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บทท่ี 1 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
1.๑ ที่มาและเหตุผล 

เดิมทีการน าสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาจ าหน่ายใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนทางจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด จะเป็นการน าเข้ามาในลักษณะวิถีชาวบ้าน
ในปริมาณไม่มาก โดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเป็นผู้น าของเข้า การปฏิบัติพิธีการศุลกากรจะเป็นการ
จัดเก็บอากรปากระวางเป็นของติดตัวผู้เดินทางเข้ามา  ต่อมาเศรษฐกิจการค้าชายแดนขยายตัวมากขึ้น 
การค้าขายเพ่ิมปรมิาณมาก ท าให้การน าสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาเข้ามา
จ าหน่ายเปลี่ยนมาเป็นการน าเข้าโดยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยด้วย กอปรกับ หน่วยงานควบคุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ได้มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เช่น ด่านตรวจพืช ของกรมวิชาการเกษตร และสารวัตรอาหารและยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น อีกทั้งเมื่อระบบ National Single Window (NSW) สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตได้ครบถ้วน ดังนั้น ในเดือน
กันยายน 2558 ด่านศุลกากรทั่วประเทศจึงไม่สามารถจัดเก็บอากรปากระวางส าหรับสินค้าที่ต้องมี
ใบอนุญาตได้เนื่องจากในระบบ e-Import ของกรมศุลกากรไม่เปิดระบบให้ด าเนินการได้อีกต่อไป 

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ได้ก าหนดให้พืชผลทางการเกษตรใดที่จะน าเข้า
มาจากต่างประเทศ ต้องมีประกาศกรมวิชาการเกษตร ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การน าเข้า พืชผล
ทางการเกษตรนั้นๆ ก่อน จึงจะน าเข้าได้ โดยในช่วงที่ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีปัญหา 
ข้อพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร ซึ่งในขณะนั้น กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศให้มีการส่งผลการวิเคราะห์แมลง
และศัตรูพืชกักกันให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณา แต่ประเทศกัมพูชามิได้ส่งผลการวิเคราะห์แมลงและ
ศัตรูพืชให้กรมวิชาการเกษตร ท าให้ชายแดนประเทศไทยที่ตั้งอยู่ติดกับประเทศกัมพูชา ไม่สามารถ 
น าพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ ส่งผลให้สถานการณ์
การลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรหลายชนิดจากประเทศกัมพูชาที่ยังไม่มีประกาศกรมวิชาการเกษตรให้น าเข้า
ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาแก่ด่านศุลกากรที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาอยู่เนืองๆ ส าหรับ
ปัญหาเกี่ยวกับการน าผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับข้อมูลและหลักฐาน
จากหัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี ว่า เรื่องดังกล่าวรัฐบาลเคยน าเรื่องเข้าประชุมในท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554 เป็นต้นมา แต่ขาดการติดตามผล ปัจจุบันมะม่วงจากประเทศกัมพูชาจึงยังคงจัดเป็น 
สิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ที่ยังไม่มีประกาศกรมวิชาการเกษตรก าหนดเงื่อนไขให้
น าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ต่อมาประมาณเดือนกันยายน 2558 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตน าเข้า 
ในระบบ National Single Window ระหว่างกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร ส านักคณะกรรมการ
อาหารและยา และกรมการค้าต่างประเทศแล้วเสร็จ ท าให้การน าเข้าพืชผลทางการเกษตรจะต้องปฏิบัติ 
พิธีการศุลกากรใบขนสินค้าขาเข้าที่ผู้น าของเข้าต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เท่านั้น ซึ่งเมื่อไม่สามารถจัดเก็บอากรปากระวางสินค้าพืชผลทางการเกษตรน าเข้าได้แล้ว กอปรกับยัง 
ไม่สามารถน าเข้ามาปฏิบัติพิธีการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ อีก จึงส่งผลให้ 
เกิดการจับกุมสินค้าพืชผลทางการเกษตรลักลอบน าเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรตามบริเวณ
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ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชามากขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดี  และ 
การส่งออกผลไม้ของไทยตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาอีกด้วย  

กรมศุลกากร โดยส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 จึงได้มีค าสั่งที่ 19/2559 ลงวันที่ 12 
เมษายน 2559 แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาการน าเข้าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจาก
ประเทศกัมพูชาขึ้น โดยมีผู ้แทนจากด่านศุลกากรต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งได้แก่  
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรจันทบุรี และด่านศุลกากรคลองใหญ่ ร่วมเป็นองค์ประกอบ
ของคณะท างาน โดยให้มีหน้าที ่ศึกษาปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้า
ประเภทมะม่วง  รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ จากประเทศกัมพูชา รวมทั้งประสานความร่วมมือ 
ให้เกิดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าสินค้าทางการเกษตรดังกล่าวอย่างถูกต้อง โดย ให้น าร่อง 
กับสินค้าเกษตรประเภทมะม่วงเป็นอันดับแรก 
 
1.๒ วัตถุประสงค ์

1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง  และรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน า
สินค้ามะม่วงและพืชเกษตรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักร 

1.2.2 เพ่ือศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของศุลกากรและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.2.3 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการน าสินค้ามะม่วงจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในราชอาณาจักร
เพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง 
 
1.๓ ขอบเขต 

คณะท างานแก้ไขปัญหาการน าเข้าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศ
กัมพูชา ได้ก าหนดขอบเขตการพิจารณาในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 (เฉพาะผลไม้
บางชนิด) รวมทั้งตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2530 และประมวลระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของกรมศุลกากร กรอบความตกลงในด้านการลดอัตรา
อากรทุกกรอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ รวมทั้งข้อจ ากัดต่างๆ ในการน าเข้าของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตเป้าหมายการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย 5 แห่ง ในจังหวัดจันทบุรีเป็นส าคัญ ซึ่งได้แก่ 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด  และจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านซับตารี  
จุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านสวนส้ม 
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1.๔ วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ 
คณะท างานแก้ไขปัญหาการน าเข้าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศ

กัมพูชาได้พิจารณากรอบอ านาจหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงได้ก าหนดวิธีการศึกษาและ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้ามะม่วงและ
พืชผลทางการเกษตรที่เกิดขึ้น และให้ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่าน
ศุลกากรจันทบุรี ท าการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละด่านฯ แล้วส่งให้เลขานุการ
คณะท างานฯ เพ่ือท าการประมวลผล  

ขั้นตอนที่ 2 สรุปปัญหาและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้ามะม่วง
และพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านศุลกากร 
อรัญประเทศ  ด่านศุลกากรคลองใหญ่  และด่านศุลกากรจันทบุรี 

ขั้นตอนที่ 3 ประมวลข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งด าเนินการ
ประสานความร่วมมือต่างๆ ให้เกิดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าสินค้าเกษตรอย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 4 จัดท าเอกสารข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์มาแล้วทั้งหมด เพ่ือสรุป
จัดท าเป็นคู่มือการน าเข้าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา 

 
1.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.5.1 ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สามารถ
เข้าใจในกระบวนการน าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด  

1.5.2 ด่านศุลกากรต่างๆ ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และหน่วยงาน 
Quarantine ต่างๆ ที่มีหน้าที่ควบคุมการน าเข้าสินค้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศ
กัมพูชา สามารถรับปฏิบัติพิธีการตามกฎหมายและระเบียบที่ประกาศก าหนดได้อย่างถูกต้อง  

1.5.3 สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการน าเข้าสินค้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศ
กัมพูชาในแต่ละชนิดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการค้าชายแดนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.๖ นิยามศัพท ์

1.6.1  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 
"พืช" หมายความว่า พันธุ พืชทุกชนิด ทั้งพืชบก พืชน้ า และพืชประเภทอ่ืนรวมทั้ง 

ส่วนหนึ่ง สวนใด ของพืช เชน ตน ตา ตอ แขนง หนอ กิ่ง ใบ ราก เหงา หัว ดอก ผล เมล็ดเชื้อ
และสปอรของเห็ด ไมวาที่ยังท าพันธุไดหรือตายแลว และให้หมายความรวมถึงตัวห้ า ตัวเบียน ตัวไหม 
ไขไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรียดวย 
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"พืชควบคุม" หมายความวา พืชที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาใหเปน 
พืชควบคุม 

"ศัตรูพืช" หมายความว่า สิ่งซึ่งเปนอันตรายแกพืช เชน เชื้อโรคพืช แมลง สัตวหรือพืชที่ 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแกพืช 

"สิ่งตองหาม" หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาใหเปนสิ่งตองหาม  

"สิ่งกํากัด" หมายความวา พืช ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนสิ่งก ากัด  

"สิ่งไมตองหาม" หมายความวา พืชอยางอ่ืนที่ไมเปนสิ่งตองหามหรือสิ่งก ากัด 
"นําเขา" หมายความวา น าหรือสั่งให้สงเขามาในราชอาณาจักรไมวาดวยวิธีใดๆ 
"ดานตรวจพืช" หมายความวา ดานตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

เพ่ือตรวจพืชสิ่งตองหาม สิ่งก ากัด และเชื้อพันธุพืชที่น าเขาหรือน าผาน 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกักพืช 
"การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช" หมายความวา กระบวนการประเมินหลักฐานด้าน

ชีววิทยา หรือด้านวิทยาศาสตรอ่ืน และด้านเศรษฐกิจ เพ่ือบงชี้วาศัตรูพืชชนิดใดควรจะตองมีการควบคุม 
และระดับความเข้มงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชที่จะน ามาใชในการควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น” 

1.6.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
"อาหาร" หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้าจุนชีวิต ไดแก  
(1)  วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเขาสู ร างกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือใน

รูปลักษณะใดๆ แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมาย
ว่าดวยการนั้น แล้วแตกรณี  

(2)  วัตถุท่ีมุงหมายส าหรับใช หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปน
อาหาร สีและเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส  

"อาหารควบคุมเฉพาะ" หมายความวา อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหเป็นอาหารที่อยู่ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน 

"นําเขา" หมายความวา น าหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  
"ผู รับอนุญาต" หมายความวา ผู้ได รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่  

นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งให้เปนผูด าเนินกิจการดวย  
"ผูอนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย  
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการอาหาร 

1.6.3 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
"นําเข้า" หมายความว่า น าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
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"มะม่วง" เป็นไม้ยืนต้นในสกุล Mangifera ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนในวงศ์ Anacardiaceae  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25-30 ล้านปีก่อน  มะม่วงมี
ความแตกต่างประมาณ 49 สายพันธุ์กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อนตั้งแต่ อินเดียไปจนถึง
ฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ  
ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน 
เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 

"มะนาว" (อังกฤษ: Lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) 
ผลสีเขียว เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ ามาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า 
นิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย 

"พริก" เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae สกุล Capsicum ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chilli peppers, 
chili, chile หรือ chilli มาจากค าภาษาสเปน ว่า chile โดยส่วนมากแล้ว ชื่อเหล่านี้มักหมายถึง พริกที่มี
ขนาดเล็ก ส่วนพริกขนาดใหญ่ที่มีรสอ่อนกว่าจะเรียกว่า Bell Pepper ในสหรัฐอเมริกา Pepper ในประเทศ
อังกฤษและไอร์แลนด์, capsicum ในประเทศอินเดียกับออสเตรเลีย และ Paprika ในประเทศทวีปยุโรป
หลายประเทศ พริกชนิดต่าง ๆ มีต้นก าเนิดมาจากทวีปอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีปลูกกันในหลายประเทศ
ทั่วโลก เพราะพริกเป็นเครื่องเทศที่ส าคัญชื่อหนึ่ง และยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรด้วยเช่นกัน 

