
 

 

แผนการด าเนินการจัดการองค์ความรู ้
ของหน่วยงานด่านศุลกากรบึงกาฬ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

      การจ าแนกเนื้อไม้ยืนต้นเบื้องต้น 

1. ไม้ประกอบ (Composite  Wood) หมายถึง ผลิตภัณฑ์แผ่นวัสดุที่ผลิตขึ้นจากไม้หรือวัสดุประเภท    
ลิกโนเซลลูโลส ซึ่งอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น ไม้จริง (Sold wood) ไม้บาง (Veneer) แถบไม้(Strand) ชิ้นไม้ 
(Particle) เส้นใย (Fiber) เป็นต้น โดยประสานยึดติดด้วยกาวหรือสารเชื่อมอ่ืน เช่น ปูนซิเมนต์ พลาสติก
และยิปซั่ม เป็นต้น 
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ไม้ประกอบ สามารถจ าแนกตามลักษณะวัตถุดิบและสารเชื่อมประสานได้ดังนี้  
1. ประเภทไม้แปรรูป  

  1.1 ไม้ประกับโครงสร้าง (glued laminated timber, glulam) เป็นการน าแผ่นไม้แปรรูป
มาประกอบติดกันให้มีขนาดตามที่ต้องการ โดยใช้กาวเป็นสารเชื่อม มักใช้กับงานโครงสร้างในรูปคานและเสา 
 

 
 
  1.2 แผ่นไม้ประสาน (laminated wood) เป็นการน าไม้แปรรูปขนาดเล็กท่ีคัดเลือกดีแล้ว
มาติดกันด้วยกาว เพ่ือให้ได้แผ่นไม้ประสานที่มีขนาดหน้ากว้างและยาวมากขึ้น ส่วนมากมักน าไปใช้เป็นไม้
พ้ืนกระดาน ผนังในอาคาร และงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
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2. ประเภทไม้บาง (Veneer) หมายถึงแผ่นเนื้อไม้บางๆ ที่ได้จากการปอกหรือฝาน แยกได้ คือ 

- ไม้บางปอก (rotary cut veneer) หมายถึง ไม้บางท่ีปอกออกมาเป็นแผ่นต่อเนื่องกัน 
  ด้วยใบมีดที่ติดอยู่กับเครื่องปอกและอยู่ในแนวขนานกับเส้นแกนของซุง 
 

 
 

- ไม้บางฝาน (sliced veneer) หมายถึง ไม้บางท่ีฝานออกมาเป็นแผ่นทีละแผ่นด้วยใบมีด   
  ที่ติดอยู่กับเครื่องฝานในแนวขนานกับท่อนยึดท่อนไม้ และใบมีดเคลื่อนตัวไปกลับในทาง 
  ขวางหรือทางยาวกับแกนของไม้หรือด้วยใบมีดที่ติดอยู่กับท่ี แต่ท่อนไม้เคลื่อนที่เข้าหา     
  ใบมีด 
 

 
 
2.1 แผ่นไม้อัด (ply wood) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าไม้บางหลายแผ่นมาประกอบ 

ยึดให้ติดกันด้วยกาว ลักษณะที่ส าคัญ คือ ประกอบด้วยไม้บางตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป โดยชั้นที่ติดกันมีเสี้ยน
ขวางตั้งฉากกันเพ่ือเพ่ิมสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในแนวระนาบของแผ่นให้
น้อยที่สุด โดยทั่วไปไม้อัดจะมีจ านวนชั้นเป็นเลขค่ี เช่น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น เป็นต้น 
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2.2 แผ่นไม้บางประกับ หรือ แผ่นไม้บางประสาน (laminated veneer lumber “LVL)  
เป็นแผ่นไม้ที่ได้จากการน าไม้บางหลายๆ แผ่นมาประสานยึดติดด้วยกาว โยมีลักษณะการเรียงแผ่นไม้บาง 
ต้องให้แนวเสี้ยนไม้ทุกชั้นเรียงไปในแนวเดียวกัน สามารถเพ่ิมจ านวนชั้นได้ตามความหนาที่ต้องการ ความ
แข็งแรงของไม้บางประสานจะข้ึนอยู่กับชนิดไม้และชนิดกาวที่ใช้ 

 

 
 
 

