ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ด่ านศุลกากรแม่ สอด จังหวัดตาก
ความเป็ นมา
ด่านศุลกากร แม่สอด เป็ นด่านศุลกากรทางบกอยูต่ ิดเขตแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพพม่า ตั้งขั้นตามกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในอดีต
เป็ นด่านฝากอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอําเภอแม่สอดทําหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอด
โดยตําแหน่งติดต่อกัน 8 คน จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2498 กรมศุลกากรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปทํา
หน้าที่นายด่านฯ และปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ หารด้านศุลกากร แต่เนื่ องจากยังไม่มีที่ทาํ การเป็ นของ
ตนเอง จึงยังคงใช้ที่ว่าการอําเภอแม่สอดเป็ นที่ทาํ การชัว่ คราว ต่อมาในปี พุทธ ศักราช 2501 ถึง
2502 กรมศุลกากรได้สร้างอาคารที่ทาํ การด่านศุลกากรแม่สอดขึ้นเป็ นทางการ เพื่อใช้เป็ นที่ทาํ การ
ของศุลกากรโดยเฉพาะ มีการรื้ อถอนและเปลี่ยนแปลงอาคารที่ทาํ การหลายครั้ง
จนกระทัง่ มาเป็ น อาคารที่ทาํ การปั จจุบนั ซึ่งเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2 ชั้น มี
ดาดฟ้ า มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 850 ตารางเมตร บนที่ดินราชพัสดุ หมายเลขที่ ตก.146 เนื้อที่ 3 ไร่ 1
งาน 50 ตารางวา ในบริ เวณอาคารที่ทาํ การมีบา้ นพักข้าราชการรวมทั้งคลังเก็บรักษาของกลางอยูใ่ น
รั้วเดียวกัน
ทีต่ ้งั
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 287 หมู่ 1 ถนนเอเชีย 1 (สายแม่สอด - ตาก) ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910
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ลักษณะด่ านพรมแดนแม่ สอด
ด่านพรมแดนแม่สอด เป็ นด่านที่อยูใ่ นความกํากับดูแลของด่านศุลกากรแม่สอด เปิ ด
ให้บริ การประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเป็ นทางออก ที่
สําคัญแห่ งหนึ่ งของประเทศ สามารถส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าและคน
เดินทางผ่านเข้าออกเป็ นจํานวนมาก

ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะด่านพรมแดนแม่สอด
ที่มา : ด่านศุลกากรแม่สอด (2554)
สิ นค้ าทีม่ ีการขนถ่ ายทีด่ ่ านแม่ สอด
ปี 2554 มี การส่ งออกจากไทยไปสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพพม่าลดลงจากปี 2553
ประมาณร้อยละ 38.99 และมีปริ มาณการนําเข้าจากสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่าลดลงร้อยละ 22.99
สิ นค้าที่มีการส่ งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นํ้ามันเบนซิ น เบียร์ทาํ จากมอลต์ และผงชูรส ส่ วน
สิ นค้าที่มีการนําเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เฟอร์ นิเจอร์ ส่ิ งประดิษฐ์ทาํ ด้วยไม้ โคมีชีวิต สิ นแร่
พลวงและในช่วงที่ผา่ นมาการค้าชายแดนผ่านด่านแม่สอดได้เปรี ยบดุลการค้าอย่างต่อเนื่ องและในปี
2554 ได้เปรี ยบดุลการค้า 16,636.94 ล้านบาท จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ภาคผนวก ข
ระบบการตลาดหอมหัวใหญ่ และลักษณะการจําหน่ ายผลผลิต
ระบบการตลาดหอมหัวใหญ่
ระบบตลาดหอมหัว ใหญ่ ภ ายในประเทศ มี ต ลาดสํา คัญ ใหญ่ ๆ 2
แหล่ ง คื อ
ปากคลองตลาด กรุ งเทพมหานคร กับตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (น้อง, 2541) ซึ่ งมีลกั ษณะ
ดังนี้
1) ปากคลองตลาด กรุ งเทพมหานคร เป็ นตลาดขายส่ งหอมหัวใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศประมาณมากกว่ า ร้ อ ยละ 70-80
ของผลลิ ต จะส่ ง ผ่ า นให้ กับ พ่ อ ค้า คนกลางใน
