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เป็นปีที ่55 ในรัชการปัจจบุนั 

        พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

        โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร 

        พระราชบญัญัตนิีม้บีทบญัญัตบิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่
มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 37 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
บญัญัตใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศัยอ านาจตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมาย 

        จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญัตขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของรัฐสภาดังตอ่ไปนี้ 

 
มาตรา 1 

 
พระราชบญัญัตนิี้เรยีกวา่ "พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2543" 

 
มาตรา 2 

 
พระราชบญัญัตนิีใ้หใ้ชบ้งัคับตัง้แตว่นัถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 
มาตรา 3 

 
ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นบทนยิามตอ่จากบทนยิามค าวา่ "คลังสนิคา้" ในมาตรา 2 แหง่
พระราชบญัญัตศิลุกากร พระพทุธศักราช 2469 

 
        "ค าวา่ "เขตปลอดอากร" หมายความวา่ เขตพืน้ทีท่ีก่ าหนดไวส้ าหรับการประกอบอตุสาหกรรม พาณชิยก
รรม หรอืกจิการอืน่ทีเ่ป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของประเทศ โดยของทีน่ าเขา้ไปในเขต ดังกลา่วจะไดรั้บ
สทิธปิระโยชนท์างอากรตามทีก่ฎหมายบญัญัต"ิ 

 
มาตรา 4 

 
ใหย้กเลกิความในมาตรา 8 ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พระพทุธศักราช 2469 ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที ่329 ลงวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใหใ้ชค้วาม
ตอ่ไปนี้แทน 

        "มาตรา 8 ทว ิอธบิดมีอี านาจ 

  
(1) 

 
อนุมัตใิหจั้ดตัง้คลังสนิคา้ทัณฑบ์นส าหรับแสดงและขายของทีเ่ก็บในคลังสนิคา้ทัณฑบ์นนัน้ โดยให ้
ปฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 

  
(2) 

 
อนุมัตใิหจั้ดตัง้คลังสนิคา้ทัณฑบ์นส าหรับท าการผลติ ผสม ประกอบ บรรจ ุหรอืด าเนนิการอืน่ใดกบั
ของทีน่ าเขา้มาและเก็บในคลังสนิคา้ทัณฑบ์นนัน้ โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 

        เวน้แตจ่ะมบีญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอืน่ ใหค้ลังสนิคา้ทัณฑบ์นตาม (1) และ (2) อยูใ่นบงัคับแหง่บทบญัญัตวิา่
ดว้ยคลังสนิคา้ทัณฑบ์น" 



 
มาตรา 5 

 
ใหย้กเลกิความในมาตรา 10 ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พระพทุธศักราช 2469 ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที ่329 ลงวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใหใ้ชค้วาม
ตอ่ไปนี้แทน 

        "มาตรา 10 ทว ิความรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีคา่ภาษีส าหรับของทีน่ าเขา้เกดิขึน้ในเวลาทีน่ าของเขา้ส าเร็จ 

        ภายใตบ้งัคับมาตรา 87 และมาตรา 88 การค านวณคา่ภาษีใหถ้อืตามสภาพของราคาของและพกิดัอตัรา
ศลุกากรทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาทีค่วามรับผดิในอนัจะตอ้งเสยีคา่ภาษีเกดิขึน้ แตใ่นกรณีของทีเ่ก็บไวใ้นคลังสนิคา้ทัณฑ์
บน ใหค้ านวณตามพกิดัอตัราศลุกากรทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลาซึง่ไดป้ลอ่ยของเชน่วา่นัน้ออกไปจากคลังสนิคา้ทัณฑบ์น ไม่
วา่จะปลอ่ยออกไปในสภาพเดมิทีน่ าเขา้หรอืในสภาพอืน่ 