2.3 แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง (blackboard) เป็นแผ่นไม้อัดที่มีชั้นไส้เป็นไม้ระแนงขนาด 
หน้ากว้าง 7-30 มิลลิเมตร เรียงอัดประสานต่อเนื่องกัน แล้วประกบหน้าหลังด้วยไม้บางสลับเสี้ยน ใช้ใน
การท าเฟอร์นิเจอร์ 
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2.4 แผ่นไม้อัดไส้ไม้ประกับตั้ง (laminboard) เป็นแผ่นไม้อัดที่มีชั้นไส้ท าจากไม้แปรรูปที่ 

มีขนาดกว้างน้อยกว่า 7 มิลลิเมตร น ามาวางเรียงต่อกันโดยใช้กาวเป็นตัวประสาน แล้วใช้ไม้บางประกบ
หน้าหลังนิยมใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์ 
 

 
 
3. ประเภทช้ินไม้ 

3.1 แผ่นชิ้นไม้อัด (particleboard) เป็นแผ่นไม้ที่ได้จากกการน าชิ้นไม้ (particle) หรือ  
ชิ้นวัสดุลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ มาผสมคลุกเคล้ากับกาว แล้วอัดให้ติดกันด้วยเครื่องอัดร้อนภายใต้อุณหภูมิและ
แรงอัดที่เหมาะสม แผ่นชิ้นไม้อัดมีลักษณะโครงสร้างหลายแบบ ทั้งแบบชั้นเดียว สามชั้น หลายชั้น และ
แบบชิ้นไม้ขนาดลดหลั่นกันก็ได้ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400-900 kg/m3 ใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์ 
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3.2 แผ่นเกล็ดไม้อัด (flakeboard) เป็นแผ่นไม้ที่ท าจากไม้ที่ไสหรือฝานออกมาเป็นเกล็ด 
บางๆ แล้วน าเกล็ดไม้มาผสมกาวอัดติดกันทางด้านบน โดยมีทิศทางการเรียงตัวของเกล็ดไม้ไม่แน่นอน ใช้ใน
การท าไม้ลังและไม้พ้ืน 
 

 
 

3.3 แผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน (oriented strand”OSD) เป็นการน าชิ้นแถบไม้ที่มีลักษณะบาง 
และยาวมาเรียงเป็นชั้น โดยชั้นชิ้นแถบไม้ที่เรียงอยู่ด้านนอกทั้งสองด้านจะเรียงขนานตามความยาวของแผ่น 
ใช้ในการท าไม้พ้ืน ไม้ฝา และเฟอร์นิเจอร์ 
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4. ประเภทเส้นใย  

4.1 แผ่นใยไม้อัดแข็ง (hardboard) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าเส้นใยไม้หรือวัสดุลิกโน 
เซลลูโลสอ่ืนๆ ที่ให้เส้นใยมาผ่านกระบวนการผลิตแบบกรรมวิธีเปียก (wet process) ท าการอัดร้อนเพ่ือให้
เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใย โดยใช้ลิกนินในเส้นใยเป็นตัวประสาน มีความหนาแน่นอยู่ ในช่วง 800-
1,200 kg/m3 ลักษณะของแผ่นไม้จะเรียบหน้าเดียว ด้านหลังจะเป็นรอยตะแกรงลวด ในท้องตลาดเรียกว่า 
กระดาษอัด หรือบางท้องที่เรียกว่า ไม้อัดแผ่นเรียบ ใช้ในการท าเฟอร์นิเจอร์ กรอบรูป ผนัง ฝ้าเพดาน แผงวงจร
ไฟฟ้า บุประตูและหลังคารถยนต์  
 

 
 

4.2 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (medium density fiberboard”MDF) 
หมายถึง แผ่นใยไม้อัดที่มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 400-800 kg/m3  เป็นการน าเส้นใยจากไม้หรือวัสดุ 
ลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ ที่ให้เส้นใยมาผ่านกระบวนการผลิตแบบกรรมวิธีแห้ง (dry process) โดยใช้กาวเป็นตัว 
ประสาน แล้วท าการอัดร้อนแผ่นที่ได้จะมีลักษณะเรียบทั้งสองหน้า สามารถผลิตให้มีความหนา 1.8 -60 
mm. ตกแต่งผิวได้ดีใช้ส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ 
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4.3 แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (high density fiberboard “HDF) มีลักษณะเหมือน 
แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง แต่มีความหนาแน่นมากกว่า 800 kg/m3  ขึ้นไป เหมาะกับการใช้
งานประเภทไม้พ้ืน ประตู และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ 
 

 
 