ปากคลองตลาดประมาณ 30 ราย ซึ่งจะค้าขายเฉพาะหอมหัวใหญ่ แต่บางรายขายผักอื่นๆ ด้วย
วิธีการตลาดหอมหัวใหญ่ของปากคลองตลาด จะเริ่ มต้นจากเกษตรกรในท้องที่จงั หวัด
กาญจนบุรีส่งหอมหัวใหญ่โดยตรงให้แก่พ่อค้า ขายส่ งปากคลองตลาด ส่ วนท้องที่อาํ เภอสันป่ าตอง
และอําเภอแม่วาง อําเภอฝางและอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จะส่ งเข้ามาโดยพ่อค้าท้องถิ่น
และหรื อพ่อค้าตลาดเมืองใหม่ รวบรวมส่ งให้กบั พ่อค้าในปากคลองตลาด ซึ่งจะขายให้กบั พ่อค้าขาย
ส่ งต่อจังหวัด และในกรุ งเทพ และส่ วนหนึ่ งจะขายให้แก่โรงงานแปรรู ป การค้าหอมหัวใหญ่ของ
พ่อค้าปากคลองตลาดจะมีลกั ษณะการที่เรี ยกว่า “การฝากขาย” เกษตรกรหรื อพ่อค้าท้องถิ่นจะส่ งผล
ผลิตมาให้พ่อค้าในปากคลองตลาดเมื่อพ่อค้าขายได้เท่าใด จะหักค่าใช้จ่ายแล้วตั้งราคาหรื อแจ้งรา
กลับไปให้ผสู ้ ่ งสิ นค้าได้ทราบราคาที่เรี ยกว่า “ตัว๋ ” ในวันรุ่ งขึ้นไปกับรถบรรทุกที่มาส่ งหอมหัวใหญ่
ในวันต่อไป ในการตีราคาของพ่อค้าในปากคลองตลาดเป็ นไปตามขนาดคุณภาพของหอมหัวใหญ่
จะมีการตกลงกันระหว่างร้านค้าในตลาดก่อน ซึ่งราคาที่ผขู ้ ายตีราคากลับไปในแต่ละวันจะใกล้เคียง
กัน หรื อเหมื อ นๆกัน ทุ ก ร้ า น ฉะนั้ นราคาที่ ผู ้ข ายจะได้รั บ จะส่ ง หรื อตํ่า จะขึ้ น อยู่ กับ ปริ มาณ
หอมหั ว ใหญ่ ที่ เ ข้า สู่ ต ลาดในวัน นั้ นๆด้ว ย ราคาหอมหั ว ใหญ่ ใ นประเทศจะขึ้ น อยู่ กับ ราคา
ปากคลองตลาดสําหรับการชําระเงิน ร้านค้าจะส่ งเงินให้กบั ผูข้ ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยการส่ ง
เป็ นดร๊ าฟ หรื อโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคาร
พ่อค้าในปากคลองตลาด นอกจากทําหน้าที่เป็ นผูร้ ั บฝากขายหอมหัวใหญ่แล้ว ยังมี
พ่อค้าหลายรายได้ปล่อยเงินกูท้ ี่เรี ยกว่า “เงินเกี๊ยว” ให้กบั เกษตรในท้องที่จงั หวัดกาญจนบุรีเป็ น
จํานวนมาก ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินเกี๊ยวจะต้องส่ งผลผลิตให้กบั พ่อค้านั้นๆ และมีพอ่ ค้าบาง
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รายได้มีโรงเรื อนเก็บหอมหัวใหญ่ในท้องที่อาํ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2) ตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นตลาดต้นทางของแหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่
พ่อค้าในเมื องตลาดเมืองใหม่จะเข้าไปซื้ อหอมหัวใหญ่จากเกษ๖รกรในท้องที่อาํ เภอสันป่ าตอง
อําเภอแม่วาง หรื อซื้ อหอมหัวใหญ่ตามโรงแขวนหอมหัวใหญ่ของท้องที่อาํ เภอฝางกับอําเภอไชย
ปราการ แล้วมาจําหน่ ายที่ร้านค้าขอตน บางครั้งก็มีพ่อค้าท้องถิ่นซื้ อมาขายให้กบั ร้านค้าในตลาด
เมื อ งใหม่ ซึ่ ง เป็ นศู น ย์ก ลางตลาดพื ช ผัก ของเชี ย งใหม่ โดยจะมี พ่ อ ค้า จากจัง หวัด ต่ า งๆ จะซื้ อ
หอมหัวใหญ่และผักต่างๆ แล้วนําไปขายในจังหวัด ต่างจังหวัด ทั้งในภาคตะวันเฉี ยงเหนือ และภาค
กลาง
ลักษณะการจําหน่ ายผลผลิตของเกษตรกร
ลักษณะการจําหน่ ายผลผลิตของเกษตรกรว่า การจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรขึ้นอยู่
กับความต้องการของผูร้ ับซื้อ สภาพความจําเป็ นทางการเงินของเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งลักษณะ
ความเป็ นไปทางสภาวะการตลาดในแต่ละช่วงเป็ นส่ วนประกอบด้วย ลักษณะการค้าขายทัว่ ๆไป
อาจแยกได้ดงั นี้ (กรมการค้าภายใน, 2530)
1) ตกเขียว เป็ นวิธีการซื้ อผลผลิตชนิ ดหนึ่ งที่มีระบบเหมือนการซื้ อพืชผลทางการ
เกษตรทัว่ ๆไป
2) การซื้ อขายล่วงหน้าส่ วนหนึ่ งเพื่อแลกกับปั จจัยการผลิต วิธีเกษตรกรจะได้รับ
เงิ น ทุ น เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการเพาะปลู ก จากผูค้ ้า โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า เกษตรกรจะต้อ งสงมอบ