        ในกรณีของทีป่ลอ่ยออกไปจากเขตปลอดอากร ใหค้ านวณคา่ภาษีตามสภาพของราคาของและพกิดัอตัรา
ศลุกากรทีเ่ป็นอยูใ่นเวลาซึง่ไดป้ลอ่ยของเชน่วา่นัน้ออกไปจากเขตปลอดอากร แตใ่นกรณีทีไ่ดน้ าของทีม่อียูใ่น
ราชอาณาจักรเขา้ไปในเขตปลอดอากร โดยของทีน่ าเขา้ไปนัน้ไมม่สีทิธไิดรั้บการคนืหรอืยกเวน้อากร ไมต่อ้งน า
ราคาของดังกลา่วมาค านวณคา่ภาษี ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท์ีอ่ธบิดเีห็นชอบหรอืทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด" 

 
มาตรา 6 

 
ใหย้กเลกิความในมาตรา 88 แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร พระพทุธศักราช 2469 ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที ่329 ลงวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใหใ้ชค้วาม
ตอ่ไปนี้แทน 

        "มาตรา 88 รายการละเอยีดแหง่ของทีไ่ดจ้ดไวต้ามมาตรา 87 ใหใ้ชส้ าหรับประเมนิอากรแกข่องนัน้ แตใ่น
กรณีทีไ่ดใ้ชข้องดังกลา่วในการผลติ ผสม ประกอบ บรรจ ุหรอืด าเนนิการอืน่ใดในคลังสนิคา้ทัณฑบ์น ใหค้ านวณ
ปรมิาณทีใ่ชต้ามหลักเกณฑท์ีอ่ธบิดเีห็นชอบ หรอืทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

        ใหย้กเวน้การเก็บอากรขาเขา้และอากรขาออกแกข่องทีป่ลอ่ยออกไปจากคลังสนิคา้ทัณฑบ์นเพือ่สง่ออก
นอกราชอาณาจักร ทัง้นี ้ไมว่า่จะปลอ่ยออกไปในสภาพเดมิทีน่ าเขา้หรอืในสภาพอืน่ 

        การปลอ่ยของออกไปจากคลังสนิคา้ทัณฑบ์น หากเป็นการโอนเขา้ไปในคลังสนิคา้ทัณฑบ์นอืน่หรอื
จ าหน่ายใหแ้กผู่น้ าของเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่9) พทุธศักราช 2482 หรอื
ผูม้สีทิธไิดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศลุกากรหรอืกฎหมายอืน่ ใหถ้อืวา่เป็นการสง่ออกนอก
ราชอาณาจักรในเวลาทีป่ลอ่ยของเชน่วา่นัน้ออกไปจากคลังสนิคา้ทัณฑบ์น โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดี
ก าหนด 

        การรับของทีไ่ดโ้อนหรอืจ าหน่ายตามวรรคสาม ใหถ้อืวา่เป็นการน าเขา้มาในราชอาณาจักรหรอืน าเขา้
ส าเร็จในเวลาทีป่ลอ่ยของเชน่วา่นัน้ออกไปจากคลังสนิคา้ทัณฑบ์น โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด" 

 
มาตรา 7 

 
ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นมาตรา 97 ทว ิของหมวด 10 เก็บของในคลังสนิคา้แหง่พระราชบญัญัติ
ศลุกากร พระพทุธศักราช 2469 

        "มาตรา 97 ทว ิในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่ มขีองทีย่ังมไิดเ้สยีคา่ภาษีหรอืของทีห่ลกีเลีย่งคา่ภาษี 
หรอืของตอ้งจ ากดัหรอืของตอ้งหา้ม หรอืของทีม่ไิดรั้บอนุญาตใหน้ าเขา้ไปในคลังสนิคา้ทัณฑบ์น ใหพ้นักงาน
เจา้หนา้ทีม่อี านาจเขา้ไปในคลังสนิคา้ทัณฑบ์น เพือ่สอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืเพือ่ตรวจสอบเอกสารหรอืของใด ๆ 
รวมทัง้ตรวจคน้โรงงาน อาคาร ยานพาหนะ และบคุคล ซึง่อยูใ่นคลังสนิคา้ทัณฑบ์นนัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งมหีมายคน้" 