"พริกไทย" (ชื่อวิทยาศาสตร์: Piper nigrum) ชื่อสามัญ black pepper, white 
pepper, green pepper, peppercorn, Madagascar pepper (English); pippali (Sanskrit); kali 
mirch (Hindi, Urdu); milagu (Tamil) เป็นพืชที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาของเครื่องเทศที่มีกลิ่น
ฉุน และเป็นเครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดร้อน สามารถน ามาท าพริกไทยแห้งเป็นเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งถ้าท าแห้ง
ทั้งเปลือกจะได้พริกไทยด าเนื่องจากเปลือกเมื่อท าให้แห้งจะมีสีด า ส่วนพริกไทยขาวได้จากการลอก
เปลือกออกก่อน พบทั้งการใช้ประกอบอาหารทั้งผลแห้งและผลสดที่มีสีเขียว หรือผลแห้งป่นเป็นผงเรียก
พริกไทยป่น 

"มะพร้าว" เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลปาล์ม มะพร้าว เป็นพืชซึ่งสามารถใช้
ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น น้ าและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่น าไปขูดและคั้นท า
กะทิ กะลาน าไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นพรรณไม้
มงคลชนิดหนึ่ง ตามต าราพรหมชาติฉบับหลวง ได้ก าหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน 
เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

"ฟักทอง" (Squash; ญี่ปุ่น: カボチャ, 南瓜; Kabocha) เป็นพืชชนิดหนึ่ง ใช้ท า
ได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย ปกติฟักทองเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม เป็นพืช 
มีเถา ปลูกได้ทั่ วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ในทางพฤกษศาสตร์จัดอยู่ ในสกุล Cucurbita  
วงศ ์Cucurbitaceae เป็นพืชที่มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกา และแพร่กระจายไปทั่วโลก 

"ฟักเขียว" หรือ "ฟักแฟง" (ชื่อวิทยาศาสตร์: Benincasa hispida; อังกฤษ: winter 
melon) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "ฟัก" เป็นผักพ้ืนบ้านพืชล้มลุกจ าพวกไม้เถาตระกูลแตงล า ใบสีเขียว
ลักษณะหยักหยาบ ดอกมีสีเหลือง ผลกลมยาวมีนวลขาว ปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Mangifera
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/Citrus
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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"แก้ ว มั งกร "  ( สกุ ล  Hylocereus)  อยู่ ใ นว งศ์  Cactaceae ซึ่ ง เป็ นว งศ์ เ ดี ย วกั บ
ตะบองเพชร มีพ้ืนเพดั้งเดิมอยู่ในอเมริกากลาง เข้ามาในเอเชียที่เวียดนามก่อน โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส
เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว โดยปลูกมากตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกจากเมืองญาตรังไปจนถึงไซ่ง่อน 

"ลําไย" ชื่อวิทยาศาสตร์: Dimocarpus longan (มักเขียนผิดเป็น ล าใย) มีชื่อเรียก
พ้ืนบ้านว่า บ่าล าไย ชื่อภาษาอังกฤษว่าลองแกน (Longan) วงศ์ Sapindaceae เป็นพืชพ้ืนเมืองในพ้ืนที่
ราบต่ าของลังกาอินเดียตอนใต้ บังกลาเทศ พม่าและจีนภาคใต้ เป็นพืชไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อน เป็นไม้
ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นสีน้ าตาล ออกดอกเป็นช่อ สีขาวครีม ผลทรงกลมเป็นช่อ ผลดิบเปลือกสีน้ าตาล
อมเขียว ผลสุกสีน้ าตาลล้วน เนื้อล าไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีด าเป็นมัน เนื้อล่อนเม็ด 

"งา" เป็นพืชล้มลุก ผลเป็นฝัก มีเมล็ดเล็กๆ สีขาวหรือสีด า มีการเพาะปลูกมานาน
เพราะต้องการใช้เมล็ดงานี้เป็นอาหาร เครื่องเทศ และบีบเอาน้ ามันได้ มีการใช้เมล็ดงากันมากเป็นพิเศษ
ในแถบตะวันออกกลาง และเอเชียเพื่อเป็นอาหาร 

"ข้าว" เป็นเมล็ดของพืชในสกุลข้าวที่พบมากในเอเชีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryza 
sativa ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย จาก
ข้อมูลเมื่อปี 2553 ข้าวเป็นธัญพืชซึ่งมีการปลูกมากท่ีสุดเป็นอันดับสองท่ัวโลก รองจากข้าวโพด 

"ถั่วเหลือง" (ชื่อวิทยาศาสตร์: Glycine max)  เป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะส าหรับปลูก
สลับกับการปลูกข้าว  ได้มีรายงานการปลูกถ่ัวเหลืองในประเทศจีนเมื่อเกือบ 5,000 ปีมาแล้ว แต่ก็ยังไม่
แน่ชัดว่าส่วนใดของประเทศจีนเป็นถิ่นก าเนิดที่สันนิษฐานและยอมรับกันโดยทั่วไปคือบริเวณหุบเขาแม่
น้ าเหลือง (ประมาณเส้นรุ้งที่ 35 องศาเหนือ) เพราะว่าอารยธรรมของจีนได้ถือก าเนิดที่นั่น และประกอบ
กับมีการจารึกครั้งแรกเก่ียวกับถั่วเหลือง เมื่อ 2295 ปีก่อนพุทธกาล ที่หุบเขาแม่น้ าเหลือง จากนั้นถั่ว
เหลืองได้แพร่กระจายสู่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น เมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาล แล้วเข้าสู่ยุโรปในช่วงหลัง 
พ.ศ. 2143 และไปสู่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2347 จากนั้นกว่า 100 ปี ชาวอเมริกันได้ปลูกถ่ัวเหลือง
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ใช้ เลี้ยงวัวโดยไม่ได้น าเมล็ดมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน จนถึงปี พ.ศ. 2473 
สหรัฐอเมริกาได้น าพันธุ์ถั่วเหลืองจากจีนเข้าประเทศกว่า 1,000 สายพันธุ์ เพ่ือการผสมและคัดเลือก
พันธุ์ ท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีเมล็ดโต ผลผลิตสูง เหมาะแก่การเพาะปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดมากขึ้น 