หอมหัวใหญ่ในปริ มาณที่ตกลงกันไว้ ซึ่ งจําขึ้นอยู่กบั จํานวนเงิ นทุนที่รับไปแต่ถา้ หากเกษตรกร
เพาะปลู ก ได้ผลผลิ ต มากกว่าปริ ม าณที่ ตกลงกันไว้ ผลผลิ ตส่ วนเกิ น นั้น เป็ นนั้น ก็เ ป็ นสิ ทธิ ของ
เกษตรกรที่จะขายให้กบั ผูค้ า้ รายอื่นได้ การตกลงขายผลผลิตวิธีน้ ี ไม่ว่าราคราผลผลิตนช่วงส่ งมอบ
จะสูงหรื อตํ่าเพียงใดเกษตรกรก็มีภาวะต้องส่ งมอบผลผลิตให้กบั ผูค้ า้ ตามปริ มาณที่ตกลงกันไว้
3) ลูกไร่ เกษตรกรกลุ่มนี้มกั จะได้รับเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืชตลอดจนค่าใช้จ่าย
จากผูค้ า้ การขายผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มนี้ จะต้องขายผลผลิตให้แก่เจ้าของเงินทุน โดยจะได้รับ
ราคาเช่ นเดี ยวกับการซื้ อขายทัว่ ไปในท้องตลาดแต่ จะถูกหักหนี้ สิน ทันที เกษตรกรเหล่ านี้ จึงมี
ลักษณะคล้ายลูกจ้าง แต่ตอ้ รับภาระความเสี่ ยงภัยในการเคลื่อนไหวของระดับราท้องตลาด
4) ขายเหมาสดคละ การขายผลผลิ ต วิ ธี น้ ี ในแหล่ ง ผลิ ต ฝางเกษตรกรจะถอน
หอมหัวใหญ่ท้ งั ต้นและใบแล้วนํามาชั่งทันที ผูร้ ั บซื้ อจะนําไปผึ่งแล้วแขวนในโกดังเองส่ วนใน
แหล่งผลิตสันป่ าตอง เกษตรกรจะถอนแล้วทําการตัดจุกก่ อน สําหรั บค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ ยว
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แล้วแต่จะตกลงกัน แต่ส่วนใหญ่ผซู ้ ้ือเป็ นผูร้ ับภาระ การตกลงราคาอาจกําหนดจํานวนเงินที่แน่นอน
สําหรับผลผลิตเหมาทั้งหมดหรื ออาจกําหนดราคาต่อกิโลกรัมก็ได้
5) ขายตัดจุกคัดเกรด วิธีการซื้ อขายแบบนี้ มีค่อนข้างน้อย เกษตรกรจะต้องทําการตัด
จุกและคัดกรดตามขนาด แยกอกเป็ นเบอร์ 0 ถึงเบอร์ 3 ตามลําดับขนาดใหญ่เล็ก การขายลักษณะนี้
ผูข้ ายจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการขายแบบอื่นๆ แต่เกษตรกรไม่นิยมขายคัดเกรดแบบนี้ ส่ วน
ใหญ่หลังจากการเก็บเกี่ยวและตัดจุกแล้วจะเสนอขายคละโดยยอมหัน่ ราคาถัวเฉลี่ยลักษณะการขาย
วิธีน้ ีมกั จะทําโดยผูค้ า้ มากกว่าเกษตรกร
6) ขายเหมาแห้งไม่ตดั จุก วิธีส่วนมากขายกันในแหล่งผลิตฝาง ซึ่ งเกษตรกรหรื อผูค้ า้ มี
โกดังแขวนหอมหัวใหญ่ไว้ การตกลงซื้ อขายกันมักจะซื้ อเหมาโกดัง ราคาซื้ อขายกําหนดจากการ
คาดคะเนปริ มาณและคุณภาพหอมหัวใหญ่ที่จะซื้อขายกันเทียบกับราคาภาวะตลาดในช่วงนั้นๆ
ลักษณะการดําเนินงานของผู้ประกอบการค้ า
ลักษณะการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบการค้าวิธีการตลาดการกระจายหอมหัวใหญ่สู่
ผูบ้ ริ โภคระดับต่างๆ นั้น ผูค้ า้ แต่ละระดับมีบทบาทและลักษณะการค้าพอสรุ ปได้ดงั นี้ (กรมการค้า
ภายใน, 2530) คือ
1) พ่อค้ารับซื้อรายใหญ่ กลุ่มนี้จะมีบทบาทในการกําหนดราคารวมกับพ่อค้าขายส่ งใน
ตลาดทรงวาดและปากคลอง การดําเนิ นงานเป็ นไปในลักษณะซื้ อถูกในช่วงต้นฤดูและเก็บรักษาไว้
เพื่อทยอยป้ อนตลาด ปริ มาณการรับซื้ อของผูค้ า้ กลุ่มนี้ มีจาํ นวนมาก ซื้ อด้วยเงินสดลักษณะการซื้ อ
จะแตกต่างกันออกไป นับตั้งแต่ซ้ื อเหมาซื้ อผ่านผูแ้ ทนและพ่อค้าเร่ ใช้ระบบลูกไร่ หรื อ้ือล่วงหน้า
โดยให้เ งิ น ทุ น บางส่ ว นแก่ เ กษตรกร ส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ สดแล้ว นํา มาแขวนในโกดัง ขนาดใหญ่
หอมหัวใหญ่ในมือผูค้ า้ กลุ่มนี้บางส่ วนนําไปเข้าห้องเย็น รวมทั้งขายให้ผรู ้ ายใหญ่ เช่น โรงงานปลา
กระป๋ อง ปริ มาณหอมหัวใหญ่ส่วนหนึ่ งในมือผูค้ า้ กลุ่มนี้ จะเน่ าเสี ยไประหว่างช่ วงการเก็บรั กษา
ยาวนาน และลักษณะผลผลิตจําต้องทยอยออกสู่ ตลาด หอมหัวใหญ่ช่วงปลายฤดูเกือบทั้งหมดจะอยู่
ในมือของพ่อค้ากลุ่มนี้
2) พ่อค้าเร่ พ่อค้าประเภทนี้ มีลกั ษณะการดําเนินงานคล้ายตัวแทนการรับซื้ อเข้ารับซื้ อ
ผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรแล้วนํามาขายต่อให้แก่พ่อค้ารับซื้ อรายใหญ่ หรื อพ่อค้าท้องถิ่นพ่อค้า
กลุ่มนี้ บางรายก็เป็ นเกษตรกรด้วย การค้าเป็ นไปในลักษณะ “ซื้ อมาขายไป” โดยบวกค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อตามสมควร ระดับราคาที่รับซื้อมักจะได้รับการกําหนดราคาจากพ่อค้ารายใหญ่เกือบจะเรี ยก
เป็ นพ่อค้าตัวกลางในการนําผลผลิตบางส่ วนของเกษตรกรที่อยูห่ ่ างไกลมาสู่ มือพ่อค้ารายใหญ่ กลุ่ม
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นี้ จะทําการซื้ อผลผลิตทั้งที่สดและแห้ แม้ว่าจะมีส่วนช่วยในการระบายผลผลิตของเกษตรคล่องตัว
ขึ้น แต่พ่อค้าส่ งโดยตรงของพ่อค้ากลุ่มนี้ ยงั มีนอ้ ย เนื่ องจากยังไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพ่อค้า
ส่ ง และปริ มาณการขายและระยะเวลายังไม่แน่นอนที่จะได้รับความน่ าเชื่อถือจากพ่อค้าส่ งรวมทั้ง
ยังมีขอ้ จํากัดในด้านสิ นเชื่อทางการค้าอีกด้วย
3) พ่อค้าท้องถิ่น พ่อค้ากลุ่มนี้ มีวิธีการขายเช่นเดียวกับพอค้ารับซื้ อรายใหญ่ แต่เพียง
ปริ มาณการรับซื้ อและการระบายผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อยกว่า เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดด้านเงินทุนและ
สถานที่เก็บรักษา ระยะเวลาการดําเนิ นงานของพ่อค้ากลุ่มนี้ มีตลอดปี การรับซื้ อของพ่อค้ากลุ่มนี้
นับว่าเป็ นผลดีแก่เกษตรกรในแง่การระบายผลผลิตสู่ ตลาดได้กว้างขึ้น แต่ในด้านระดับราคาการค้า
ของผูค้ า้ กลุ่มนี้ ไม่สามารถดึงราคาให้สูงขึ้นได้เอง จะต้องอิงกับพ่อค้าขายส่ งในกรุ งเทพมหานคร
และกลุ่มพ่อค้ารับซื้อรายใหญ่ กลุ่มนี้จาํ ต้องพิจารณาระดับราคาขายส่ งจาก “หัง่ เซ้ง” ของพ่อค้าส่ งที่
มีความสัมพันธ์ทางการค้ากันอยู่ ราคาซื้ อขายในท้องถิ่นจําต้องคํานึ งถึงระดับราคาขึ้นลงของตลาด
กรุ ง เทพมหานคร ตามสัด ส่ ว นลดหลัน่ กัน ไป พ่อ ค้า กลุ่ มนี้ มี ช่ อ งทางระบายสิ น ค้า หลายทางมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อค้าส่ งรายย่อยในจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งรถเร่ ในท้องถิ่นที่ ข้ ึนมาซื้ อ
พืชผักสด นอกจากนั้นยังมีโรงงานปลากระป๋ องและโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ งเข้ามาติดต่อให้
รับเป็ นตัวแทนรวบรวมสิ นค้าและคัดเกรดให้อีกด้วย
4) พ่อค้าขายส่ งกรุ งเทพมหานคร เป้ นกลุ่มที่มีอิทธิพลในการกําหนดราคาในตลาดขาย
ส่ งมาก เนื่องจากเป้ นกลุ่มที่ติดต่อกับตลาดส่ วนใหญ่ ลักษณะการค้าส่ วนใหญ่เป็ นการรับบริ การขาย
ให้โดยคิดค่าธรรมเนี ยมตั้งแต่กิโลกรัมละ 50 สตางค์ข้ ึนไปตามระดับราคาที่ขายได้กลุ่มนี้ อาํ นาจ
ต่อรองสู ง มีจาํ นวนไม่มากมาย ส่ วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณตลาดทรงวาดและปากคลองตลาด

ภาคผนวก ค
พิธีการศุลกากรการนําเข้ า
ในการนําเข้าสิ นค้า ผูน้ ําเข้าต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ และประกาศที่ กรม
ศุ ล กากร และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการนํา เข้า เช่ น กระทรวงพาณิ ช ย์ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กาํ หนดไว้ได้ครบถ้วน โดยมี เอกสารและการ
จัดเตรี ยมเอกสารและปฏิบตั ิข้นั ตอนพิธีการทางศุลกากรในการนําเข้าสิ นค้า ดังนี้
1.ประเภทใบขนสิ นค้ าขาเข้ า เป็ นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผนู ้ าํ เข้าต้องยื่น
ต่อกรมศุลกากรในการนํา เข้าสิ นค้า ซึ่งจําแนกออกเป็ น 9 ประเภทตามลักษณะการนําเข้า ดังนี้
1.1. แบบ กศก. 99/1 ใบขนส่ งสิ นค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษ
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สําหรั บการนําเข้าสิ นค้าทัว่ ไปทุกประเภทที่กรมศุลกากรมิได้
