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ภาคผนวก ก 
ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวดัตาก 

 
ความเป็นมา 
 

 ด่านศุลกากร แม่สอด เป็นด่านศุลกากรทางบกอยูติ่ดเขตแดนไทยกบัสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า   ตั้งขั้นตามกฎกระทรวงการคลงั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในอดีต
เป็นด่านฝากอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยมีนายอาํเภอแม่สอดทาํหนา้ท่ีนายด่านศุลกากรแม่สอด
โดยตาํแหน่งติดต่อกนั 8 คน จนกระทัง่ปี พ.ศ.2498 กรมศุลกากรไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีศุลกากรไปทาํ
หนา้ท่ีนายด่านฯ และปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริหารดา้นศุลกากร แต่เน่ืองจากยงัไม่มีท่ีทาํการเป็นของ
ตนเอง จึงยงัคงใชท่ี้ว่าการอาํเภอแม่สอดเป็นท่ีทาํการชัว่คราว   ต่อมาในปีพุทธ ศกัราช 2501 ถึง 
2502 กรมศุลกากรไดส้ร้างอาคารท่ีทาํการด่านศุลกากรแม่สอดข้ึนเป็นทางการ เพื่อใชเ้ป็นท่ีทาํการ
ของศุลกากรโดยเฉพาะ มีการร้ือถอนและเปล่ียนแปลงอาคารท่ีทาํการหลายคร้ัง 

จนกระทัง่มาเป็น อาคารท่ีทาํการปัจจุบนั ซ่ึงเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 ชั้น มี
ดาดฟ้า มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 850 ตารางเมตร บนท่ีดินราชพสัดุ หมายเลขท่ี ตก.146 เน้ือท่ี 3 ไร่ 1 
งาน 50 ตารางวา ในบริเวณอาคารท่ีทาํการมีบา้นพกัขา้ราชการรวมทั้งคลงัเก็บรักษาของกลางอยูใ่น
ร้ัวเดียวกนั  

 
ทีต่ั้ง 
 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 287 หมู่ 1 ถนนเอเชีย 1 (สายแม่สอด - ตาก) ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910 
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ลกัษณะด่านพรมแดนแม่สอด 
 

 ด่านพรมแดนแม่สอด เป็นด่านท่ีอยูใ่นความกาํกบัดูแลของด่านศุลกากรแม่สอด เปิด
ใหบ้ริการประชาชนทุกวนั ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ไม่เวน้วนัหยดุราชการ และเป็นทางออก ท่ี
สาํคญัแห่งหน่ึงของประเทศ สามารถส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้และคน
เดินทางผา่นเขา้ออกเป็นจาํนวนมาก  

 
 

 
ภาพผนวกท่ี 1 ลกัษณะด่านพรมแดนแม่สอด 

ท่ีมา : ด่านศุลกากรแม่สอด (2554) 
 

สินค้าทีมี่การขนถ่ายทีด่่านแม่สอด 
 

ปี 2554 มีการส่งออกจากไทยไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าลดลงจากปี 2553 
ประมาณร้อยละ 38.99 และมีปริมาณการนาํเขา้จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าลดลงร้อยละ 22.99 
สินคา้ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ นํ้ ามนัเบนซิน เบียร์ทาํจากมอลต ์และผงชูรส ส่วน
สินคา้ท่ีมีการนาํเขา้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ เฟอร์นิเจอร์ส่ิงประดิษฐ์ทาํดว้ยไม ้โคมีชีวิต สินแร่
พลวงและในช่วงท่ีผา่นมาการคา้ชายแดนผา่นด่านแม่สอดไดเ้ปรียบดุลการคา้อยา่งต่อเน่ืองและในปี 
2554 ไดเ้ปรียบดุลการคา้ 16,636.94 ลา้นบาท จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 



 
 

ภาคผนวก ข 
ระบบการตลาดหอมหัวใหญ่และลกัษณะการจําหน่ายผลผลติ 

 
ระบบการตลาดหอมหัวใหญ่ 
 

ระบบตลาดหอมหัวใหญ่ภายในประเทศ มีตลาดสําคัญใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 
ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร กบัตลาดเมืองใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ (นอ้ง, 2541) ซ่ึงมีลกัษณะ
ดงัน้ี 

1) ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดขายส่งหอมหัวใหญ่ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศประมาณมากกว่าร้อยละ 70-80 ของผลลิตจะส่งผ่านให้กับพ่อค้าคนกลางใน
ปากคลองตลาดประมาณ 30 ราย ซ่ึงจะคา้ขายเฉพาะหอมหวัใหญ่ แต่บางรายขายผกัอ่ืนๆ ดว้ย 

