
กฎกระทรวง 
ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษ ี

ส ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้ไป ในเขตปลอดอำกร และกำรขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษี
ส ำหรบัสนิคำ้ทีผู่ป้ระกอบอตุสำหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภำษ ี 

พ.ศ. 2547 
  

 ------------------ 
                    อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แหง่พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. 2527 มำตรำ 100 
วรรคหนึง่ แหง่พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. 2527 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัภิำษี
สรรพสำมติ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2544 และมำตรำ 102 วรรคสอง แหง่พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. 2527 
อนัเป็นพระรำชบญัญตัทิ ีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบคุคล ซึง่มำตรำ 29 
ประกอบกบัมำตรำ 31 มำตรำ 35 มำตรำ 48 และมำตรำ 50 ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิห้
กระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิหง่กฎหมำยรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลงัออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้

                   ขอ้ 1  ใหย้กเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 32 (พ.ศ. 2542) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัภิำษี
สรรพสำมติ พ.ศ. 2527 วำ่ดว้ยกำรยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกนอก
รำชอำณำจกัร และกำรขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีผู่ป้ระกอบอตุสำหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้
ภำษ ี
  

หมวด 1  
ขอ้ควำมท ัว่ไป 

  
                   ขอ้ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
                    “เขตปลอดอำกร” หมำยควำมวำ่ เขตปลอดอำกรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยศลุกำกร 

                   ขอ้ 3  ใหอ้ธบิดมีอี ำนำจวำงระเบยีบก ำหนดรำยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีำร เงือ่นไข และแนวทำงปฏบิตั ิ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎกระทรวงนี ้

หมวด 2 
กำรยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกนอกรำชอำณำจกัร 

หรอืน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร 
  

                   ขอ้ 4  สนิคำ้ทีส่ง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกรทีจ่ะไดร้บัยกเวน้หรอืคนื
ภำษหีรอืลดอตัรำภำษตีำมมำตรำ 100 ตอ้งมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
                   (1) เป็นสนิคำ้ทีบ่คุคลตำมขอ้ 5 เป็นผูส้ง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร 
และ 
                   (2) ไมเ่ป็นสนิคำ้ทีร่ฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลงัโดยอนมุตัคิณะรฐัมนตรไีดป้ระกำศโดยอำศยั
อ ำนำจตำมมำตรำ 103 ก ำหนดใหไ้ดร้บักำรลดอตัรำหรอืยกเวน้ภำษใีนกรณีสง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอื
น ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร 

                   ขอ้ 5  ใหผู้ส้ง่สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืผูน้ ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกรดงัตอ่ไปนีม้ ี
สทิธขิอยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษตีำมควำมในหมวดนี ้
                   (1) ผูป้ระกอบอตุสำหกรรมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยภำษสีรรพสำมติ 
                   (2) นติบิคุคลทีม่ใิชผู่ป้ระกอบอตุสำหกรรมตำม (1) ซึง่ไดซ้ือ้หรอืไดร้บัสนิคำ้ทีผ่ลติใน
รำชอำณำจกัรจำกผูป้ระกอบอตุสำหกรรมเป็นทอดแรก เพือ่สง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้ไปในเขต
ปลอดอำกรตอ่ไป 
                   (3) บคุคลอืน่ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

                   ขอ้ 6  ใหผู้ม้สีทิธขิอยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษทีีป่ระสงคจ์ะขอยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลด

อตัรำภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร ยืน่ค ำขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่
อธบิดมีอบหมำย ณ กรมสรรพสำมติ หรอืส ำนกังำนสรรพสำมติพืน้ทีท่ ีส่ ำนกังำน โรงอตุสำหกรรม คลงัสนิคำ้

ทณัฑบ์น หรอืสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ของผูน้ ัน้ต ัง้อยูใ่นเขต แลว้แตก่รณี ท ัง้นี ้ตำมแบบและวธิกีำรทีอ่ธบิดี
ก ำหนด พรอ้มดว้ยหลกัฐำนประกอบค ำขอดงักลำ่ว 

                   ขอ้ 7  เมือ่ไดร้บัค ำขอตำมขอ้ 6 แลว้ ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยมคี ำส ัง่ใหเ้จำ้พนกังำน
สรรพสำมติหรอืพนกังำนเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งของค ำขอ พรอ้มกบัหลกัฐำนเกีย่วกบักำรสง่
สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืกำรน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกร 
                   ในกรณีทีเ่ห็นสมควร อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยจะส ัง่ใหม้กีำรตรวจสอบสนิคำ้ดว้ยหรอืส ัง่ให้
ด ำเนนิกำรใดๆ กบัสนิคำ้น ัน้ เพือ่แสดงวำ่เป็นสนิคำ้ทีข่อรบัยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษก็ีได ้