กําหนดให้ใช้ใบขนส่ งสิ นค้าประเภทอื่น
1.2. แบบ กศก. 102 ใบขนสิ นค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ สําหรับการนําเข้าสิ นค้าทางอากาศยานหรื อพิธีการอื่นที่กรม
ศุลกากรกําหนดสําหรับ ของที่นาํ เข้าในลักษณะเฉพาะ เช่น การนําเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิต
1.3. แบบ กศก. 103 คําร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่ งของออกไปก่อน ใช้สาํ หรับ
การนําเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้าก่อนปฏิบตั ิพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกําหนด
1.4. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสิ นค้าสําหรับนําของเข้าหรื อส่ งของออก
ชัว่ คราว ใช้สาํ หรับการนําเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้าชัว่ คราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญา
1.5. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสิ นค้าสําหรับพื้นที่พฒั นาร่ วม
ไทย- มาเลเซีย ใช้สาํ หรับการนําเข้าสิ นค้าในเขตพื้นที่พฒั นาร่ วมไทย-มาเลเซีย
1.6. แบบใบแนบ 9 ใบขนสิ นค้าถ่ายลํา ใช้สาํ หรับพิธีการสิ นค้าถ่ายลํา
1.7. แบบที่ 448 ใบขนสิ นค้าผ่านแดน ใช้สาํ หรับพิธีการสิ นค้าผ่านแดน
1.8. ใบขนสิ นค้าพิเศษสําหรั บรถยนต์และจักรยานยนต์นาํ เข้าหรื อส่ งออก
ชัว่ คราว ใช้สาํ หรับการนํารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรื อส่ งออกชัว่ คราว
1.9. ใบขนสิ นค้าพิเศษสําหรับเรื อสําราญและกีฬาที่นาํ เข้าหรื อส่ งออกชัว่ คราว
ใช้สาํ หรับการนําเรื อสําราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรื อส่ งออกชัว่ คราว
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2. เอกสารทีค่ วรจัดเตรียมในการนําเข้ าสินค้ า
2.1. สําหรับพิธีการชําระอากร พิธีวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลํา พิธีการ
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบได้แก่
2.1.1. ต้นฉบับใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก.99/1) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ เว้น
แต่กรณี ที่กรมศุลกากรกําหนดให้มีการจัดทําคู่ฉบับเพิ่ม เช่ น สําหรับ การนําเข้าอาวุธปื น เครื่ อง
กระสุ นปื น วัตถุระเบิด การนําเข้านํ้ามันเชื้อเพลิง ที่ตอ้ งส่ งเงินเข้ากองทุนนํ้ามัน กรณี ดงั กล่าวต้องมี
สําเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า 2 ฉบับ
2.1.2. ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading or Air Waybill)
2.1.3. บัญชีราคาสิ นค้า (Invoice)
2.1.4. แบบธุ รกิ จต่างประเทศ (ธ.ต.2) กรณี มูลค่าการนําเข้าเกิ นกว่า
500,000 บาท
2.1.5. แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)
2.1.6. ใบสัง่ ปล่อยสิ นค้า (กศก.100/1)
2.1.7. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
2.1.8. ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)
2.1.9. ใบอนุญาตหรื อหนังสื ออนุญาตสําหรับสิ นค้าควบคุมการนําเข้า
2.1.10. ใบรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า (Certificate of Origin) กรณี ขอลด
อัตราอากร
2.1.11. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่ วนผสม คุณลักษณะของการใช้
งานสิ นค้า แค๊ตตาลอ๊อค
2.2. พิธีการหลายเที่ยวเรื อ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลนแบบ
พิมพ์ หรื อเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทาํ ใบขนส่ งสิ นค้าหลายเที่ยวเรื อ
2.3. พิธีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องเพิ่มสําเนาใบขนสิ นค้าขาเข้า (กศก.
