อนุ ญ าตผลิต ยา ผู รับ อนุญ าตนํ าหรือ สั่งยาเข ามาในราชอาณาจัก ร กระทรวง ทบวง

กรม ในหนาที่ปองกัน หรือบําบั ดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม หรือ
สมาคมมูลนิธิ ผูแทนทางการคาตางประเทศที่นํายาเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการ
วิจัย การวิเคราะห การจัดนิทรรศการหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ใหยื่นคําขอพรอม
ด วยหลั ก ฐานและรายการแนบท า ยตามที่ ระบุ ไวในแบบ น.ด.ว. ท า ยกฎกระทรวงนี้
สําหรับรายการแนบทายใหยื่นจํานวน ๒ ชุด
ข อ ๒ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ณ ด า นนํ า เข า ตรวจสอบคํ า ขอ หลั ก ฐานและ
รายการแนบทายตามที่ระบุไวในขอ ๑(๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี และใหแสดงผล
การตรวจสอบลงในรายการแนบทายพรอมกับลงลายมือชื่อกํากับและประทับตราของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในรายการแนบทายทั้งสองชุด
รายการแนบทายและหลักฐานเมื่อผานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ ณ
ด า นนํ า เข า ตามวรรคหนึ่ ง แล ว ให คื น แก ผู ยื่ น คํ า ขอหนึ่ ง ชุ ด และให ผู ยื่ น คํ า ขอมอบ
รายการแนบท ายดังกล าวให แ ก น ายตรวจศุ ลกากรดํ าเนิน การพิ ธีการศุลกากรต อไป
สวนคําขอและรายการแนบทายอีกหนึ่งชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานนําเขาเก็บ
ไวเพื่อรายงานประจําเดือนเกี่ยวกับยาที่ นํา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรโดยผาน
ดานนําเขาตอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ขอ ๓ รายการแนบทายที่ไดมอบหมายใหแกนายตรวจศุลกากรขอ๒วรรคสอง
ใหใชสําหรับการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ข อ ๔ การยื่ น คํ า ขอตามกฎกระทรวงนี้ ใ ห ยื่ น ณ ด า นนํ า เข า ตามที่ รั ฐ มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาซึ่งผูยื่นคําขอประสงคจะนําหรือสั่งยาเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยผานดานนําเขาแหงนั้น
๓ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม
๓.๑ ดานตรวจพืช
ดานตรวจพืช หมายความวา ดานตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา เพื่อตรวจพืช สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และเชื้อพันธุที่นําเขาหรือนําผาน
มาตรา ๗ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา กําหนดทาเรือ ทาอากาศยานหรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกําหนด
เปนดานตรวจพืชหรือเปนสถานกักพืชได

๓.๒ การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัด
(ก) ตองนําเขาหรือนําผานทางดานตรวจพืช
มาตรา 10 การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดนัน
้ จะตองนําเขา
หรือนําผานทางดานตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดย
ประกาศในราชกิจานุเบกษา
(ข) การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามตองไดรับอนุญาต
มาตรา 8 บุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามตองไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีและตองปฏิบัตด
ิ ังตอไปนี้
(๑) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการทดลองหรือวิจัย ตองมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาดวย หรือในกรณีการนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหามซึ่งเปนศัตรูพืชหรือ
พาหะที่ไมใชพืชตองมีหนังสือรับรองสิ่งตองหามของหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศ
ที่สงออกซึ่งสิ่งตองหามนั้นกํากับมาดวย
(๒) การนําเขาหรือนําผานเพื่อการคา หรือเพื่อกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมา
ดวย และตองผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช และตองปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(ค) การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัด
มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัด เวนแตจะมีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชกํากับมาดวย
๓.๓ การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหาม
มาตรา ๑๑ ผูใดนําเขา หรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหามตองมีใบรับรองสุขอนามัย
พืชกํากับมาดวย และตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีกําหนด

๔ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และที่แกไขเพิ่มเติม
๔.๑ กําหนดทาเขาและทาออก
มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กําหนดทาเขาและทาออก
(๒) ...............
๔.๒ เงื่อนไขการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือ
ซากสัตวและการจัดตั้งดานกักสัตว
มาตรา ๓๑ หามมิใหบุคคลใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตว
หรือซากสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวใน
ใบอนุญาตก็ได
การนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวตามมาตรานี้
ใหนําเขา นําออก หรือนําผานทาเขาหรือทาออก แลวแตกรณี เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายจะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา ๓๒ ผูใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว
ตองปฏิบัตก
ิ ารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) แตงตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดดานกักสัตวและสถานีขนสงสัตว
(๓) วางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตวหรือซาก
สัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด และ

(๔) วางระเบียบการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคจากสัตวหรือซากสัตวที่มีการ
นําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร หรือเคลื่อนยายภายในราชอาณาจักร
มาตรา ๓๕ ผูใดนําสัตวผานดานกักสัตว ตองปฏิบัติการตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ผูใดสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ ตองปฏิบัตก
ิ าร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
: ชนิด ศุทธยาลัย