4.4 แผ่นใยไม้อัดฉนวน หรือแผ่นใยฉนวน (softboard or insulation board) เป็นแผ่น 

ใยไม้อัดฉนวนที่ได้จากการน าเส้นใยไม้ หรือ วัสดุลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ ที่ให้เส้นใยมาผ่านกระบวนการผลิต
โดยทั่วไป จะได้มาจากการผลิตแบบกรรมวิธีเปียก (wet process) ไม่ต้องใช้กาวเป็นสารเชื่อม มีความ
หนาแน่นตั้งแต่ 400 kg/m3 ลงมาใช้ส าหรับเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง 
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5. ประเภทไม้อัดสารแร่    

5.1 แผ่นฝอยไม้อัดซีเมนต์ (wood wool-cement board) ผลิตจากฝอยไม้หรือ 
วัสดุลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นแถบ แต่มีความยาวกว่ามาผสมกับซีเมนต์และน้ า แล้วอัดขึ้นรูปเป็น
แผ่นค้างไว้ในแบบอัดจนซีเมนต์แข็งตัว ใช้ส าหรับท าฝ้าเพดาน 
 

 
 

5.2 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ (particle-cement board) เป็นแผ่นไม้ที่ได้จากการน าชิ้นไม้ 
หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ มาผสมกับซีเมนต์ น้ า และสารปรับปรุงคุณภาพตามอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้ว
อัดขึ้นรูปในแบบอัดทิ้งค้างไว้จนซีเมนต์แข็งตัว จึงถอดแบบออกและบ่มให้ซีเมนต์แข็งตัวเต็มที่ เพ่ือให้เกิด
การยึดเหนี่ยวระหว่างชิ้นไม้กับซีเมนต์ แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1,100-1,300 
kg/m3 ใช้ส าหรับท าพ้ืนผนัง 
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5.3 แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ (fiber-cement board) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนกับ 
แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ แต่ต่างกันที่วัตถุดิบที่ใช้ จะใช้วัตถุดิบที่เป็นเส้นใยจากไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ 
ที่ให้เส้นใยมาผสมกับซีเมนต์ น้ า และสารปรับปรุงคุณภาพตามอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น
และบ่มจนซีเมนต์แข็งตัว แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์มีความหนาแน่น 1,100-1,300 kg/m3 ใช้ในการก่อสร้าง
อาคารแทนไม้จริง เช่น ท าฝา พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน 
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5.4 แผ่นใยไม้อัดยิบซั่ม (fiber-gypsum board) เป็นแผ่นไม้ที่ได้จากไม้หรือวัสดุลิกโน 
เซลลูโลสอ่ืนๆ ที่ให้เส้นใยมาผสมกับยิบซั่ม น้ า และสารปรับปรุงคุณภาพตามอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วอัด
ขึ้นรูปเป็นแผ่นและบ่มให้แข็งตัว ใช้ประโยชน์ในการท าแผ่นผนังบ้านและฝ้า 
 

 
 

6. ประเภทไม้พลาสติก     เป็นวัสดุแผ่นไม้ประกอบที่ใช้เส้นใยหรือผงจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติที่
เป็นลิกโนเซลลูโลสอ่ืนๆ มาผสมกับเทอร์โมพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนและโพลิโพรพิลีน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี

ความทนทานใช้กับงานภายนอกอาคารได้ ใช้ประโยชน์ในการท าผนังบ้านและเฟอร์นิเจอร ์
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7. ไม้กฤษณา 

 ต้นกฤษณา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 18-30 เมตร ลักษณะของ
ต้นเป็นทรงพุ่มเจดีย์ต่ า ๆ หรือเป็นรูปกรวย ล าต้นเปลาตรง เปลือกต้นเรียบมีสีเทาอมขาว เปลือกมีความ
หนาประมาณ 5-10 มิลลิเมตร  ต้นกฤษณาชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้น จึงมักพบได้ทั่วไปตามป่าดงดิบทั้งชื้นและ
แล้ง หรือท่ีราบใกล้กับแม่น้ าล าธาร 

 

 

 ไม้กฤษณา ลักษณะของเนื้อไม้กฤษณาจะมีทั้งเนื้อไม้ปกติและเนื้อไม้หอมที่มีน้ ามันกฤษณา โดยเนื้อ
ไม้ปกติจะมีสีขาวนวลเมื่อตัดใหม่ ๆ และต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน เนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง หยาบปาน
กลาง เลื่อยได้ง่าย ขัดเงาได้ไม่ดี ไม่ค่อยทนทานนัก  