"ข้าวโพด" (ชื่อวิทยาศาสตร์: Zea mays Linn.) ชื่ออ่ืนๆ ข้าวสาลี สาลี (เหนือ) คง 
(กระบี่) โพด (ใต้) บือเคเส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีล าต้นสูง โดยเฉลี่ย 
2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดจากฝักใช้เป็นอาหารคนและสัตว์ 

"มันสําปะหลัง" (ชื่อวิทยาศาสตร์: Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นพืชหัวชนิด
หนึ่ง เป็นพืชอาหารที่ส าคัญอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง ชื่อสามัญเรียกหลาย
ชื่อเช่น Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca ชาวไทยเดิมเรียกกันว่า มันส าโรง มันไม้ ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย ภาคใต้เรียกมันเทศ (แต่เรียกมันเทศว่า "มันหลา") ค าว่า 
"ส าปะหลัง" ที่นิยมเรียกอาจมาจากค าว่า "ซ าเปอ (Sampou)" ของชาวตะวันตก 

 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/Cactaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
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บทท่ี 2 
ขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
พืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาที่มีการน าเข้าตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 

ประเทศไทย ตั้งแต่ จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีหลายชนิด เช่น 
พริก มะนาว มันส าปะหลัง ข้าวโพด มะม่วง ฟักทอง ฟักเขียว มะพร้าว ล าไย แก้วมังกร และพริกไทย เป็น
ต้น ซึ่งพืชผลทางการเกษตรดังกล่าว นอกจากจะต้องปฏิบัติพิธีการตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
2469 ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556 และพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 
แล้ว ยังเป็นสินค้าควบคุมการน าเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.
2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕51 (ผู้ก ากับดูแล : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522  (ผู้ก ากับดูแล : คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) และ
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ก ากับดูแล : 
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) อีกด้วย 

ตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕51 ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และประกาศกรมวิชาการเกษตร ให้พืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาบางชนิด เป็นสิ่งต้องห้าม ต้อง
ได้รับอนุญาตให้น าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร โดยมีประกาศกรมวิชาการเกษตรก าหนดเงื่อนไขการ
น าเข้าของพืชผลทางการเกษตรชนิดนั้นๆ ในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน จึงจะน าเข้าได้ นอกจากนี้ยังมี
เงื่อนไขให้ต้องด าเนินการเพ่ือการน าเข้าและเคลื่อนย้ายพืชผลทางการเกษตรในแต่ละครั้งที่มีการน าเข้า
ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในตอนทีว่่าด้วย การด าเนินการตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 

ส่วน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ก าหนดให้ ผู้ประกอบการที่จะน าเข้าพืชผล
ทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา จะต้องไปด าเนินการขออนุญาตน าเข้าอาหาร ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการ
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสถานจัดเก็บอาหารแล้ว จะได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าอาหารประเภท 
พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถน าเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาได้ทุก
ชนิด รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในตอนที่ว่าด้วย ขั้นตอนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.2522 

ส าหรับ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ.๒๕๒๒ ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ก าหนดเงื่อนไขการน าเข้ากับพืชผลทางการเกษตรเพียงบาง
ชนิดเท่านั้น เช่น มะพร้าว ล าไย และมันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในตอนที่ว่าด้วย  
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ.๒๕๒๒ 
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เมื่อพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชานั้นๆ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
หน่วยทั้ง 3 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะมาด าเนินการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งจะได้
กล่าวถึงรายละเอียดการจ าแนกพิกัดอัตราศุลกากร อัตราอากร และเงื่อนไขการยกเว้นค่าภาษีอากร ในตอน
ทีว่่าด้วย การด าเนินการตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และระเบียบกรมศุลกากร 

  
2.1 ขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 

การน าเข้ามะม่วงและพืชผลทางการเกษตรบางชนิดจากประเทศกัมพูชา จะถือเป็น 
สิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไม่นั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ดังกล่าว 
ความว่า 

มาตรา ๖  เมื่อมีกรณีจ ำเป็นจะต้องป้องกันศัตรูพืชชนิดหนึ่งชนิดใดมิให้ระบำดเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ก ำหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพำหะชนิดใดเป็นสิ่งต้องห้ำมหรือสิ่งก ำกัดตำมพระรำชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 
และในประกำศนั้นจะระบุก ำหนดชื่อพืช ศัตรูพืช หรือพำหะ ชนิดใด จำกแหล่งใด หรือจะก ำหนด
ข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้  

 ในกำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือป้องกันศัตรูพืชชนิดใดโดยเฉพำะมิให้ระบำดเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรนั้น รัฐมนตรีจะก ำหนดให้ผู้เดินทำงมำจำกแหล่งที่มีศัตรูพืชชนิดนั้นก ำลังระบำดอยู่  
แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบที่อธิบดีก ำหนดไว้อีกด้วยก็ได้ 

 สิ่งต้องห้ำมหรือสิ่งก ำกัดดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง เมื่อหมดควำมจ ำเป็นแล้ว 
ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเพิกถอนเสีย 

ซึ่งที่ผ่านมาพืชผลทางการเกษตรที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตรก าหนดเงื่อนไขการ
น าเข้า/น าผ่านไว้แล้ว 12 ชนิด  ได้แก ่

- สิ่งต้องห้าม ที่อนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรได้  โดย มี/ไม่มีเงื่อนไข
ประกอบด้วย 