                   ขอ้ 8  เมือ่กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของค ำขอ หรอืควำมถกูตอ้งของค ำขอและสนิคำ้ แลว้แตก่รณี 
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เสร็จสิน้แลว้ ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยมคี ำส ัง่อนญุำตใหผู้ย้ ืน่ค ำขอน ำสนิคำ้ทีข่อยกเวน้หรอืคนืภำษี
หรอืลดอตัรำภำษอีอกจำกโรงอตุสำหกรรม คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น หรอืสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ แลว้แตก่รณี ไปยงัสถำนที่
สง่ออกหรอืน ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร พรอ้มท ัง้ก ำหนดระยะเวลำทีจ่ะตอ้งสง่สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรื
อน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกรดว้ย 
                   เพือ่ประโยชนใ์นกำรด ำเนนิกำรตำมวรรคหนึง่ ถำ้สนิคำ้ยงัมไิดเ้สยีภำษ ีใหน้ ำสนิคำ้ดงักลำ่วออก
จำกโรงอตุสำหกรรมหรอืคลงัสนิคำ้ทณัฑบ์นโดยยงัไมต่อ้งช ำระภำษสี ำหรบัสนิคำ้น ัน้ได ้และใหถ้อืวำ่สนิคำ้
ดงักลำ่วไดร้บักำรขยำยหรอืเลือ่นก ำหนดเวลำช ำระภำษอีอกไปเป็นกำรช ัว่ครำวจนกวำ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดี
มอบหมำยจะไดม้คี ำส ัง่ใหย้กเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษ ี

                   ขอ้ 9  สนิคำ้ทีข่อรบัยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษตีอ้งไดร้บักำรรบัรองกำรสง่ออกนอก
รำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้เขตปลอดอำกรโดยพนกังำนศลุกำกร กอ่นกำรสง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืกำร
น ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกร 
                   ในกรณีทีอ่ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยพจิำรณำเห็นสมควร อำจส ัง่ใหเ้จำ้พนกังำนสรรพสำมติ
หรอืพนกังำนเจำ้หนำ้ทีท่ ำกำรตรวจสอบสนิคำ้กอ่นกำรสง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืกำรน ำเขำ้ไปในเขตปลอด
อำกรดว้ยก็ได ้

                   ขอ้ 10  เมือ่มกีำรสง่สนิคำ้ทีข่อรบักำรยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษอีอกนอกรำชอำณำจกัร
หรอืน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกรแลว้ ใหผู้ข้อยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษแีจง้กำรสง่สนิคำ้ออก
นอกรำชอำณำจกัรหรอืกำรน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกร พรอ้มท ัง้สง่หลกัฐำนกำรรบัรองกำรสง่สนิคำ้ออก

นอกรำชอำณำจกัรหรอืกำรน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกรของพนกังำนศลุกำกร แลว้แตก่รณี ตอ่อธบิดหีรอืผู ้
ซ ึง่อธบิดมีอบหมำยภำยในหกสบิวนันบัแตว่นัทีส่ง่สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอด
อำกร 

                   ขอ้ 11  เมือ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยไดพ้จิำรณำแลว้วำ่ค ำขอและหลกัฐำนเกีย่วกบักำรยืน่
ค ำขอถกูตอ้ง และปรำกฏวำ่มกีำรสง่สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกรถกูตอ้ง
ตำมทีไ่ดแ้จง้ไว ้ใหส้ ัง่ยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้
ไปในเขตปลอดอำกร แลว้แตก่รณี ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                   หำกปรำกฏวำ่สนิคำ้น ัน้ไดส้ญูหำยหรอืขำดจ ำนวนไปจำกทีไ่ดร้ะบใุนค ำขอ อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดี
มอบหมำยจะส ัง่ยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษเีฉพำะสนิคำ้ทีไ่ดม้กีำรสง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืน ำเขำ้
ไปในเขตปลอดอำกรตำมควำมเป็นจรงิก็ได ้ในกรณีเชน่นีผู้ส้ง่สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืผูน้ ำสนิคำ้เขำ้
ไปในเขตปลอดอำกรมหีนำ้ทีเ่สยีภำษสี ำหรบัสนิคำ้ตำมชนดิและจ ำนวนทีส่ญูหำยหรอืขำดไปในอตัรำภำษทีีใ่ช้