วิธีการตลาดหอมหวัใหญ่ของปากคลองตลาด จะเร่ิมตน้จากเกษตรกรในทอ้งท่ีจงัหวดั
กาญจนบุรีส่งหอมหวัใหญ่โดยตรงใหแ้ก่พ่อคา้ ขายส่งปากคลองตลาด ส่วนทอ้งท่ีอาํเภอสันป่าตอง
และอาํเภอแม่วาง อาํเภอฝางและอาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ จะส่งเขา้มาโดยพ่อคา้ทอ้งถ่ิน
และหรือพอ่คา้ตลาดเมืองใหม่ รวบรวมส่งใหก้บัพอ่คา้ในปากคลองตลาด ซ่ึงจะขายใหก้บัพอ่คา้ขาย
ส่งต่อจงัหวดั และในกรุงเทพ และส่วนหน่ึงจะขายให้แก่โรงงานแปรรูป การคา้หอมหัวใหญ่ของ
พอ่คา้ปากคลองตลาดจะมีลกัษณะการท่ีเรียกวา่ “การฝากขาย” เกษตรกรหรือพ่อคา้ทอ้งถ่ินจะส่งผล
ผลิตมาให้พ่อคา้ในปากคลองตลาดเม่ือพ่อคา้ขายไดเ้ท่าใด จะหักค่าใชจ่้ายแลว้ตั้งราคาหรือแจง้รา
กลบัไปใหผู้ส่้งสินคา้ไดท้ราบราคาท่ีเรียกวา่ “ตัว๋” ในวนัรุ่งข้ึนไปกบัรถบรรทุกท่ีมาส่งหอมหวัใหญ่
ในวนัต่อไป ในการตีราคาของพ่อคา้ในปากคลองตลาดเป็นไปตามขนาดคุณภาพของหอมหัวใหญ่ 
จะมีการตกลงกนัระหวา่งร้านคา้ในตลาดก่อน ซ่ึงราคาท่ีผูข้ายตีราคากลบัไปในแต่ละวนัจะใกลเ้คียง
กันหรือเหมือนๆกันทุกร้าน  ฉะนั้ นราคาท่ีผู ้ขายจะได้รับจะส่งหรือตํ่ าจะข้ึนอยู่กับปริมาณ
หอมหัวใหญ่ท่ีเข้าสู่ตลาดในวันนั้ นๆด้วย  ราคาหอมหัวใหญ่ในประเทศจะข้ึนอยู่กับราคา
ปากคลองตลาดสําหรับการชาํระเงิน ร้านคา้จะส่งเงินให้กบัผูข้ายสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยการส่ง
เป็นดร๊าฟ หรือโอนผา่นเขา้บญัชีธนาคาร   

พ่อคา้ในปากคลองตลาด นอกจากทาํหน้าท่ีเป็นผูรั้บฝากขายหอมหัวใหญ่แลว้ ยงัมี
พ่อคา้หลายรายไดป้ล่อยเงินกูท่ี้เรียกว่า “เงินเก๊ียว” ให้กบัเกษตรในทอ้งท่ีจงัหวดักาญจนบุรีเป็น
จาํนวนมาก ซ่ึงเกษตรกรท่ีไดรั้บเงินเก๊ียวจะตอ้งส่งผลผลิตใหก้บัพอ่คา้นั้นๆ และมีพอ่คา้บาง 
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รายไดมี้โรงเรือนเกบ็หอมหวัใหญ่ในทอ้งท่ีอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) ตลาดเมืองใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตลาดตน้ทางของแหล่งผลิตจงัหวดัเชียงใหม่ 

พ่อคา้ในเมืองตลาดเมืองใหม่จะเขา้ไปซ้ือหอมหัวใหญ่จากเกษ๖รกรในทอ้งท่ีอาํเภอสันป่าตอง 
อาํเภอแม่วาง หรือซ้ือหอมหัวใหญ่ตามโรงแขวนหอมหัวใหญ่ของทอ้งท่ีอาํเภอฝางกบัอาํเภอไชย
ปราการ แลว้มาจาํหน่ายท่ีร้านคา้ขอตน บางคร้ังก็มีพ่อคา้ทอ้งถ่ินซ้ือมาขายให้กบัร้านคา้ในตลาด
เมืองใหม่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางตลาดพืชผกัของเชียงใหม่ โดยจะมีพ่อคา้จากจังหวดัต่างๆ จะซ้ือ
หอมหวัใหญ่และผกัต่างๆ แลว้นาํไปขายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั ทั้งในภาคตะวนัเฉียงเหนือ และภาค
กลาง 
 
ลกัษณะการจําหน่ายผลผลติของเกษตรกร 
 

ลกัษณะการจาํหน่ายผลผลิตของเกษตรกรว่า การจาํหน่ายผลผลิตของเกษตรกรข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการของผูรั้บซ้ือ สภาพความจาํเป็นทางการเงินของเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งลกัษณะ
ความเป็นไปทางสภาวะการตลาดในแต่ละช่วงเป็นส่วนประกอบดว้ย ลกัษณะการคา้ขายทัว่ๆไป
อาจแยกไดด้งัน้ี (กรมการคา้ภายใน, 2530) 

1) ตกเขียว เป็นวิธีการซ้ือผลผลิตชนิดหน่ึงท่ีมีระบบเหมือนการซ้ือพืชผลทางการ
เกษตรทัว่ๆไป 

2) การซ้ือขายล่วงหน้าส่วนหน่ึงเพ่ือแลกกบัปัจจยัการผลิต วิธีเกษตรกรจะไดรั้บ
เงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกจากผูค้ ้า โดยมีเง่ือนไขว่าเกษตรกรจะต้องสงมอบ
หอมหัวใหญ่ในปริมาณท่ีตกลงกนัไว ้ซ่ึงจาํข้ึนอยู่กบัจาํนวนเงินทุนท่ีรับไปแต่ถา้หากเกษตรกร
เพาะปลูกได้ผลผลิตมากกว่าปริมาณท่ีตกลงกันไว  ้ผลผลิตส่วนเกินนั้นเป็นนั้นก็เป็นสิทธิของ
เกษตรกรท่ีจะขายใหก้บัผูค้า้รายอ่ืนได ้การตกลงขายผลผลิตวิธีน้ี ไม่ว่าราคราผลผลิตนช่วงส่งมอบ
จะสูงหรือตํ่าเพียงใดเกษตรกรกมี็ภาวะตอ้งส่งมอบผลผลิตใหก้บัผูค้า้ตามปริมาณท่ีตกลงกนัไว ้