1)  ข้าวโพด Zea mays L. (เมล็ด) 
2)  พริก Cappsicum annuum L. (ผลแห้งและผลสด) 
3) พืชสกุลซิตรัส Citrus spp. (มะนาว, ส้ม) (ผลสด) 
4) พืชสกุลมูซา Musa spp. (กล้วย) (ผลสด) 
5) มะเขือเทศ Lycopersicon (เมล็ดพันธุ์) 
6)  มันฝรั่ง Solsnum tuberosum L. (หัวส าหรับแปรรูป) (มีเงื่อนไข) 
7)  มันส าปะหลัง Manihot esculenta Crantz  (มันเส้นและมันหัวสด) 
8)  สบู่ด า Jatropha curcas Linn. (เมล็ด) 
9)  ปุ๋ยอินทรีย์ (จากมูลค้างคาว) (มีเงื่อนไข) 
10)  ปาล์มน้ ามัน Elaeis guineensis (เมล็ด และเนื้อในเมล็ด) (มีเงื่อนไข)  
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-  สิ่งต้องห้าม ที่อนุญาตให้นําผ่านราชอาณาจักรได้โดย มีเงื่อนไข ประกอบด้วย 
11) อ้อย Saccharum officinarum (ท่อนพันธุ์อ้อย จากกัมพูชา ผ่านไป สปป.ลาว) 
12) มันส าปะหลัง Manihot esculenta (มันเส้น) 

ส าหรับ ผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชา ถือเป็น สิ่งต้องห้าม เนื่องจากได้มีการประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชื่อพืช และพาหะจากแหล่งที่ก าหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น 
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕50 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2550 ในข้อ 3 
ซึ่งก าหนดไว้ว่า   

.... 
ข้อ 3  ให้พืช และพำหะ จำกทุกแหล่งตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศนี้เป็น สิ่งต้องห้ำม 
… 

 โดยในรำยชื่อพืชและพำหะแนบท้ำยประกำศดังกล่ำว ในข้อ 1. ผลสดของพืช ได้ระบุชื่อ 
มะม่วง Mangifera indica L.  

อีกทั้ง ผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชา ยังไม่มีประกาศกรมวิชาการเกษตรก าหนดเงื่อนไขการน าเข้าของ
ผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชาลงในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด  จึงยังเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่สามารถ
น าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้   

 คณะท างานฯ ได้ศึกษาข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนทางจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และ
ตราด แล้ว พบว่า การส่งสินค้าออกจากประเทศไทยไปขายยังประเทศกัมพูชาตามด่านศุลกากรชายแดน 
ที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชามีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้นทุกปี  ในขณะที่สินค้าผลมะม่วงสดที่น าเข้า
จากประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การน าเข้า เนื่องจากผลมะม่วงสดจัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ที่ต้องได้รับ
อนุญาตให้มีการน าเข้ามาในราชอาณาจักรจากกรมวิชาการเกษตร แต่ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรยังไม่มี
ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชาแต่อย่างใด หากด่านศุลกากร 
ในพ้ืนที่และหน่วยงาน Quarantine อ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการน าเข้า อาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้า
ส่งออกของประเทศไทย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยอาจถูกกีดกันทางการค้าหรือเข้มงวดจาก
ประเทศกัมพูชาในท านองเดียวกัน คณะท างานฯ จึงได้ศึกษาขั้นตอนการด าเนินการขอจัดท าประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือติดตาม 
ประสานงาน และให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ และเร่งรัดการด าเนินงานของตนเพ่ือให้ประกาศ
ของกรมวิชาการเกษตรดังกล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับโดยเร็ว ให้ทันผลผลิต
มะม่วงสดในฤดูกาลหน้าประมาณปลายเดือนกันยายน 2559 ที่จะถึงนี้  ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอน 
การด าเนินการต่างๆ ได้ดังนี้ 
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 2.1.1 ขั้นตอนการยื่นขอวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อจัดทําร่างประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไข
การนําเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชา 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น คณะท างานฯ ได้ท าการสอบถามด่านตรวจพืชจันทบุรี 
เพ่ือศึกษาขั้นตอนการด าเนินการให้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสด
จากราชอาณาจักรกัมพูชา ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับ ซึ่งมีขั้นตอนที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้น าของเข้าต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศกัมพูชา คือ 
Plant Protection, Sanitary and Phytosanitary Department, General Directorate of 
Agriculture, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ให้ยื่นเอกสารขอวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชของผลมะม่วงสดที่ต้องการน าเข้า เป็นลายลักษณ์อักษรมายังกรมวิชาการเกษตร โดยมีข้อมูล
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นเอกสารภาษาอังกฤษทั้งหมดแนบมาด้วย ซึ่งได้แก่  

1) ข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่ส่งออกมายังประเทศไทย 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพืชที่ปลูก 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และการเพาะปลูกพืช 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูพืชที่พบบนส่วนของพืชที่ส่งออก และพาหะของเชื้อโรคพืชที่

ท าลายพืช 
5) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการก าจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออก 
 

 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกรมวิชาการเกษตรได้รับเอกสารขอวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผล
มะม่วงสดที่ต้องการน าเข้าจากประเทศกัมพูชาแล้ว จะมอบหมายให้ กลุ่มวิจัยกักกันพืช ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  

 ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
ท าการร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการการน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า พร้อมผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจากกลุ่มวิจัยกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 ขั้นตอนที่ 4 น าร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสด
จากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการการน าเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือ
การค้าแล้ว เข้าพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบ 

 ขั้นตอนที่ 5  น าร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสด
จากราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบแล้ว  
เข้าพิจารณาในคณะกรรมการกักพืช ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นเลขานุการ 