บงัคบัอยู ่ณ วนัทีค่วำมรบัผดิในอนัจะตอ้งเสยีภำษเีกดิข ึน้ เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้ำ่สนิคำ้น ัน้ไดส้ญูหำยหรอืขำด
จ ำนวนไปเพรำะเหตสุดุวสิยั หรอืกรณีทีข่ำดจ ำนวนไปเพรำะยงัมไิดน้ ำออกจำกโรงอตุสำหกรรม คลงัสนิคำ้ทณัฑ์
บน หรอืสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ แลว้แตก่รณี 

                   ขอ้ 12  ผูย้ ืน่ค ำขอยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษตีอ้งยนิยอมใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ทีเ่ขำ้ไปใน
โรงอตุสำหกรรมหรอืสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ในระหวำ่งเวลำท ำกำร เพือ่ตรวจสอบหรอืควบคมุใหก้ำรเป็นไปตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยภำษสีรรพสำมติ 
                   ในกรณีทีม่กีำรน ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกร ผูน้ ำสนิคำ้เขำ้ไปในเขตปลอดอำกรตอ้งปฏบิตั ิ
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยศลุกำกรและกฎหมำยวำ่ดว้ยภำษสีรรพสำมติในสว่นทีเ่กีย่วกบัเขตปลอดอำกรดว้ย 

                   ขอ้ 13  ผูย้ ืน่ค ำขอยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษทีีไ่มส่ง่สนิคำ้ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอื
น ำเขำ้ไปในเขตปลอดอำกรภำยในระยะเวลำทีอ่ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยก ำหนด หรอืฝ่ำฝืนขอ้ 10 หรอืขอ้ 
12 ไมม่สีทิธไิดร้บักำรยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษ ีและใหผู้น้ ัน้มหีนำ้ทีเ่สยีภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีข่อรบั
ยกเวน้ภำษหีรอืลดอตัรำภำษใีนอตัรำภำษทีีใ่ชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัทีค่วำมรบัผดิในอนัจะตอ้งเสยีภำษเีกดิข ึน้ 
  

หมวด 3 
กำรขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีผู่ป้ระกอบอตุสำหกรรม 

มสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภำษ ี
  

                   ขอ้ 14  ใหผู้ป้ระกอบอตุสำหกรรมซึง่ประสงคจ์ะขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีผู่น้ ัน้มสีทิธิ
ไดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภำษตีำมมำตรำ 102 ยืน่ค ำขอตอ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำย ณ กรมสรรพสำมติ หรอื

ส ำนกังำนสรรพสำมติพืน้ทีท่ ีโ่รงอตุสำหกรรม คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น หรอืสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ต ัง้อยู ่ตำมแบบและ
วธิกีำรทีอ่ธบิดกี ำหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐำนประกอบค ำขอดงักลำ่ว 

                   ขอ้ 15  เมือ่อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยไดร้บัค ำขอตำมขอ้ 14 แลว้ ใหม้คี ำส ัง่ใหเ้จำ้พนกังำน
สรรพสำมติหรอืพนกังำนเจำ้หนำ้ทีท่ ำกำรตรวจสอบสนิคำ้น ัน้ และส ัง่ใหป้ระทบัตรำหรอืเครือ่งหมำย เพือ่แสดงวำ่
เป็นสนิคำ้ทีม่กีำรขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษกีอ่นน ำออกจำกโรงอตุสำหกรรม คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น หรอืสถำนทีเ่ก็บ
สนิคำ้ แลว้แตก่รณี 
                   ในกรณีเชน่นีใ้หน้ ำควำมในขอ้ 7 และขอ้ 8 มำใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