3) ลูกไร่ เกษตรกรกลุ่มน้ีมกัจะไดรั้บเมลด็พนัธ์ุ ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืชตลอดจนค่าใชจ่้าย
จากผูค้า้ การขายผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มน้ีจะตอ้งขายผลผลิตให้แก่เจา้ของเงินทุน โดยจะไดรั้บ
ราคาเช่นเดียวกับการซ้ือขายทัว่ไปในทอ้งตลาดแต่จะถูกหักหน้ีสินทนัที เกษตรกรเหล่าน้ีจึงมี
ลกัษณะคลา้ยลูกจา้ง แต่ตอ้รับภาระความเส่ียงภยัในการเคล่ือนไหวของระดบัราทอ้งตลาด 

4)  ขายเหมาสดคละ  การขายผลผลิตวิ ธี น้ีในแหล่งผลิตฝางเกษตรกรจะถอน
หอมหัวใหญ่ทั้งตน้และใบแลว้นาํมาชั่งทนัที ผูรั้บซ้ือจะนาํไปผึ่งแลว้แขวนในโกดงัเองส่วนใน
แหล่งผลิตสันป่าตอง เกษตรกรจะถอนแลว้ทาํการตดัจุกก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียว
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แลว้แต่จะตกลงกนั แต่ส่วนใหญ่ผูซ้ื้อเป็นผูรั้บภาระ การตกลงราคาอาจกาํหนดจาํนวนเงินท่ีแน่นอน 
สาํหรับผลผลิตเหมาทั้งหมดหรืออาจกาํหนดราคาต่อกิโลกรัมกไ็ด ้

5) ขายตดัจุกคดัเกรด วิธีการซ้ือขายแบบน้ีมีค่อนขา้งนอ้ย เกษตรกรจะตอ้งทาํการตดั
จุกและคดักรดตามขนาด แยกอกเป็นเบอร์ 0 ถึงเบอร์ 3 ตามลาํดบัขนาดใหญ่เลก็ การขายลกัษณะน้ี
ผูข้ายจะไดรั้บผลตอบแทนมากกว่าการขายแบบอ่ืนๆ แต่เกษตรกรไม่นิยมขายคดัเกรดแบบน้ี ส่วน
ใหญ่หลงัจากการเกบ็เก่ียวและตดัจุกแลว้จะเสนอขายคละโดยยอมหัน่ราคาถวัเฉล่ียลกัษณะการขาย
วิธีน้ีมกัจะทาํโดยผูค้า้มากกวา่เกษตรกร 

6) ขายเหมาแหง้ไม่ตดัจุก วิธีส่วนมากขายกนัในแหล่งผลิตฝาง ซ่ึงเกษตรกรหรือผูค้า้มี
โกดงัแขวนหอมหัวใหญ่ไว ้การตกลงซ้ือขายกนัมกัจะซ้ือเหมาโกดงั ราคาซ้ือขายกาํหนดจากการ
คาดคะเนปริมาณและคุณภาพหอมหวัใหญ่ท่ีจะซ้ือขายกนัเทียบกบัราคาภาวะตลาดในช่วงนั้นๆ 
 
ลกัษณะการดําเนินงานของผู้ประกอบการค้า 
 

ลกัษณะการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการคา้วิธีการตลาดการกระจายหอมหัวใหญ่สู่
ผูบ้ริโภคระดบัต่างๆ นั้น ผูค้า้แต่ละระดบัมีบทบาทและลกัษณะการคา้พอสรุปไดด้งัน้ี (กรมการคา้
ภายใน, 2530) คือ 

1) พอ่คา้รับซ้ือรายใหญ่ กลุ่มน้ีจะมีบทบาทในการกาํหนดราคารวมกบัพอ่คา้ขายส่งใน
ตลาดทรงวาดและปากคลอง การดาํเนินงานเป็นไปในลกัษณะซ้ือถูกในช่วงตน้ฤดูและเก็บรักษาไว้
เพ่ือทยอยป้อนตลาด ปริมาณการรับซ้ือของผูค้า้กลุ่มน้ีมีจาํนวนมาก ซ้ือดว้ยเงินสดลกัษณะการซ้ือ
จะแตกต่างกนัออกไป นบัตั้งแต่ซ้ือเหมาซ้ือผ่านผูแ้ทนและพ่อคา้เร่ ใชร้ะบบลูกไร่หรือ้ือล่วงหน้า
โดยให้เงินทุนบางส่วนแก่เกษตรกร ส่วนใหญ่จะซ้ือสดแล้วนํามาแขวนในโกดังขนาดใหญ่ 
หอมหวัใหญ่ในมือผูค้า้กลุ่มน้ีบางส่วนนาํไปเขา้หอ้งเยน็ รวมทั้งขายใหผู้ร้ายใหญ่ เช่น โรงงานปลา
กระป๋อง ปริมาณหอมหัวใหญ่ส่วนหน่ึงในมือผูค้า้กลุ่มน้ีจะเน่าเสียไประหว่างช่วงการเก็บรักษา
ยาวนาน และลกัษณะผลผลิตจาํตอ้งทยอยออกสู่ตลาด หอมหวัใหญ่ช่วงปลายฤดูเกือบทั้งหมดจะอยู่
ในมือของพอ่คา้กลุ่มน้ี 