 

    

 

ส่วนเนื้อไม้หอมที่มีน้ ามันจะมีสีด า หนักและจมน้ าได้ ซึ่งคุณภาพของเนื้อไม้ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของน้ ามันภายในเซลล์ต่าง ๆ ของเนื้อไม้ นอกจากนี้คุณภาพของไม้กฤษณายังสามารถแบ่งออกเป็น 4 เกรด 
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เกรด 1 หรือที่เรียกว่า "ไม้ลูกแก่น" ส่วนต่างประเทศจะเรียกว่า "True agaru" เกรดนี้จะมีน้ ามัน
สะสมอยู่เป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ทั่วเนื้อไม้ ท าให้เนื้อไม้มีสีด า มีน้ าหนักเป็น 1.01 เท่าของน้ าหรือหนัก
กว่าจึงท าให้จมน้ าได้ มีกลิ่นหอมคล้ายกับกลิ่นจันทน์หิมาลัยและอ าพันขี้ปลา (ราคา 15,000-20,000 
บาท/กิโลกรัม) 

เกรด 2 เกรดนี้จะมีน้ ามันและกลิ่นหอมรองลงมา ต่างประเทศจะเรียกว่า "Dhum" โดยสีเนื้อไม้จะ
จางออกน้ าตาล และมีน้ าหนักเบากว่าน้ า มีกลิ่นหอมเหมือนน้ ามันดอกยี่สุ่น (ราคา 8,000-10,000 บาท/
กิโลกรัม) 

เกรด 3 มีน้ ามันและกลิ่นหอมรองลงมา มีน้ าหนักเบากว่าน้ า หรือมีน้ าหนักเป็น 0.62 เท่าของน้ า 
จึงท าให้ลอยน้ า (ราคา 1,000-1,500 บาท/กิโลกรัม) 

เกรด 4 หรืออาจเรียกว่า "ไม้ปาก" เกรดนี้จะมีกลิ่นหอมและน้ ามันสะสมอยู่น้อย มีน้ าหนักเป็น 
0.39 เท่าของน้ า จึงท าให้ลอยน้ า (ราคา 400-600 บาท/กิโลกรัม) 

ส่วนเนื้อไม้ปกติที่ไม่มีน้ ามันสะสมอยู่เลย จะมีน้ าหนักเพียง 0.3 เท่าของน้ า จึงท าให้ลอยน้ า
เช่นเดียวกัน 

แก่นกฤษณาที่มีน้ าหอมเมื่อน ามาเผาไฟจะให้เปลวไฟโชติช่วงและมีกลิ่นหอม ซึ่งไม้กฤษณาจะมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งคือ ไม่ระคายเคืองตา ไม่แสบตา 

น้ ามันกฤษณา  ขายเป็นหน่วยที่เรียกว่าโตร่า (Tora) หนึ่งโตร่าประมาณ 12.5 ซีซี ราคาโดยทั่วไป
ประมาณ 2,400-5,000 บาทต่อโตร่า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคุณภาพของน้ ามัน 

ประโยชน์ของไม้กฤษณา 

ประโยชน์ของไม้กฤษณา ใช้ส่งขายเพ่ือน าไปใช้ผสมเข้าเครื่องหอมทุกชนิด หรือน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องหอม เช่น น้ าอบไทย น้ ามันหอมระเหย ธูปหอม ยาหอม เป็นต้น  

กากกฤษณาที่เหลือจากการกลั่นสามารถน ามาใช้ท าเป็นเครื่องปั่นต่าง ๆ  

เนื้อไม้กฤษณาเกรดคุณภาพระดับกลาง เช่น ไม้ตกตะเคียน ไม้ปากขวาง น ามาใช้กลั่นท าเป็นหัว
น้ าหอมกฤษณา 

น้ ามันหอมระเหยจากกฤษณา สามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าหอมและเครื่องส าอางได้ 
ซึ่งทางยุโรปนิยมน ามาปรุงเป็นน้ าหอมกฤษณาชนิดคุณภาพดี ที่ใช้แล้วติดผิวกายได้นานยิ่งขึ้น 

ส่วนน้ ากลั่นกฤษณาสามารถน ามาใช้ท าเป็นสบู่เหลว สบู่หอม ท าเป็นยาสระผม เครื่องประทินผิว 
หรือใช้ส าหรับท าสปาเพื่อระงับความเครียด 