 ขั้นตอนที่ 6 ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชและลงนามแล้ว จะน าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลใช้บังคับ 
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ผู้นําของเข้าติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศที่ส่งออก ให้ยื่นเอกสารขอวิเคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืชของพืชผลทางการเกษตรที่ต้องการนําเข้าเป็นลายลักษณ์อักษรมายังกรมวิชาการเกษตร โดยมี
ข้อมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงได้แก่  
1) ข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่ส่งออกมายังประเทศไทย 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพืชที่ปลูก 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และการเพาะปลูกพืช 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูพืชที่พบบนส่วนของพืชที่ส่งออก และพาหะของเชื้อโรคพืชที่ทําลายพืช 
5) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการกําจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออก 

  

ขั้นตอนการยื่นขอวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพื่อจัดท าร่างประกาศฯ เงื่อนไขการน าเข้า 

กรมวชิาการเกษตรรับเอกสาร 

กลุ่มวิจัยกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนา 
การอารักขาพืช ทําการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงศัตรูพืช 

กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรพืูช 
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  

ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
เง่ือนไขการนําเข้า 

นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
การนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า 

นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้มีผลใช้บังคับ 

 

 

 นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม 
คณะกรรมการกกัพืช 

เห็นชอบ 

แก้ไขในเร่ืองใด  
น าไปพิจารณาในขั้นตอนนัน้ 
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2.1.2  ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตนําเข้า (มะม่วง) สิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าในแต่ละครั้งที่มี
การนําเข้า ภายหลังประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลมะม่วงสดจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา มีผลใช้บังคับแล้ว 

 คณะท างานฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากด่านตรวจพืชจันทบุรีเข้าร่วมประชุมเพ่ือขอทราบ
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศกัมพูชา ซึ่งได้ทราบว่ามีพืชสิ่งต้องห้ามที่
มีประกาศการน าเข้าพืชของกรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้น าเข้าได้แล้ว จ านวน 10 ชนิด และมีพืชสิ่ง
ต้องห้ามที่ยังไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 17 ชนิด (ภาคผนวกหน้า 8๔ -  8๕) ซึ่งพืชสิ่งต้องห้ามที่ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้น าเข้าได้จะไม่สามารถน าเข้าได้แม้มีปริมาณเล็กน้อยก็ตาม  เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงของศัตรูพืช ซึ่งจะต้องขอให้ประเทศกัมพูชาส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออกมายังกรมวิชาการ
เกษตรเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและจะได้ท าร่างประกาศฯ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๒.๑.๑ เสียก่อน 
โดยคณะท างานฯ ได้ขอทราบขั้นตอนการยื่นขออนุญาตน าเข้าสินค้าพืชผลทางการเกษตร และได้รับการ
ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้  

1. ผู้น าของเข้ายื่นค าขออนุญาตน าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (แบบ พ.ก.2) โดย
สามารถยื่นได้ 3 ทางคือ ด่านตรวจพืชประจ าจังหวัด กรมวิชาการเกษตร และทางอินเตอร์เน็ต 

2. กรมวิชาการเกษตรออกใบอนุญาตน าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (แบบ พ.ก.2.1) 
ของพืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิด มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกให้ 

3. ผู้น าของเข้าต้องมใีบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออก (Phytosanitary Certificate)  
4. ผู้น าของเข้าน าใบรับรองสุขอนามัยพืช พร้อมใบอนุญาตน าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร  

(แบบ พ.ก.2.1) มาเพ่ือยื่นใบแจ้งการน าเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ห้าม (แบบ พ.ก.5) ต่อด่าน
ตรวจพืชประจ าจังหวัดที่น าเข้า 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตรวจแล้วไม่พบโรคพืชและศัตรูพืช จะออกหนังสืออนุญาตให้น าสิ่ง
ต้องห้าม สิ่งก ากัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช (แบบ พ.ก.6) 
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 แบบฟอร์มคําขออนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า  (พ.ก.2) 
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แบบ พ.ก.2-1 ใบอนุญาตนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพ่ือการค้า (Import Permit) 
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แบบ พ.ก.5 ใบแจ้งการนําเข้าสิ่งต้องห้าม ต้องกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้าม 
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แบบ พ.ก.6  หนังสืออนุญาตให้นําสิ่งต้องห้าม ต้องกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช 
ยานพาหนะ หรือสถานที่ใดๆ 
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กรมวิชาการเกษตรออกใบอนุญาตนําสิ่งต้องห้าม 
เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (แบบ พ.ก.2.1:มะม่วง)  

(พิจารณาอนุญาตภายใน 7 วัน)   

ทุกครั้งที่มีการนําเข้า 
ผู้นําของเข้าต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออก 

(Phytosanitary Certificate) พร้อมใบอนุญาตนําสิ่งต้องห้ามฯ (แบบ พ.ก.2.1:มะม่วง)  
มาประกอบการยื่นใบแจ้งการนําเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ห้าม (แบบ พ.ก.5)  

ต่อด่านตรวจพืชประจําจังหวัดที่นําเข้าเพื่อรับรองและบันทึกข้อมูลในระบบ NSW. 

ผู้นําของเข้านําใบขนสินค้าฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ได้จัดทําสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ แบบ พ.ก.
5 และใบอนุญาตนําอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7)   

พร้อมสินค้าที่นําเข้า มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ 
 

 

ผ่านเกณฑ์ 

ผู้นําของเข้านําเอกสาร แบบ พ.ก.6 แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เพื่อตรวจปล่อยและขอรับสินค้าออกจากอารักขา 

ด่านตรวจพืชจะออกหนังสืออนุญาตให้นําสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด  
หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช (แบบ พ.ก.6) 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตนําเข้า (มะม่วง) สิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าในแต่ละครั้งท่ีมีการนําเข้า 

ตรวจสอบสินค้าท่ีนําเข้า 
(จนท.ด่านตรวจพืช) 

ผู้นําของเข้ายื่นคําขออนุญาตนําสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร 
เพื่อการค้า (แบบ พ.ก.2) โดยสามารถยื่นได้ 3 ทางคือ  