2) พ่อคา้เร่ พ่อคา้ประเภทน้ีมีลกัษณะการดาํเนินงานคลา้ยตวัแทนการรับซ้ือเขา้รับซ้ือ
ผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรแลว้นาํมาขายต่อให้แก่พ่อคา้รับซ้ือรายใหญ่ หรือพ่อคา้ทอ้งถ่ินพ่อคา้
กลุ่มน้ีบางรายก็เป็นเกษตรกรดว้ย การคา้เป็นไปในลกัษณะ “ซ้ือมาขายไป” โดยบวกค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือตามสมควร ระดบัราคาท่ีรับซ้ือมกัจะไดรั้บการกาํหนดราคาจากพ่อคา้รายใหญ่เกือบจะเรียก
เป็นพอ่คา้ตวักลางในการนาํผลผลิตบางส่วนของเกษตรกรท่ีอยูห่่างไกลมาสู่มือพ่อคา้รายใหญ่ กลุ่ม
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น้ีจะทาํการซ้ือผลผลิตทั้งท่ีสดและแห้ แมว้่าจะมีส่วนช่วยในการระบายผลผลิตของเกษตรคล่องตวั
ข้ึน แต่พ่อคา้ส่งโดยตรงของพ่อคา้กลุ่มน้ียงัมีนอ้ย เน่ืองจากยงัไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพ่อคา้
ส่ง และปริมาณการขายและระยะเวลายงัไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บความน่าเช่ือถือจากพ่อคา้ส่งรวมทั้ง
ยงัมีขอ้จาํกดัในดา้นสินเช่ือทางการคา้อีกดว้ย 

3) พ่อคา้ทอ้งถ่ิน พ่อคา้กลุ่มน้ีมีวิธีการขายเช่นเดียวกบัพอคา้รับซ้ือรายใหญ่ แต่เพียง
ปริมาณการรับซ้ือและการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ยกว่า เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัดา้นเงินทุนและ
สถานท่ีเก็บรักษา ระยะเวลาการดาํเนินงานของพ่อคา้กลุ่มน้ีมีตลอดปี การรับซ้ือของพ่อคา้กลุ่มน้ี
นบัว่าเป็นผลดีแก่เกษตรกรในแง่การระบายผลผลิตสู่ตลาดไดก้วา้งข้ึน แต่ในดา้นระดบัราคาการคา้
ของผูค้า้กลุ่มน้ีไม่สามารถดึงราคาให้สูงข้ึนไดเ้อง จะตอ้งอิงกบัพ่อคา้ขายส่งในกรุงเทพมหานคร 
และกลุ่มพอ่คา้รับซ้ือรายใหญ่ กลุ่มน้ีจาํตอ้งพิจารณาระดบัราคาขายส่งจาก “หัง่เซง้” ของพ่อคา้ส่งท่ี
มีความสัมพนัธ์ทางการคา้กนัอยู ่ราคาซ้ือขายในทอ้งถ่ินจาํตอ้งคาํนึงถึงระดบัราคาข้ึนลงของตลาด 
กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนลดหลัน่กันไป พ่อคา้กลุ่มน้ีมีช่องทางระบายสินคา้หลายทางมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพ่อคา้ส่งรายย่อยในจงัหวดัใกลเ้คียงรวมทั้งรถเร่ในทอ้งถ่ินท่ีข้ึนมาซ้ือ
พืชผกัสด นอกจากนั้นยงัมีโรงงานปลากระป๋องและโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเขา้มาติดต่อให้
รับเป็นตวัแทนรวบรวมสินคา้และคดัเกรดใหอี้กดว้ย 

4) พอ่คา้ขายส่งกรุงเทพมหานคร เป้นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดราคาในตลาดขาย
ส่งมาก เน่ืองจากเป้นกลุ่มท่ีติดต่อกบัตลาดส่วนใหญ่ ลกัษณะการคา้ส่วนใหญ่เป็นการรับบริการขาย
ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมตั้งแต่กิโลกรัมละ 50 สตางคข้ึ์นไปตามระดบัราคาท่ีขายไดก้ลุ่มน้ีอาํนาจ
ต่อรองสูง มีจาํนวนไม่มากมาย ส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณตลาดทรงวาดและปากคลองตลาด 
 

  



 
 

ภาคผนวก ค 
พธีิการศุลกากรการนําเข้า 

 
ในการนําเขา้สินคา้ ผูน้ําเขา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีกรม

ศุลกากร  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องในการนําเข้า  เช่น  กระทรวงพาณิชย์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว ์ฯลฯ ท่ีกาํหนดไวไ้ด้ครบถว้น โดยมีเอกสารและการ
จดัเตรียมเอกสารและปฏิบติัขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรในการนาํเขา้สินคา้ ดงัน้ี 

