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พระราชบัญญัติ 
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและ

การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการ

นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญั ติควบคุมการสงออกไปนอกและการนํ า เข ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
(๒)  พระราชบัญญั ติควบคุมการส งออกไปนอกและการนํ า เข ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๗ 
(๓)  พระราชบัญญั ติควบคุมการสงออกไปนอกและการนํ า เข ามาใน

ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๐ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบั ง คับอื่นในสวน ท่ี มีบัญญั ติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“สงออก”  หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินคา 

                                                 
๑ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๙๖/ตอนท่ี ๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นําเขา”  หมายความวา นําหรือสงเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา ขาราชการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตร”ี  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ในกรณี ท่ีจํ า เปนหรือสมควรเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

สาธารณประโยชน การสาธารณสุข ความม่ันคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อประโยชนอื่นใดของรัฐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองหามในการสงออกหรือในการนําเขา 
(๒)  กําหนดสินคาใดใหเปนสินคาท่ีตองขออนุญาตในการสงออกหรือในการ

นําเขา 
(๓)  กําหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จํานวน ปริมาตร ขนาด น้ําหนัก 

ราคา ชื่อที่ใชในทางการคา ตรา เครื่องหมายการคา ถิ่นกําเนิด  สําหรับสินคาท่ีสงออกหรือนําเขา 
ตลอดจนกําหนดประเทศท่ีสงไปหรือประเทศท่ีสงมาซ่ึงสินคาดังกลาว 

(๔)  กําหนดประเภทและชนิดของสินคาท่ีจะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษในการ
สงออกหรือในการนําเขา 

(๕)  กําหนดใหสินคาใดท่ีสงออกหรือนําเขาเปนสินคาท่ีตองมีหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา หนังสือรับรองคุณภาพสินคา หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณี
ทางการคาระหวางประเทศ 

(๖)  กําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชนในการจัดระเบียบในการสงออกหรือ
การนําเขาตามพระราชบัญญัตินี ้

การแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ใหนําความในวรรคหนึ่งมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มี

อํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ รวมท้ังแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกอัตราคาธรรมเนียม
พิเศษในการสงออกหรือในการนําเขา 

คาธรรมเนียมพิเศษจะกําหนดเปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นก็ได 
ระเบียบการเรียกเก็บและวิธีการชําระคาธรรมเนียมพิเศษ ใหเปนไปตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนด 
 
มาตรา ๗  เมื่อไดมีประกาศกําหนดสินคาใดใหเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการ

สงออกหรือในการนําเขาตามมาตรา ๕ (๒) แลว หามมิใหผูใดสงออกหรือนําเขาซ่ึงสินคานั้น เวน
แตจะไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการคา

ตางประเทศ” เรียกโดยยอวา “กคต.” ประกอบดวยปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมพาณิชยสัมพันธ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมศุลกากร 
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ* อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมการคาตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ และ กคต. จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

ใหกรมการคาตางประเทศเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาท่ีของ 
กคต. 

 
มาตรา ๙  ให กคต. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  วางขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานของ กคต. โดยอนุมัติของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
(๒)  ศึกษาวิเคราะหและวิจัย เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ รวมท้ังเสนอ

โครงการ แผนงาน หรือมาตรการเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงภาวะการคาระหวางประเทศตอ
รัฐมนตรี 

(๓)   ให คํ าแนะนํ าหรือ คําปรึกษาแก รั ฐมนตรี ในการปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของ กคต. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดให

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 
มาตรา ๑๑  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๑๒  กคต. มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทํากิจการหรือพิจารณา

เร่ืองตางๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการได 
ใหนํามาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอน ุ

กรรมการโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในกระทรวงพาณิชยเปนทุน
หมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการคาระหวางประเทศ เรียกวา กองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี ้

(๑)  คาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๖ 
(๒)   เ งินและทรัพย สินอื่ น ท่ี ได รั บจ ากรั ฐบาลหรื อจ ากแหล งต า งๆ 

ภายในประเทศหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศหรือบุคคลอื่น 
(๓)  ดอกผลของเงินกองทุน 
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน 
หลักเกณฑและวิธีการ การบริหารกองทุน และการจัดสรรเงินกองทุน ใหเปนไป

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอก

ผลไดโดยการฝากออมทรัพย หรือฝากประจํากับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือซ้ือหลักทรัพยของ
รัฐบาล 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษากําหนดทาหรือท่ีแหงใดในราชอาณาจักรเปนท่ีท่ีจะตองสงออกหรือนําเขาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๖  บทกฎหมายวาดวยการศุลกากร และอํานาจพนักงานศุลกากรตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น ในสวนท่ีวาดวยการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร การ
ตรวจคน การยึดและริบของ หรือการจับกุมผูกระทําความผิด การสําแดงเท็จ และการฟองรอง ให
ใชบังคับแกการสงออกหรือการนําเขาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๑๗  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  เขาไปในสถานที่ทําการ สถานท่ีผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาหรือยานพาหนะ

ของผูประกอบการสงออกหรือนําเขาหรือของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจคนสินคาหรือตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้

(๒)  เรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากผูประกอบการสงออกหรือนําเขา
หรือจากบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 

(๓)  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ส่ังใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใน
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา สมุดบัญช ีเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ี

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีบุคคลใดประสงคจะใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัตินี้ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการหรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติไมวาใน
หรือนอกเวลาราชการ จะตองเสียคาปวยการใหแกพนักงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดังกลาว ตาม
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และจายคาพาหนะเดินทางใหแกพนักงานเจาหนาท่ีเทาท่ีจําเปน
และใชจายไปจริง 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดสงออกหรือนําเขาซ่ึงสินคาตองหามตามมาตรา ๕ (๑) หรือฝา

ฝนมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับเปนเงินหาเทาของสินคาท่ี
สงออกหรือนําเขา หรือท้ังจําท้ังปรับ กับใหริบสินคารวมท้ังส่ิงท่ีใชบรรจุและพาหนะใดๆ ท่ีใชใน
การบรรทุกสินคาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดรวมทั้งพาหนะที่ใชลากจูงพาหนะบรรทุกสินคานั้นเสีย 

ในกรณีท่ีมีการจับกุมผูกระทําความผิด เม่ือพนักงานอัยการรองขอใหศาลส่ัง
จายเงินสินบนแกผูนําจับรอยละสามสิบ และเงินรางวัลแกผูจับรอยละย่ีสิบหาของจํานวนเงินสุทธิ
คาขายของกลางที่ศาลสั่งใหริบ หรือในกรณีท่ีมิไดริบของกลาง หรือของกลางไมอาจขายไดใหหัก
จายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 

ในกรณีท่ีไมมีผูนําจับใหจายเงินรางวัลแกผูจับรอยละสามสิบของจํานวนเงินสุทธิ
คาขายของกลางท่ีศาลส่ังใหริบ หรือในกรณีท่ีมิไดริบของกลางหรือของกลางไมอาจขายไดใหหัก
จายจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาล 

ในกรณีที่ผูนําจับหรือผูจับฝายหนึ่งฝายใดมีหลายคน ใหแบงจายเงินสินบน หรือ
เงินรางวัลแกบุคคลในฝายนั้นคนละเทาๆ กัน 

ในกรณีท่ีจับของกลางได แตไมปรากฏตัวผูกระทําความผิดใหอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจส่ังจายเงินสินบนและเงิน
รางวัลจากจํานวนเงินสุทธิคาขายของกลางท่ีตกเปนของแผนดิน โดยไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
มาตรานี ้

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ผูใดสงออกหรือนําเขาโดยไมเสียคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๖ 
หรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหตนเสียคาธรรมเนียมพิเศษนอยกวาท่ีตองเสีย ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศซ่ึงออกตามมาตรา ๕ (๓) 

(๕) หรอื (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๓  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังตาม
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบท่ีออก

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยางท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงมีผลใช
บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง ประกาศ 
หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๒๕   ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงพาณิชยและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ กําหนดกิจการอื่นและออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คํารอง     ฉบบัละ     ๒๐  บาท 
(๒)  ใบอนุญาตสงออกหรือนําเขา  ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
(๓)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาหนังสือ 
       รับรองคุณภาพสินคาหรือหนังสือรับรอง 
       อื่นตามมาตรา ๕ (๕)   ฉบบัละ    ๑๐๐  บาท 
(๔)  คัดสําเนาหรือถายเอกสาร   หนาละ      ๑๐  บาท 
(๕)  รับรองสําเนาเอกสาร   ฉบบัละ      ๕๐  บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง พุทธศักราช 
๒๔๘๒ ไดประกาศใชมานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและการคาใน
ปจจุบัน และโดยท่ีเปนการสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินคา
บางประเภทที่จะสงออกไปนอกหรือนําเขามาในราชอาณาจักร กับใหมีอํานาจในการดําเนินการจัด
ระเบียบการคากับตางประเทศใหเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอยเปนผลดีตอเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงของประเทศ และกอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
เนติมา  จัดทํา 

๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๓๔  ในพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนํา เขามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมเศรษฐกิจ” เปน “อธิบดีกรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
                                                 

๒ ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พัชรินทร/เนติมา  ผูจัดทํา 

๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