ผงไม้กฤษณา เมื่อน ามาใช้โรยลงบนเสื้อผ้าหรือบนร่างกายจะช่วยฆ่าหมัดและเหา ช่วยป้องกันตัว
เรือด ตัวไรได ้
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ตัวอย่างชนิดสินค้าไม้ 

ไม้กวางแดง 

   

 

ไม้ตะแบก 

  
 

ไม้แคน หรือไม้ตะเคียน 
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การหาความหนาแน่น (Density) 
1. เครื่องมือ  

1.1 เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 g 
1.2 ไมโครมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความหนาที่เทียบเท่า ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 mm. ซึ่งมีส่วน  
      ของแป้นวัดเรียบและขนานกัน และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm. ถึง 20 mm.  
1.3 แคลิเปอร์แบบเลื่อน (sliding caliper) หรือเครื่องวัดอ่ืนทีเ่ทียบเท่า อ่านได้ละเอียดถึง 0.1 mm.  
    

2. วิธีทดสอบ 
2.1 ชั่งชิ้นทดสอบให้ได้มวลที่แน่นอนถึง 0.01 g  
2.2 ใช้ไมโครมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดความหนาแน่นที่เทียบเท่า วัดความหนาตรงจุดกึ่งกลางของชิ้น 
       ทดสอบ 
2.3 ใช้แคลิเปอร์แบบเลื่อน (sliding caliper) หรือเครื่องวัดอ่ืนที่เทียบเท่า วัดความกว้างและ     
      ความยาวของชิ้นทดสอบ โดยวางเครื่องมือให้ท ามุมกับแนวระนาบของชิ้นทดสอบประมาณ  
      45 องศา 
 

3. วิธีค านวณ  
หาความหนาแน่นจากสูตร                                

ความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  =  
m

v
× 106 

เมื่อ m  คือ มวลของชิ้นทดสอบ เป็นกรัม 
      V  คือ ปริมาตรของชิ้นทดสอบ เป็น ลูกบาศก์มิลลิเมตร  
 

การหาปริมาณความชื้น (moisture content) 

1. เครื่องมือ 
1.1 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 g  
1.2 ตู้อบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ที่ (103±2) ºC   
1.3 เดซิเคเตอร์ 

 2. วิธีทดสอบ 
2.1 ชั่งชิ้นทดสอบให้ได้มวลที่แน่นอนถึง 0.01 g เป็นมวลของชิ้นทดสอบก่อนอบ 
2.2 อบชิ้นทดสอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 103±ºC  จนได้มวลคงท่ี คือ มวลของชิ้น      
      ทดสอบ เมื่อชั่ง 2 ครั้งที่เวลาห่างกัน 6h   ต้องไม่แตกต่างกันเกิน 0.1% ของมวล    
      ของชิ้นทดสอบ 
2.3 น าชิ้นทดสอบมาใส่ในเดซิเคเตอร์ปล่อยไว้ให้เย็น 
2.4 ชั่งชิ้นทดสอบเป็นมวลของชิ้นทดสอบหลังอบแห้ง   
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3. วิธีค านวณ 
    หาปริมาณความชื้นจากสูตร 

              ปริมาณความชื้น ร้อยละ =
𝑚1−𝑚2

𝑚2
 × 100                                                                                                                                             

                                              
              เมื่อ m1  คือ มวลของชิ้นทดสอบก่อนอบ เป็นกรัม 

                    m2 คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังอบ  เป็นกรัม 
 
 

2.วัตถุประสงค์/เป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 

ด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นด่านฯ ที่มีการขอปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรขาเข้าในสินค้าประเภทไม้ ซึ่ง
สินค้าประเภทไม้ล าดับแรกต้องมีการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เพ่ือการแบ่งแยกชนิดของไม้และ
สะดวกต่อการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า และประโยชน์ต่อการจ าแนกว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามประเภทใด 

3. ตัวช้ีวัดการด าเนินการตามแผนฯ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เพ่ิมพูนความรู้และเข้าใจในชนิดสินค้าไม้ สามารถจ าแนกประเภทพิกัด
อัตราศุลกากรได้ถูกต้อง ป้องกันการส าแดงชนิดสินค้าอันเป็นเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงอากร ทั้งยังส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ระยะเวลาในการปฏิบัติพิธีการฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมฯ ก าหนด 
 
 