1.ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า เป็นแบบพิมพท่ี์กรมศุลกากรกาํหนดให้ผูน้าํเขา้ตอ้งยื่น
ต่อกรมศุลกากรในการนาํ เขา้สินคา้ ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลกัษณะการนาํเขา้ ดงัน้ี  

1.1. แบบ กศก. 99/1 ใบขนส่งสินคา้ขาเขา้พร้อมแบบแสดงรายการภาษ
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใชส้ําหรับการนาํเขา้สินคา้ทัว่ไปทุกประเภทท่ีกรมศุลกากรมิได้
กาํหนดใหใ้ชใ้บขนส่งสินคา้ประเภทอ่ืน 

1.2. แบบ กศก. 102 ใบขนสินคา้ขาเขา้พิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช ้ สาํหรับการนาํเขา้สินคา้ทางอากาศยานหรือพิธีการอ่ืนท่ีกรม
ศุลกากรกาํหนดสาํหรับ ของท่ีนาํเขา้ในลกัษณะเฉพาะ เช่น การนาํเขา้สตัวเ์ล้ียงมีชีวิต 

1.3. แบบ กศก. 103 คาํร้องขอผอ่นผนัรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใชส้าํหรับ
การนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ก่อนปฏิบติัพิธีการครบถว้นตามท่ีกรมศุลกากรกาํหนด 

 1.4. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินคา้สําหรับนาํของเขา้หรือส่งของออก
ชัว่คราว ใชส้าํหรับการนาํเขา้หรือส่งออกสินคา้ชัว่คราวประเภทต่าง ๆ ตามท่ีระบุในอนุสญัญา 

 1.5. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินคา้สาํหรับพื้นท่ีพฒันาร่วม
ไทย- มาเลเซีย ใชส้าํหรับการนาํเขา้สินคา้ในเขตพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 

 1.6. แบบใบแนบ 9 ใบขนสินคา้ถ่ายลาํ ใชส้าํหรับพิธีการสินคา้ถ่ายลาํ 
 1.7. แบบท่ี 448 ใบขนสินคา้ผา่นแดน ใชส้าํหรับพิธีการสินคา้ผา่นแดน 
 1.8. ใบขนสินคา้พิเศษสําหรับรถยนต์และจกัรยานยนต์นาํเขา้หรือส่งออก

ชัว่คราว ใชส้าํหรับการนาํรถยนตแ์ละจกัรยานยนตเ์ขา้มาในประเทศหรือส่งออกชัว่คราว 
 1.9. ใบขนสินคา้พิเศษสาํหรับเรือสาํราญและกีฬาท่ีนาํเขา้หรือส่งออกชัว่คราว 

ใชส้าํหรับการนาํเรือสาํราญและกีฬาเขา้มาในประเทศหรือส่งออกชัว่คราว 
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2. เอกสารทีค่วรจัดเตรียมในการนําเข้าสินค้า 
 2.1. สาํหรับพิธีการชาํระอากร พิธีวางประกนั พิธีการขนถ่ายขา้งลาํ พิธีการ

คลงัสินคา้ทณัฑบ์น ประเภทร้านคา้ปลอดอากร ตอ้งมีเอกสารประกอบไดแ้ก่  
 2.1.1. ตน้ฉบบัใบขนสินคา้ขาเขา้ (กศก.99/1) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั เวน้

แต่กรณีท่ีกรมศุลกากรกาํหนดให้มีการจดัทาํคู่ฉบบัเพิ่ม เช่น สําหรับ การนาํเขา้อาวุธปืน เคร่ือง
กระสุนปืน วตัถุระเบิด การนาํเขา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนนํ้ ามนั กรณีดงักล่าวตอ้งมี
สาํเนาใบขนสินคา้ขาเขา้ 2 ฉบบั 

 2.1.2. ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading or Air Waybill) 
 2.1.3. บญัชีราคาสินคา้ (Invoice) 
 2.1.4. แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2) กรณีมูลค่าการนาํเขา้เกินกว่า 

500,000 บาท 
 2.1.5. แบบแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170) 
 2.1.6. ใบสัง่ปล่อยสินคา้ (กศก.100/1) 
 2.1.7. บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
 2.1.8. ใบแจง้ยอดเบ้ียประกนั (Insurance Premium Invoice) 
 2.1.9. ใบอนุญาตหรือหนงัสืออนุญาตสาํหรับสินคา้ควบคุมการนาํเขา้ 
 2.1.10. ใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ (Certificate of Origin) กรณีขอลด

อตัราอากร 
 2.1.11. เอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลกัษณะของการใช้

งานสินคา้ แคต๊ตาลออ๊ค 
 2.2. พิธีการหลายเท่ียวเรือ ตอ้งเพ่ิมพิมพเ์ขียว (BLUE PRINT) แบบแปลนแบบ

พิมพ ์หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใหท้าํใบขนส่งสินคา้หลายเท่ียวเรือ 
 2.3. พิธีขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ตอ้งเพ่ิมสาํเนาใบขนสินคา้ขาเขา้ (กศก.