                   ขอ้ 16  ใหผู้ป้ระกอบอตุสำหกรรมแจง้กำรน ำสนิคำ้ออกจำกโรงอตุสำหกรรม คลงัสนิคำ้ทณัฑบ์น 
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หรอืสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้ หรอืแจง้กำรจ ำหนำ่ยสนิคำ้ใหแ้กผู่ไ้ดร้บัเอกสทิธิต์ำมมำตรำ 102 (3) ตอ่เจำ้พนกังำน
สรรพสำมติหรอืพนกังำนเจำ้หนำ้ทีภ่ำยในหกสบิวนันบัแตว่นัทีน่ ำสนิคำ้ออกจำกสถำนทีด่งักลำ่ว หรอืนบัแตว่นั
จ ำหนำ่ยสนิคำ้ แลว้แตก่รณี ณ กรมสรรพสำมติหรอืส ำนกังำนสรรพสำมติพืน้ทีท่ ีผู่ป้ระกอบอตุสำหกรรมไดแ้จง้
กำรขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษไีว ้พรอ้มดว้ยหลกัฐำนดงัตอ่ไปนี ้
                   (1) ในกรณีสนิคำ้ตำมมำตรำ 102 (1) (2) หรอื (3) หลกัฐำนทีส่ว่นรำชกำรในรำชกำรสว่นกลำง 
รำชกำรสว่นภมูภิำค หรอืรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ องคก์ำรสำธำรณกศุล คณะทตูหรอืองคก์ำรระหวำ่งประเทศ และ
กระทรวงกำรตำ่งประเทศไดล้งลำยมอืชือ่รบัรองกำรรบัหรอืกำรใชส้นิคำ้น ัน้ 
                   (2) ในกรณีสนิคำ้เป็นน ำ้มนัและผลติภณัฑน์ ำ้มนัตำมมำตรำ 102 (4) หลกัฐำนกำรน ำน ำ้มนัหรอื
ผลติภณัฑน์ ำ้มนัไปเตมิในอำกำศยำนหรอืเรอื และกำรปลอ่ยอำกำศยำนหรอืเรอืดงักลำ่วไปตำ่งประเทศของ
พนกังำนศลุกำกร 
                   ผูป้ระกอบอตุสำหกรรมซึง่ไมป่ฏบิตัติำมวรรคหนึง่ ไมม่สีทิธไิดร้บักำรคนืหรอืยกเวน้ภำษแีละใหผู้ ้
ประกอบอตุสำหกรรมเสยีภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีข่อรบักำรยกเวน้ภำษนี ัน้ ในอตัรำภำษทีีใ่ชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัทีค่วำม
รบัผดิในอนัจะตอ้งเสยีภำษเีกดิข ึน้ 

                   ขอ้ 17  เมือ่พจิำรณำค ำขอและหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งและปรำกฏวำ่ไดม้กีำรรบัหรอืกำรใชส้นิคำ้
ตำมทีร่ะบใุนค ำขอแลว้ ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมำยส ัง่ใหค้นืหรอืยกเวน้ภำษสี ำหรบัสนิคำ้น ัน้ แลว้แตก่รณี 
ตำมทีเ่ห็นสมควร 
                   ถำ้ปรำกฏวำ่สนิคำ้น ัน้ไดส้ญูหำยหรอืขำดจ ำนวนไปจำกทีร่ะบไุวใ้นค ำขอ อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดี
มอบหมำยจะส ัง่ใหค้นืหรอืยกเวน้ภำษเีฉพำะจ ำนวนทีไ่ดม้กีำรรบัหรอืมกีำรใชต้ำมควำมเป็นจรงิก็ได ้
  

บทเฉพำะกำล 
  

                   ขอ้ 18  ค ำขอยกเวน้หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีส่ง่ออกนอกรำชอำณำจกัรหรอืค ำ
ขอรบัคนืหรอืยกเวน้ภำษสี ำหรบัสนิคำ้ทีผู่ป้ระกอบอตุสำหกรรมมสีทิธไิดร้บัคนืหรอืยกเวน้ภำษทีีไ่ดย้ ืน่ไวแ้ลว้กอ่น
วนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบ้งัคบั ใหถ้อืวำ่เป็นค ำขอทีไ่ดย้ ืน่ตำมกฎกระทรวงนี ้
  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่9 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2547 
  
  

รอ้ยเอก สชุำต ิ เชำวว์ศิษิฐ ์
  

รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลงั 
  

  

  

หมำยเหต ุ:- เหตผุลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี ้คอื เนือ่งจำกไดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิมำตรำ 100 

แหง่พระรำชบญัญตัภิำษสีรรพสำมติ พ.ศ. 2527 เพือ่ก ำหนดใหส้นิคำ้ทีน่ ำเขำ้มำในเขตปลอดอำกรไดร้บัยกเวน้
หรอืคนืภำษหีรอืลดอตัรำภำษตีำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงเชน่เดยีวกบัสนิคำ้ที่
สง่ออกนอกรำชอำณำจกัร สมควรปรบัปรงุกฎกระทรวงทีอ่อกตำมควำมในบทบญัญตัดิงักลำ่วใหส้อดคลอ้งกนั
ดว้ย จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี ้
  
  
(ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ เลม่ 121 ตอนพเิศษ 2 ก ลงวนัที ่11 กมุภำพนัธ ์2547) 

  

 