ด่านตรวจพืชประจําจังหวัด กรมวิชาการเกษตร และทางอินเตอร์เน็ต
(เป็นการลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว) 
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2.2 ขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
การน าเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕51 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.2522 ด้วย ซึ่งคณะท างานฯ ได้ท าการศึกษาแล้วเห็นว่ามีมาตราที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า ดังนี้ 

มาตรา ๑๕  ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพ่ือจ ำหน่ำย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำก 
ผู้อนุญำต กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘  ใบอนุญำตที่ออกตำมมำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๕ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่  
๓๑ ธันวำคมของปีที่สำมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต ถ้ำผู้รับอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่น
ค ำขอเสียก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้วจะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผู้
อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น 

 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๐  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๔ หรือมำตรำ ๑๕ ผลิต น ำเข้ำ หรือเก็บ
อำหำรนอกสถำนที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต 

มาตรา ๒๑  ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตย้ำยสถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บอำหำร
เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 

 กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓  ผู้รับอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตหรือใบแทนใบอนุญำต แล้วแต่กรณี ไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำซึ่งอำหำรที่ระบุไว้ในใบอนุญำต และต้องติดหรือจัด
ป้ำยแสดงสถำนที่ผลิต หรือสถำนที่น ำเข้ำที่ได้รับอนุญำตไว้ภำยนอกสถำนที่ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่ำยด้วย 

คณะท างานฯ จึงได้เชิญผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุม และ
ได้รับทราบหลักเกณฑว์่า การขอรับใบอนุญาตน าเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา ผู้น าของเข้า
ต้องยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ อ.6 และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
จะได้รับใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ อ.7 โดยสามารถยื่นค าร้องขอ
อนุญาตน าเข้าได้ที่สาธารณสุขจังหวัดที่ส านักงานใหญ่ของผู้ประกอบการตั้งอยู่ ตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด โดยผู้ประสงค์จะขออนุญาตน าพืชผลทางการเกษตรเข้ามา 
ในราชอาณาจักรต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

1) หลักฐานทั่วไปของผู้ขออนุญาตที่ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
(คนต่างชาติสามารถถือหุ้นตามกฎหมายก็ได้) 

2) แบบแปลนสถานทีข่ออนุญาตและเก็บพืชผลทางการเกษตรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3) ค ารับรองประกอบการขออนุญาตน าหรือสั่งอาหาร และการจัดท าป้าย 
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2.2.1 เอกสารหลักฐานทั่วไปของผูข้ออนุญาต 
1) กรณีบุคคลธรรมดำ 

1.1) ค าขออนุญาตฯ ตามแบบ อ.6 
1.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
1.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
1.4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
1.5) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
1.6) หนังสือมอบอ านาจ 

2) กรณีนิติบุคคล 
2..1) ค าขออนุญาตฯ ตามแบบ อ.6 
2.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
2.4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.5) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
2.6) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือส าเนาหนังสือรับรองสัญชาติของนิติบุคคล

จากกระทรวงพาณิชย์ 
2.7) หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
2.8) หนังสือมอบอ านาจ 

2.2.2 แบบแปลนสถานทีข่ออนุญาตและเก็บพืชผลทางการเกษตร 
1) แผนที่แสดงทางไปสถานที่น าเข้าและสถานที่เก็บอาหาร 
2) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียงสถานที่เก็บอาหารในรัศมี 100 ม. 
3) แบบแปลนภายในของสถานที่เก็บอาหารที่ถูกต้องตามมาตราส่วน ดังนี้ 

- แบบแปลนพ้ืนทั้งชั้นของสถานที่เก็บอาหาร 
- แบบแปลนแสดงการจัดห้องและบริเวณเก็บอาหาร 

2.2.3 คํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหาร และการจัดทําป้าย 
ผู้ขออนุญาตจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบค ารับรองประกอบการขออนุญาต 

น าหรือสั่งอาหารตามแบบที่ก าหนด โดยระบุประเภทที่ขอรับใบอนุญาตเป็น พืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น และจัดท าป้าย ดังนี้ 

1) ป้ายชื่อสถานที่น าเข้าอาหาร 
2) ป้ายชื่อสถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
3) ป้ายชื่อสถานที่เก็บอาหาร 
4) ป้ายชื่อกลุ่มอาหารทั่วไป 
5) ป้ายชื่อประเภทอาหาร  
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เมื่อผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะ
ท าการนัดหมายตรวจสถานที่ประกอบการและสถานที่เก็บอาหาร และเมื่อผ่านการตรวจสถานที่
ประกอบการและสถานที่เก็บอาหารแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะออกใบอนุญาตน าหรือสั่ง
อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ อ.7  โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียม 15,000 
บาท /3 ปี 
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นักวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจรับคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ธุรการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลงรับคําขอ 

ผ่านเกณฑ์ 

ชําระค่าธรรมเนียม 15,000.- บาท  
พร้อมจ่ายใบอนุญาต 

 

หัวหน้าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาต 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ดําเนินการแก้ไข/ 
มีหนังสือไม่อนุญาต 

 

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตตามแบบ อ.7 

ผู้ได้รับอนุญาตนําใบอนุญาตไปดําเนินการ 
ตามพิธีการศุลกากรทุกครั้งที่มีการนําเข้าสินค้าต่อไป  

 

ขั้นตอนการขออนุญาตนําพืชผลทางการเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

 

  

นักวิชาการพิจารณารายละเอียด 
และตรวจสอบสถานที่เก็บอาหาร 

 

ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอตามแบบ อ.6 พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆ ดังน้ี 

1) หลักฐานทั่วไปของผู้ขออนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย (คนต่างชาติ
สามารถถือหุ้นตามกฎหมายก็ได้) 