99/1) อีก 1 ฉบบั 
 2.4. พิธีการส่งเสริมการลงทุนตอ้งเพ่ิมหนงัสืออนุมติัให้ยกเวน้หรือลดหยอ่น

อากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 2.5. พิธีการคลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไปตอ้งเพิ่มเอกสารดงัน้ี คือ 
 2.5.1. คาํขออนุญาตนาํของเขา้คลงัสินคา้ทณัฑบ์นทัว่ไป (แบบ 369) 
 2.5.2. คาํขออนุญาตนาํของเขา้คลงัสินคา้ทณัฑ์บนทัว่ไป ตามแบบ

ศุลกากรกาํหนด 
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 2.6. พิธีการคลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคา้ กรณีนาํเขา้โดยผูอ่ื้นท่ี
มิใช่ผูรั้บอนุญาตจดัตั้งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคา้ ตอ้งเพ่ิม    คาํขออนุญาตนาํของ
เขา้คลงัสินคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลิตสินคา้ 

 2.7. พิธีการสินคา้ส่งกลบั (RE-EXPORT) กรณีอยูใ่นอารักขาของศุลกากร ตอ้ง
เพิ่มเอกสารดงัน้ี คือ 

 2.7.1. คาํร้องขอผอ่นผนัทาํใบขนสินคา้ส่งกลบั (RE-EXPORT) ชาํระ
อากร 

 2.7.2. ใบขนสินคา้ขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ 
 2.8. พิธีการนาํของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ตอ้งเพ่ิมเอกสาร

ดงัน้ี คือ  
 2.8.1. แบบ กนอ.02-1 กรณีสินคา้นาํเขา้เป็นวตัถุดิบ 
 2.8.2. แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินคา้นาํเขา้เป็นเคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์เคร่ืองมือและ   เคร่ืองใช ้รวมทั้งส่วนประกอบของสินคา้ดงักล่าวท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ
ผลิตสินคา้หรือการคา้เพื่อส่งออก 

3.ขั้นตอนการปฏิบัติพธีิการนําเข้าสินค้า 
 3.1. ผูน้าํเขา้หรือตวัแทนบนัทึกขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) ทุกรายการเขา้

สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลง
ขอ้มูลบญัชีราคาสินคา้ให้เป็นขอ้มูลใบขนส่งสินคา้ โดยอตัโนมติั และให้ผูน้าํเขา้หรือตวัแทนส่ง
เฉพาะขอ้มูลใบขนส่งสินคา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

 3.2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ในใบขน
สินคา้ท่ี ส่งเขา้มา เช่น ช่ือและท่ีอยูผู่น้าํของเขา้ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี พิกดัอตัราศุลกากร ราคา 
เป็นตน้ ถา้พบว่าขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้ท่ีส่งมาไม่ถูกตอ้ง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
จะแจง้กลบัไปยงัผูน้าํเขา้หรือตวัแทนเพื่อ ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 3.3. เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบขอ้มูลในใบขนสินคา้ท่ี
ส่งมาถูก ตอ้งครบถว้นแลว้ จะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ พร้อมกบัตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกรม
ศุลกากรกาํหนดไว ้ เพื่อจดักลุ่มใบขนสินคา้ขาเขา้ในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี แลว้แจง้กลบัไปยงัผูน้าํเขา้หรือตวัแทน เพื่อจดัพิมพใ์บขนสินคา้ 

 3.3.1. ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Green 
Line) สาํหรับใบขนสินคา้ประเภทน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลงัจากนั้น ผูน้าํเขา้หรือ
ตวัแทนสามารถนาํใบขนสินคา้ขาเขา้ไปชาํระค่าภาษีอากรและรับการ ตรวจปล่อยสินคา้ได ้
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 3.3.2. ใบขนสินคา้ขาเขา้ประเภทท่ีตอ้งตรวจสอบพิธีการ (Red Line) 
สําหรับใบขนสินคา้ประเภทน้ี ผูน้ําเขา้หรือตวัแทนตอ้งนําใบขนสินคา้ไปติดต่อกับหน่วยงาน
ประเมินอากรของท่าท่ีนาํของเขา้ 
 

  



 
 

ภาคผนวก ง 

พระราชบัญญตัิศุลกากร (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2480  

ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล 
คณะผูส้าํเร็จราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ลงวนัท่ี ๔ สิงหาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๐) 

อาทิตยทิ์พอาภา 
พล.อ.เจา้พระยาพิชเยนทรโยธิน 

ตราไว ้ณ วนัท่ี ๑๑ เมษายน พทุธศกัราช ๒๔๘๑ 
เป็นปีท่ี ๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 

โดยท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติวา่ สมควรเพ่ิมเติมกฎหมายวา่ดว้ยการศุลกากรท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองนาํของเขา้หรือส่งของออกทางบกจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดย
คาํแนะนาํและยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีให้เรียกว่า “พระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี ๗) 
พทุธศกัราช ๒๔๘๐” 

 มาตรา ๒* ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีเม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

*[รก.๒๔๘๑/-/๕๔/๒๕ เมษายน ๒๔๘๑] 
 มาตรา ๓  ในพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 “ทางอนุมติั” ใหห้มายความว่า ทางท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นทางท่ีจะ

ใชข้นส่งของเขา้ในหรือออกนอกราชอาณาจกัรได ้หรือจากเขตแดนทางบกมายงัด่านศุลกากร หรือ 
จากด่านศุลกากรไปยงัเขตแดนทางบกได ้

 “ด่านพรมแดน” ให้หมายความว่า ด่านท่ีตั้งข้ึนไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทาง
อนุมติั เพื่อตรวจของท่ีขนส่งโดยทางนั้น 