99/1) อีก 1 ฉบับ
2.4. พิธีการส่ งเสริ มการลงทุนต้องเพิ่มหนังสื ออนุมตั ิให้ยกเว้นหรื อลดหย่อน
อากรจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
2.5. พิธีการคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปต้องเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
2.5.1. คําขออนุญาตนําของเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป (แบบ 369)
2.5.2. คําขออนุ ญาตนําของเข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป ตามแบบ
ศุลกากรกําหนด
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2.6. พิธีการคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า กรณี นาํ เข้าโดยผูอ้ ื่นที่
มิใช่ผรู ้ ับอนุญาตจัดตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า ต้องเพิ่ม คําขออนุญาตนําของ
เข้าคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
2.7. พิธีการสิ นค้าส่ งกลับ (RE-EXPORT) กรณี อยูใ่ นอารักขาของศุลกากร ต้อง
เพิ่มเอกสารดังนี้ คือ
2.7.1. คําร้องขอผ่อนผันทําใบขนสิ นค้าส่ งกลับ (RE-EXPORT) ชําระ
อากร
2.7.2. ใบขนสิ นค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ
2.8. พิธีการนําของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่ งออก (EPZ) ต้องเพิ่มเอกสาร
ดังนี้ คือ
2.8.1. แบบ กนอ.02-1 กรณี สินค้านําเข้าเป็ นวัตถุดิบ
2.8.2. แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณี สินค้านําเข้าเป็ นเครื่ องจักร
อุปกรณ์เครื่ องมือและ เครื่ องใช้ รวมทั้งส่ วนประกอบของสิ นค้าดังกล่าวที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการ
ผลิตสิ นค้าหรื อการค้าเพื่อส่ งออก
3.ขั้นตอนการปฏิบัติพธิ ีการนําเข้ าสิ นค้ า
3.1. ผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสิ นค้า (Invoice) ทุกรายการเข้า
สู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของตนเองหรื อผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะแปลง
ข้อมูลบัญชี ราคาสิ นค้าให้เป็ นข้อมูลใบขนส่ งสิ นค้า โดยอัตโนมัติ และให้ผนู ้ าํ เข้าหรื อตัวแทนส่ ง
เฉพาะข้อมูลใบขนส่ งสิ นค้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
3.2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขน
สิ นค้าที่ ส่ งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยูผ่ นู ้ าํ ของเข้า เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี พิกดั อัตราศุลกากร ราคา
เป็ นต้น ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสิ นค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากร
จะแจ้งกลับไปยังผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทนเพื่อ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
3.3. เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสิ นค้าที่
ส่ งมาถูก ต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้า พร้อมกับตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กรม
ศุลกากรกําหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสิ นค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็ น 2 ประเภท
ดังต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผูน้ าํ เข้าหรื อตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสิ นค้า
3.3.1. ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Green
Line) สําหรับใบขนสิ นค้าประเภทนี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผูน้ าํ เข้าหรื อ
ตัวแทนสามารถนําใบขนสิ นค้าขาเข้าไปชําระค่าภาษีอากรและรับการ ตรวจปล่อยสิ นค้าได้
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3.3.2. ใบขนสิ นค้าขาเข้าประเภทที่ตอ้ งตรวจสอบพิธีการ (Red Line)
สําหรั บใบขนสิ น ค้าประเภทนี้ ผูน้ ําเข้าหรื อตัวแทนต้องนําใบขนสิ นค้าไปติ ด ต่อกับหน่ วยงาน
ประเมินอากรของท่าที่นาํ ของเข้า

ภาคผนวก ง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล
คณะผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิ งหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๑
เป็ นปี ที่ ๕ ในรัชกาลปั จจุบนั
โดยที่สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติวา่ สมควรเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรที่เกี่ยวกับ
เรื่ องนําของเข้าหรื อส่ งของออกทางบกจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดย
คําแนะนําและยินยอมของสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี ให้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)
พุทธศักราช ๒๔๘๐”
มาตรา ๒* ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
*[รก.๒๔๘๑/-/๕๔/๒๕ เมษายน ๒๔๘๑]
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“ทางอนุมตั ิ” ให้หมายความว่า ทางที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวงให้เป็ นทางที่จะ
ใช้ขนส่ งของเข้าในหรื อออกนอกราชอาณาจักรได้ หรื อจากเขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากร หรื อ
จากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนทางบกได้
“ด่านพรมแดน” ให้หมายความว่า ด่านที่ต้ งั ขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทาง
อนุมตั ิ เพื่อตรวจของที่ขนส่ งโดยทางนั้น
“ด่านศุลกากร” ให้หมายความว่า ด่านที่ต้ งั ขึ้นไว้โดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมตั ิ
เพื่อเก็บศุลกากรแก่ของที่ขนส่ งโดยทางนั้นและเพื่อตรวจของด้วย
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“การนําของเข้าหรื อส่ งของออกทางบก” ให้หมายความรวมตลอดถึงการนําของเข้า
หรื อส่ งของออกทางลํานํ้า ซึ่ งเป็ นเขตแดนทางบกหรื อตอนหนึ่งแห่ งเขตแดนนั้น แต่ไม่รวมถึงการ
นําของเข้าหรื อส่ งของออกทางไปรษณี ยห์ รื อทางอากาศ
“เขตแดนทางบก” ให้หมายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจักรกับ
ดินแดนต่างประเทศ และรวมตลอดถึงลํานํ้าใดๆ ซึ่งเป็ นเขตแดนแห่ งราชอาณาจักรหรื อตอนหนึ่ ง
แห่ งเขตแดนนั้น
“ผูค้ วบคุมยวดยาน” หรื อ “ผูข้ นส่ ง” เมื่อใช้เกี่ยวแก่รถไฟ ให้หมายความว่า
พนักงานรักษารถ
“พนักงานหรื อพนักงานศุลกากร” นอกจากพนักงานต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา
๓ แห่ งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ แล้ว ให้หมายความรวมตลอดถึง
พนักงานใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้กระทําการเป็ นพนักงานศุลกากรด้วย
มาตรา ๔ ของใด ๆ ที่นาํ เข้าในหรื อส่ งออกนอกราชอาณาจักรโดยผ่านเขตแดนใด ๆ
ทางบกหรื อ ตอนใดแห่ ง เขตแดนนั้น อาจมี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ย กเงิ น อากรซึ่ ง เรี ย กเก็ บ ตาม
พระราชบัญญัติพิกดั อัตราศุลกากรที่ใช้อยูใ่ นเวลาที่นาํ เข้าหรื อส่ งออกนั้น ให้ท้ งั หมดหรื อแต่ส่วนใด
ส่ วนหนึ่งก็ได้
มาตรา ๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดขนส่ งของหรื อพยายามขนส่ งของผ่านเขตแดนทางบกเข้าใน
หรื อออกนอกราชอาณาจักรหรื อตั้งแต่เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากรหรื อจากด่านศุลกากรไปยัง
เขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมตั ิ หรื อในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิ บดีกาํ หนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาการขนส่ งของตามทางอนุ มตั ิในเวลาอื่นนอกจากที่กาํ หนดตามวรรค
ก่อนนั้น จะทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากอธิ บดีหรื อผูแ้ ทน และต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อ นไขซึ่ งอธิ บดี ก าํ หนดขึ้ น ไว้เ ป็ นพิเ ศษโดยเฉพาะห้า มมิ ใ ห้ผูใ้ ดช่ ว ยเหลื อ การขนส่ งอัน
ต้องห้ามดังกล่าวแล้ว หรื อเก็บหรื อซ่อนหรื อยินยอมให้เก็บหรื อซ่อนหรื อจัดให้เก็บหรื อซ่อนของใด
ๆ โดยรู ้อยูแ่ ล้วว่าของนั้น ๆ ได้ขนส่ งโดยฝ่ าฝื นข้อห้ามดังกล่าวแล้ว
มาตรา ๖ อธิ บดีมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษาห้ามมิให้ผคู ้ วบคุมเรื อลําใด
หรื อเรื อประเภทใด ที่ใช้ขนของส่ งตามลํานํ้าซึ่งเป็ นเขตแดนทางบก จอดเทียบท่าเพื่อขนของขึ้นลง
ตามลํานํ้านั้น ณ ที่ใด ๆ เว้นแต่ที่ซ่ ึงประกาศไว้
มาตรา ๗ ผูข้ นส่ งของอันมิใช่เป็ นหี บห่อของส่ วนตัวผูท้ ี่โดยสารในยวดยานที่บรรทุก
นั้น เมื่อผ่านเขตแดนทางบกเข้าในราชอาณาจักร ให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีบญั ชีสินค้าแสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่ งตามแบบที่อธิ บดีตอ้ งการ
เป็ นสองฉบับ และยื่นบัญชี น้ นั ต่อพนักงานด่านพรมแดนและด่านศุลกากรและเมื่อพนักงานด่าน
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พรมแดนได้ลงลายมือชื่อในบัญชีสินค้าฉบับหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าบัญชีฉบับนั้นเป็ นใบอนุญาต ให้นาํ
ของผ่านด่านพรมแดนมายังด่านศุลกากรได้
(๒) เมื่อได้รับใบอนุ ญาตผ่านด่านจากพนักงานด่านพรมแดนแล้ว ให้ขนของ