 
มาตรา 8 

 
ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนี้เป็นหมวด 10 ทว ิเขตปลอดอากร มาตรา 97 ตร ีมาตรา 97 จัตวา 
มาตรา 97 ฉ มาตรา97 สตัต มาตรา 97 อฎัฐ มาตรา 97 นว และมาตรา 97 ทศ แหง่
พระราชบญัญัตศิลุกากร พระพทุธศักราช2469 



"หมวด 10 ทว ิ

เขตปลอดอากร 

 
มาตรา 97 ตร ี

 
ใหอ้ธบิดมีอี านาจอนุมัตจัิดตัง้เขตปลอดอากรส าหรับการประกอบอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม 
หรอืกจิการอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของประเทศ และใหม้อี านาจก าหนด
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอและการอนุมัตใิหจั้ดตัง้เขตปลอดอากร 

        ผูซ้ ึง่ไดรั้บอนุมัตใิหจั้ดตัง้เขตปลอดอากรตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมประจ าปีตามทีรั่ฐมนตรกี าหนด โดย
กฎกระทรวง 

 
มาตรา 97 จัตวา 

 
ใหอ้ธบิดมีอี านาจประกาศก าหนดประเภทหรอืชนดิของ ของทีจ่ะน าเขา้ไปในหรอืปลอ่ยออก
จากเขตปลอดอากร และก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการน าของเขา้ไปในหรอื
ปลอ่ยออกจากเขตปลอดอากร 

 
มาตรา 97 เบญจ 

 
ใหย้กเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของทีไ่ดน้ าเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่น าเขา้ไปในเขตปลอด
อากร ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

  
(1) 

 
ของทีเ่ป็นเครือ่งจักร อปุกรณ์ เครือ่งมอืและเครือ่งใช ้รวมทัง้สว่นประกอบของของดังกลา่ว
ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการประกอบอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม หรอืกจิการอืน่ใดทีเ่ป็น
ประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ไดน้ าเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่น าเขา้ไปใน
เขตปลอดอากรตามทีอ่ธบิดอีนุมัต ิ

  
(2) 

 
ของทีน่ าเขา้มาในราชอาณาจักรและน าเขา้ไปในเขตปลอดอากร ส าหรับใชใ้นการประกอบ
อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม หรอืกจิการอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนแ์กก่ารเศรษฐกจิของประเทศ 
หรอื 

  
(3) 

 
ของทีป่ลอ่ยออกมาจากเขตปลอดอากรอืน่ 

        ใหย้กเวน้อากรขาออกส าหรับของทีป่ลอ่ยออกไปจากเขตปลอดอากรเพือ่สง่ออกนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา 97 ฉ 

 
การน าเขา้และการผลติของทีก่ระท าในเขตปลอดอากร ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามติตามที่
ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามติ 

        การน าเขา้และการผลติของทีก่ระท าในเขตปลอดอากรใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีสรุา การปิดแสตมป์และ
คา่ธรรมเนยีม ตามกฎหมายวา่ดว้ยสรุา กฎหมายวา่ดว้ยยาสบู และกฎหมายวา่ดว้ยไพ ่โดยใหน้ าบทบญัญัติ
เกีย่วกบัการยกเวน้และการจัดเก็บตามทีก่ าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยภาษีสรรพสามติมาใชบ้งัคับ โดยอนุโลมกบัการ
ยกเวน้ภาษีสรุา การปิดแสตมป์ และคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว 

 
มาตรา 97 สตัต 

 
ในกรณีการน าของเขา้มาในราชอาณาจักรหรอืน าวัตถดุบิภายในราชอาราจักรเขา้ไปในเขต
ปลอดอากร 
เพือ่ผลติ ผสม ประกอบ บรรจ ุหรอืด าเนนิการอืน่ใดกบัของนัน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่ออกไป
นอกราชอาณาจักร ใหข้องนัน้ไดรั้บยกเวน้ไมอ่ยูภ่ายในบงัคับของกฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
ควบคมุมาตรฐานหรอืคณุภาพ การประทับตราหรอืเครือ่งหมายใด ๆ แกข่องนัน้ ทัง้นี้ โดยให ้
ปฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 