 “ด่านศุลกากร” ใหห้มายความวา่ ด่านท่ีตั้งข้ึนไวโ้ดยกฎกระทรวง ณ ทางอนุมติั 
เพื่อเกบ็ศุลกากรแก่ของท่ีขนส่งโดยทางนั้นและเพื่อตรวจของดว้ย 
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“การนาํของเขา้หรือส่งของออกทางบก” ให้หมายความรวมตลอดถึงการนาํของเขา้
หรือส่งของออกทางลาํนํ้ า ซ่ึงเป็นเขตแดนทางบกหรือตอนหน่ึงแห่งเขตแดนนั้น แต่ไม่รวมถึงการ
นาํของเขา้หรือส่งของออกทางไปรษณียห์รือทางอากาศ 

 “เขตแดนทางบก” ใหห้มายความว่า เขตแดนทางบกระหว่างราชอาณาจกัรกบั
ดินแดนต่างประเทศ และรวมตลอดถึงลาํนํ้ าใดๆ ซ่ึงเป็นเขตแดนแห่งราชอาณาจกัรหรือตอนหน่ึง
แห่งเขตแดนนั้น 

 “ผูค้วบคุมยวดยาน” หรือ “ผูข้นส่ง” เม่ือใชเ้ก่ียวแก่รถไฟ ให้หมายความว่า
พนกังานรักษารถ 

 “พนกังานหรือพนกังานศุลกากร” นอกจากพนกังานต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 
๓ แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัท่ี ๖) พุทธศกัราช ๒๔๗๙ แลว้ ให้หมายความรวมตลอดถึง
พนกังานใด ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหก้ระทาํการเป็นพนกังานศุลกากรดว้ย 

 มาตรา ๔  ของใด ๆ ท่ีนาํเขา้ในหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัรโดยผา่นเขตแดนใด ๆ 
ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้ น อาจมีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเงินอากรซ่ึงเรียกเก็บตาม
พระราชบญัญติัพิกดัอตัราศุลกากรท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีนาํเขา้หรือส่งออกนั้น ใหท้ั้งหมดหรือแต่ส่วนใด
ส่วนหน่ึงกไ็ด ้

 มาตรา ๕  หา้มมิใหผู้ใ้ดขนส่งของหรือพยายามขนส่งของผา่นเขตแดนทางบกเขา้ใน
หรือออกนอกราชอาณาจกัรหรือตั้งแต่เขตแดนทางบกมายงัด่านศุลกากรหรือจากด่านศุลกากรไปยงั
เขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมติั หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาท่ีอธิบดีกาํหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการขนส่งของตามทางอนุมติัในเวลาอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดตามวรรค
ก่อนนั้น จะทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอธิบดีหรือผูแ้ทน และตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขซ่ึงอธิบดีกาํหนดข้ึนไวเ้ป็นพิเศษโดยเฉพาะห้ามมิให้ผูใ้ดช่วยเหลือการขนส่งอัน
ตอ้งหา้มดงักล่าวแลว้ หรือเกบ็หรือซ่อนหรือยนิยอมใหเ้กบ็หรือซ่อนหรือจดัใหเ้กบ็หรือซ่อนของใด 
ๆ โดยรู้อยูแ่ลว้วา่ของนั้น ๆ ไดข้นส่งโดยฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าวแลว้ 

 มาตรา ๖  อธิบดีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามมิให้ผูค้วบคุมเรือลาํใด
หรือเรือประเภทใด ท่ีใชข้นของส่งตามลาํนํ้ าซ่ึงเป็นเขตแดนทางบก จอดเทียบท่าเพื่อขนของข้ึนลง
ตามลาํนํ้านั้น ณ ท่ีใด ๆ เวน้แต่ท่ีซ่ึงประกาศไว ้

 มาตรา ๗  ผูข้นส่งของอนัมิใช่เป็นหีบห่อของส่วนตวัผูท่ี้โดยสารในยวดยานท่ีบรรทุก
นั้น เม่ือผา่นเขตแดนทางบกเขา้ในราชอาณาจกัร ใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ใหมี้บญัชีสินคา้แสดงรายการของทั้งปวงท่ีขนส่งตามแบบท่ีอธิบดีตอ้งการ
เป็นสองฉบบั และยื่นบญัชีนั้นต่อพนกังานด่านพรมแดนและด่านศุลกากรและเม่ือพนกังานด่าน
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พรมแดนไดล้งลายมือช่ือในบญัชีสินคา้ฉบบัหน่ึงแลว้ ใหถื้อว่าบญัชีฉบบันั้นเป็นใบอนุญาต ใหน้าํ
ของผา่นด่านพรมแดนมายงัด่านศุลกากรได ้

 (๒) เม่ือไดรั้บใบอนุญาตผ่านด่านจากพนักงานด่านพรมแดนแลว้ ให้ขนของ
มายงัด่านศุลกากรโดยพลนัตามทางอนุมติั ของนั้นตอ้งขนดว้ยยวดยานเดียวกนักบัท่ีใชน้าํเขา้มา 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานศุลกากรให้ขนดว้ยวิธีอ่ืนได ้ และมิให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงของ
หรือหีบห่อซ่ึงบรรจุของนั้นดว้ยประการใด ๆ 