มายังด่านศุลกากรโดยพลันตามทางอนุ มตั ิ ของนั้นต้องขนด้วยยวดยานเดี ยวกันกับที่ใช้นาํ เข้ามา
เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากพนักงานศุลกากรให้ขนด้วยวิธีอื่นได้ และมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ
หรื อหี บห่อซึ่งบรรจุของนั้นด้วยประการใด ๆ
มาตรา ๘ ผูข้ นส่ งของอันมิใช่เป็ นหี บห่อของส่ วนตัวผูท้ ี่โดยสารในยวดยานที่บรรทุก
นั้น เมื่อจะผ่านเขตแดนทางบกออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้นําของให้พนักงานศุลกากรตรวจที่ ด่านศุลกากร ณ ทางอนุ มตั ิ ซ่ ึ งใช้
ขนส่ งของนั้น
(๒) เมื่อพนักงานศุลกากรได้ส่ังปล่อยของ และได้ออกใบอนุ ญาตหรื อรับรอง
ใบขนสิ นค้าฉบับใดเท่าที่จาํ เป็ นแก่การย้ายถอนของนั้นไปแล้ว ก็ให้ขนของไปจากด่านศุลกากรผ่าน
ด่านพรมแดนและข้ามเขตแดนไปโดยพลัน แต่ตอ้ งยืน่ ใบอนุญาตหรื อใบขนสิ นค้าที่เกี่ยวแก่ของนั้น
ต่อพนักงานประจําด่านพรมแดน
(๓) อธิ บดีมีอาํ นาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา สั่งให้ผขู ้ นส่ งทําบัญชีสินค้า
แสดงรายการของทั้งปวงที่ขนส่ ง และเมื่ออธิบดีได้ประกาศสั่งแล้ว ก็ให้ผขู ้ นส่ งทําบัญชีเช่นว่านั้น
ตามแบบที่อธิ บดี ตอ้ งการเป็ นสองฉบับ และยื่นบัญชี น้ นั ต่อพนักงาน ณ ด่านศุลกากรและด่าน
พรมแดน
มาตรา ๙ ผูค้ วบคุมยวดยานหรื อเรื อใด ๆ ทั้งที่บรรทุกและมิได้บรรทุกของหรื อผู ้
ควบคุมสัตว์พาหนะที่บรรทุกของและบุคคลใด ๆ ที่ขนส่ งของโดยวิธีใด ๆ ทั้งสิ้ น เมื่อเข้าในหรื อจะ
ออกนอกราชอาณาจักรตามทางอนุ มตั ิ ให้หยุดที่ด่านพรมแดนอันตั้งอยูท่ ี่ทางนั้น และต้องยอมให้
พนักงานตรวจยวดยานหรื อเรื อและของที่ขนส่ ง กับทั้งยอมให้พนักงานทําบัญชีของนั้น ๆ ด้วย
ตามแต่พนักงานจะเห็นสมควรบุคคลที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อพนักงานเรี ยกร้องในเวลาหรื อที่ใด ๆ
ภายในระยะ ๕๐ กิโลเมตรจากเขตแดนทางบกต้องหยุดและยอมให้พนักงานนั้นตรวจยวดยานหรื อ
เรื อและของที่ขนส่ ง ทําบัญชีของนั้น ๆ และตรวจเอกสารใด ๆ ซึ่ งต้องมีกาํ กับของนั้นๆ ตามความ
ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อพระราชบัญญัติอื่นบุคคลที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องตอบคําถามซึ่ งพนักงาน
ถามว่าด้วยการเดินทางหรื อของที่ขนส่ ง และต้องตอบตามความสัตย์จริ งทุกประการ
มาตรา ๑๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา ๕ ผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวางโทษดังบัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และของทั้งปวงอันเนื่ องด้วย
การกระทําผิดนั้นให้ริบเสี ยสิ้ น โดยมิพกั ต้องคํานึงว่าบุคคลผูใ้ ดจะต้องรับโทษหรื อหาไม่
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มาตรา ๑๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา ๗ หรื อ ๘ ผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกินพันบาทและของทั้งปวงอันเนื่องด้วยการกระทําผิดนั้นให้ยดึ ไว้จนกว่าจะได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามบทบัญญัติที่กล่าวนั้น หรื อจนกว่าจะได้อธิบายเหตุให้เป็ นที่พอใจของอธิ บดี
หรื อผูแ้ ทน
มาตรา ๑๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามประกาศของอธิ บดีที่ออกตามมาตรา ๖ หรื อฝ่ าฝื น
บทบัญญัติมาตรา ๙ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๓ ผู ้
นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงให้บุคคลจําพวกใด หรื อของ หรื อ
ยวดยานหรื อเรื อประเภทใด ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ตลอดทั้งบทกฎหมาย
ว่าด้ว ยการศุ ลกากรที่ เ กี่ ย วข้องทั้ง หมดหรื อแต่ บางส่ ว นก็ไ ด้ และจะกํา หนดเงื่ อ นไขไว้ใ น
กฎกระทรวงนั้นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติ น้ ี และให้ มี อ ํา นาจออกกฎกระทรวงเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ก ารให้ เ ป็ นไปตามบทแห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ีกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี )
สิ นธุสงครามชัย
รัฐมนตรี
สุ รินทร์ / แก้ไข
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ประวัติการศึกษา
2543
2547

นายเฉลิมพล แก้วตุย้
23 มีนาคม 2525
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยน ป่ าซาง
อําเภอป่ าซาง จังหวัดลําพูน
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิ ต (เกษตรศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