 
มาตรา 97 อฏัฐ 

 
ในกรณีทีม่กีฎหมายบญัญัตใิหข้องใดไดรั้บยกเวน้หรอืคนืเงนิอากรเมือ่สง่ออกนอก
ราชอาณาจักร หากน าของนัน้เขา้ไปในเขตปลอดอากร ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรหรอืคนืเงนิอากร
โดยใหถ้อืวา่ของนัน้ไดส้ง่นอกราชอาณาจักรในเวลาทีไ่ดน้ าของเชน่วา่นัน้ 
เขา้ไปในเขตปลอดอากร ทัง้นี้ โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 

 
มาตรา 97 นว 

 
การน าของออกจากเขตปลอดอากรเพือ่ใชห้รอืจ าหน่ายภายในราชอาณาจักรหรอืเพือ่โอนเขา้

ไปในคลังสนิคา้ทัณฑบ์น หรอืจ าหน่ายใหแ้กผู่น้ าของเขา้ตามมาตรา 19 ทว ิแหง่
พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่9) พทุธศักราช 2482 หรอืผูม้สีทิธไิดรั้บยกเวน้อากรตาม
กฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศลุกากรหรอืกฎหมายอืน่ ใหถ้อืวา่เป็นการน าเขา้มาในราชอาณาจักร
หรอืน าเขา้ส าเร็จในเวลาทีน่ าของเชน่วา่นัน้ออกจากเขตปลอดอากร ทัง้นี ้โดยใหป้ฏบิตัติาม
ระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 

        การน าของในเขตปลอดอากรไปใชเ้พือ่การบรโิภคหรอืใชเ้พือ่ประโยชนอ์ยา่งอืน่นอกเหนือจาก
วัตถปุระสงคใ์นการจัดตัง้เขตปลอดอากร ใหถ้อืวา่เป็นการน าของออกจากเขตปลอดอากรตามวรรคหนึง่เวน้แตจ่ะ
เป็นการก าจัดหรอืท าลายเศษวัสด ุของทีเ่สยีหาย ของทีใ่ชไ้มไ่ด ้หรอืของทีไ่มไ่ดใ้ช ้ซึง่อยูภ่ายในเขตปลอด
อากรโดยไดรั้บอนุญาตจากอธบิดแีละปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 
มาตรา 97 ทศ 

 
ใหน้ าบทบญัญัตใินหมวด 10 เก็บของในคลังสนิคา้ และบทก าหนดโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บทบญัญัตดัิงกลา่วมาใชบ้งัคับกบัการน าของเขา้ การเก็บรักษา การสง่ของออก การควบคมุการ
ขนยา้ยของในเขตปลอดอากร และอ านาจของพนักงานเจา้หนา้ที ่โดยอนุโลม" 

 
มาตรา 9 

 
ใหย้กเลกิความใน (ง) วรรคหนึง่ของมาตรา 19 ทว ิแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบั
ที ่9) พทุธศักราช2482 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที ่329 ลง
วันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนี้แทน 

        "(ง) ของนัน้ไดส้ง่ออกไปภายในหนึง่ปีนับแตว่นัทีน่ าของซึง่ใชใ้นการผลติ ผสม หรอืประกอบเป็นของที่
สง่ออก หรอืใชบ้รรจขุองทีส่ง่ออก เขา้มาในราชอาณาจักร เวน้แตใ่นกรณีมเีหตสุดุวสิยัท าใหไ้มอ่าจสง่ออกภายใน
ก าหนดเวลาดังกลา่วได ้อธบิดอีาจขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิหกเดอืน และ" 

 
มาตรา 10 

 
ใหย้กเลกิความในมาตรา 19 ตร ีแหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัที ่9) พทุธศักราช 2482 ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที ่329 ลงวันที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และใหใ้ช ้
ความตอ่ไปนี้แทน 