 มาตรา ๘  ผูข้นส่งของอนัมิใช่เป็นหีบห่อของส่วนตวัผูท่ี้โดยสารในยวดยานท่ีบรรทุก
นั้น เม่ือจะผา่นเขตแดนทางบกออกนอกราชอาณาจกัร ใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ให้นําของให้พนักงานศุลกากรตรวจท่ีด่านศุลกากร ณ ทางอนุมติัซ่ึงใช้
ขนส่งของนั้น 

 (๒) เม่ือพนกังานศุลกากรไดส้ั่งปล่อยของ และไดอ้อกใบอนุญาตหรือรับรอง
ใบขนสินคา้ฉบบัใดเท่าท่ีจาํเป็นแก่การยา้ยถอนของนั้นไปแลว้ กใ็หข้นของไปจากด่านศุลกากรผา่น
ด่านพรมแดนและขา้มเขตแดนไปโดยพลนั แต่ตอ้งยืน่ใบอนุญาตหรือใบขนสินคา้ท่ีเก่ียวแก่ของนั้น
ต่อพนกังานประจาํด่านพรมแดน 

 (๓) อธิบดีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งให้ผูข้นส่งทาํบญัชีสินคา้
แสดงรายการของทั้งปวงท่ีขนส่ง และเม่ืออธิบดีไดป้ระกาศสั่งแลว้ ก็ให้ผูข้นส่งทาํบญัชีเช่นว่านั้น
ตามแบบท่ีอธิบดีตอ้งการเป็นสองฉบบั และยื่นบญัชีนั้นต่อพนักงาน ณ ด่านศุลกากรและด่าน
พรมแดน 

 มาตรา ๙  ผูค้วบคุมยวดยานหรือเรือใด ๆ ทั้งท่ีบรรทุกและมิไดบ้รรทุกของหรือผู ้
ควบคุมสตัวพ์าหนะท่ีบรรทุกของและบุคคลใด ๆ ท่ีขนส่งของโดยวิธีใด ๆ ทั้งส้ิน เม่ือเขา้ในหรือจะ
ออกนอกราชอาณาจกัรตามทางอนุมติั ให้หยดุท่ีด่านพรมแดนอนัตั้งอยูท่ี่ทางนั้น และตอ้งยอมให้
พนักงานตรวจยวดยานหรือเรือและของท่ีขนส่ง กบัทั้งยอมให้พนกังานทาํบญัชีของนั้น ๆ ดว้ย
ตามแต่พนกังานจะเห็นสมควรบุคคลท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เม่ือพนกังานเรียกร้องในเวลาหรือท่ีใด ๆ 
ภายในระยะ ๕๐ กิโลเมตรจากเขตแดนทางบกตอ้งหยดุและยอมใหพ้นกังานนั้นตรวจยวดยานหรือ
เรือและของท่ีขนส่ง ทาํบญัชีของนั้น ๆ และตรวจเอกสารใด ๆ ซ่ึงตอ้งมีกาํกบัของนั้นๆ ตามความ
ในพระราชบญัญติัน้ีหรือพระราชบญัญติัอ่ืนบุคคลท่ีกล่าวมาแลว้นั้นตอ้งตอบคาํถามซ่ึงพนักงาน
ถามวา่ดว้ยการเดินทางหรือของท่ีขนส่ง และตอ้งตอบตามความสตัยจ์ริงทุกประการ 

 มาตรา ๑๐  ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา ๕ ผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษดงับญัญติั
ไวใ้นมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญติัศุลกากร พุทธศกัราช ๒๔๖๙ และของทั้งปวงอนัเน่ืองดว้ย
การกระทาํผดินั้นใหริ้บเสียส้ิน โดยมิพกัตอ้งคาํนึงวา่บุคคลผูใ้ดจะตอ้งรับโทษหรือหาไม่ 
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 มาตรา ๑๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา ๗ หรือ ๘ ผูน้ั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษ
ปรับคร้ังหน่ึง ๆ ไม่เกินพนับาทและของทั้งปวงอนัเน่ืองดว้ยการกระทาํผดินั้นใหย้ดึไวจ้นกว่าจะได้
ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามบทบญัญติัท่ีกล่าวนั้น หรือจนกว่าจะไดอ้ธิบายเหตุให้เป็นท่ีพอใจของอธิบดี
หรือผูแ้ทน 

 มาตรา ๑๒  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามประกาศของอธิบดีท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือฝ่าฝืน
บทบญัญติัมาตรา ๙ หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๓ ผู ้
นั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 

 มาตรา ๑๓  ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงใหบุ้คคลจาํพวกใด หรือของ หรือ
ยวดยานหรือเรือประเภทใด ไดรั้บยกเวน้จากบทบงัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ตลอดทั้งบทกฎหมาย
ว่าด้วยการศุลกากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะกาํหนดเง่ือนไขไวใ้น
กฎกระทรวงนั้นดว้ยกไ็ด ้

 มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี  และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
        สินธุสงครามชยั 
             รัฐมนตรี 
  
        สุรินทร์ / แกไ้ข 
        ๑๑/๐๒/๒๕๔๕ 
 

 

 

 

 



 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ   นายเฉลิมพล แกว้ตุย้ 
วนั เดือน ปี เกดิ  23 มีนาคม 2525 
ประวตัิการศึกษา 

 2543 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ป่าซาง 
  อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู 
 2547 สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

 