        "มาตรา 19 ตร ีเมือ่ผูน้ าของเขา้มาแสดงความจ านงวา่ของทีน่ าเขา้จะใชเ้ฉพาะในการผลติ ผสม ประกอบ 
หรอืบรรจ ุเพือ่การสง่ออกไปยังเมอืงตา่งประเทศ หรอืสง่ไปเป็นของใชส้ิน้เปลอืงในเรอืเดนิทางไปเมอืง
ตา่งประเทศ อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดมีอบหมายจะอนุญาตใหรั้บการค ้าประกนัของกระทรวงการคลังหรอืธนาคาร หรอื
หลักประกนัอืน่ แทนการช าระอากรขาเขา้ทีต่อ้งเสยี โดยอาจก าหนดเงือ่นไขตามทีเ่ห็นสมควรก็ได ้เมือ่มกีาร

สง่ออกซึง่ของทีจ่ะไดค้นืเงนิอากรตามมาตรา 19ทว ิก็ใหค้นืหลักประกนัโดยถอืเสมอืนวา่เป็นการคนืเงนิอากร" 

มาตรา 11 
ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็นมาตรา 19 จัตวา แหง่พระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบั
ที ่9) พทุธศักราช 2482 

        "มาตรา 19 จัตวา ของทีน่ าเขา้ในราชอาณาจักรเพือ่ใชใ้นการผลติ ผสม ประกอบ หรอืบรรจตุาม
มาตรา 19 ทว ิหากโอนเขา้ไปในคลังสนิคา้ทัณฑบ์น หรอืจ าหน่ายใหแ้กผู่ม้สีทิธไิดรั้บยกเวน้อากรตามกฎหมาย
วา่ดว้ยพกิดัอตัราศลุกากรหรอืกฏหมายอืน่ ใหถ้อืวา่ของนัน้ไดส้ง่ออกตามมาตรา 19 ทว ิในเวลาทีโ่อนหรอื
จ าหน่ายของเชน่วา่นัน้ ทัง้นี ้โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด 



        การรับของทีไ่ดโ้อนหรอืจ าหน่ายตามวรรคหนึง่ ใหถ้อืวา่เป็นการน าเขา้มาในราชอาณาจักรหรอืน าเขา้
ส าเร็จในเวลาทีโ่อนหรอืจ าหน่ายของเชน่วา่นัน้ โดยใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกี าหนด" 

        ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

              บญัญัต ิบรรทัดฐาน 

               รองนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัตฉิบับนี ้คอื โดยทีใ่นปัจจบุันการคา้ขาย
ระหวา่งประเทศไดม้กีารแขง่ขนักันอยา่งมาก การสนับสนุนและสง่เสรมิการสง่ออกจงึเป็นสิง่ทีม่ ี
ความส าคัญ เนือ่งจากเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักับประเทศตา่ง ๆ ดว้ยเหตนุีจ้งึ
สมควรก าหนดใหม้กีารจัดตัง้เขตปลอดอากรขึน้ในประเทศไทย เพือ่ผลติ ผสม ประกอบ บรรจ ุหรอื
ด าเนนิการอืน่ใดกับสนิคา้นัน้เพือ่สง่ออกไปนอกราชอาณาจักร อันเป็นการสง่เสรมิการสง่ออกอกีวธิี
หนึง่ ซึง่การจัดตัง้เขตปลอดอากรสามารถกระท าไดโ้ดยขออนุมตัติอ่อธบิดกีรมศลุกากรเทา่นัน้จงึมี
ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นหลักการทีม่คีวามสอดคลอ้งกับหลกัสากลดังทีบ่ัญญัตไิวใ้นอนุสญัญา
เกยีวโตขององคก์ารศลุกากรโลก จงึเป็นการเพิม่ทางเลอืกใหแ้กผู่ป้ระกอบการสง่ออกทีส่ามารถ
เลอืกใชใ้หเ้หมาะกับกจิการของตนไดแ้ละสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิบทบัญญัตเิกีย่วกับคลังสนิคา้ทัณฑ์
บนเพือ่ใหม้ขีอบเขตการด าเนนิงานไดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิบทบัญญัติ
อืน่ใหม้คีวามยดืหยุน่และเอือ้ประโยชนใ์หแ้กผู่ป้ระกอบการเพิม่ขึน้ จงึจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบัญญัตนิี ้

 