2) แบบแปลนสถานที่ขออนุญาตและเก็บพืชผลทางการเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
3) คํารับรองประกอบการขออนุญาตนําหรือสั่งอาหาร และการจัดทําป้าย 
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คณะท างานฯ ได้จัดให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ผู้ประกอบการพืชผลทาง
การเกษตรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และด่านศุลกากรจันทบุรี โดยได้ให้ผู้แทน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีชี้แจงและแนะน าการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นค าขออนุญาตน าหรือ
สั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ อ.6 การเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ขอจัดตั้ง และสถานที่
เก็บพืชผลทางการเกษตรที่น าเข้า รวมทั้งป้ายข้อความต่างๆ ที่ต้องติดไว้ในสถานที่ดังกล่าว ส่งผลให้
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ตามแบบ อ.7 ส าหรับ
การน าเข้าพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 ราย แล้ว ดังนี้ 

(1) บริษัท สงวนชมกรุ๊ป จ ากัด 
(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ประสานการค้า 
(3) ร้านโชคโอฬารผลไม้ 
(4) บริษัท ปานเพชร อินเตอร์ จ ากัด 
(5) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะม่วงแมง่โก ้
(6) บริษัท เอ็น.พี.ที. (ประเทศไทย) จ ากัด 
(7) ร้าน ทิพบูรพาการเกษตร 
(8) บริษัท พลอยทรัพย์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 

ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการต้องแจ้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรก่อนการน าเข้าผ่านระบบค าขอกลาง NSW โดยให้สมัครขอ 
User Account เพ่ือรับสิทธิ์เข้าใช้ (ครั้งแรกครั้งเดียว) และแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตร
ก่อนการน าเข้าทุกครั้ง ตามรายละเอียดขั้นตอนในภาคผนวกหน้า 104 - 105 

ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ ทั้ง 8 รายดังกล่าว ได้ลงทะเบียนยื่นค าขออนุญาต
น าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (แบบ พ.ก.2) และได้รับใบอนุญาตน าสิ่งต้องห้ามเข้า
มาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า (แบบ พ.ก.2.1) ของพืชผลทางการเกษตร (ผลมะม่วงสด) จาก 
กรมวิชาการเกษตรแล้ว  
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2.3 ขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ส าหรับการน าเข้าผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชา ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ของกระทรวงพาณิชย์ มิได้มีประกาศกระทรวง
พาณิชย์ก าหนดให้มีการควบคุมแต่อย่างใด แต่ มี พืชผลทางการเกษตรอ่ืนที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรดังกล่าว ดังนี้ 

2.3.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

1005.90.90.002 -  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการน าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 74) 
พ.ศ. 2533 ลงวันท่ี 7 
มีนาคม 2533 
- ประกาศกรมการคา้
ต่างประเทศ ฉบับท่ี 85 (พ.ศ. 
2536) เรื่อง การออกหนังสือ
รับรองการช าระค่าธรรมเนยีม
พิเศษในการน าเข้าวัตถดุิบ
อาหารสตัว์ข้าวโพด ปลาป่น
กากถ่ัวเหลือง ลงวันท่ี 18 
มิถุนายน 2536 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษการน าเข้า
ข้าวโพด ปลาป่นและกากถั่ว
เหลือง (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 
2540 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการน าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 111) 
(ฉบับท่ี 115) (ฉบับท่ี 117) 
พ.ศ. 2539 และ (ฉบับท่ี 
143) พ.ศ. 2546 

- เพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามความ
ตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) 
- เพื่อรักษาระดับ
ราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ภายในประเทศ 
- เพื่อเปิดตลาด
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ีมี
แหล่งก าเนิดจาก
ประเทศสมาชิก 
WTO และประเทศท่ี
มิใช่สมาชิก WTO 
- เพื่อให้มีแหล่ง
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ราคาถูก ลดต้นทุน
การผลิต 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย์  
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย ์
- ผู้อ านวยการ
ส านักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ 
- ส านักงาน
การค้า
ต่างประเทศใน
ส่วนภูมภิาคทุก
แห่ง(เฉพาะนอก
โควตา) 
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1) ขอบเขตในการควบคุม 
ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ 

1005.90.90.002 เป็นสินค้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ และเป็นสินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน
ของ WTO 

2) อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ  
2.1) การน าเข้านอกโควตาภายใต้ WTO : 180 บาท/ตัน  
2.2) การน าเข้าจากประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิก WTO : 1,000 บาท/ตัน 

3) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 
3.1) ให้ยื่ นค าร้ องขอให้ออกหนั งสื อรับรองตามแบบที่กรมการค้ า

ต่างประเทศก าหนด 
3.2) รายงานการน าเข้าที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการทาง

การค้า หรือส านักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาคทุกแห่ง 
3.3) ช าระค่าธรรมเนียมและใบรับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีที่

ส านักบริการการค้าต่างประเทศหรือส านักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาคทุกแห่ง (เฉพาะนอกโควตา) 
3.4) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะ

สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
น าเข้า ส าหรับปริมาณนอกโควตาภาษี เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอัตราตันละ 180 บาท (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่  
26 มกราคม พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 
115) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการน าเข้าข้าวโพด ปลาป่น และกากถ่ัวเหลือง (ฉบับที่ 19) 
พ.ศ.2540 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา 
ในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2554) 

3.5) นําเข้าจากประเทศที่มิใช่ประเทศในข้อ 3.4 : อัตราภาษีทั่วไป 
2.75 บาท/กก. เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอัตราตันละ 1,000 บาท 

3.6) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามความตกลงฯ โดย 
ไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการน าสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  
พ.ศ.2547) 
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3.7) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น  
ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า 
และไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามา  
ในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

3.8) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณชิย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 

3.9)  นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น  
ตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุ่นและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ 
ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอื่น ที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2552) 

3.10) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลี ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับ รอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553) 
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3.11) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมา
จากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน 
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้น
มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อ 
สารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี และเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอัตรา 
ตันละ 0 บาท (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553) 

2.3.2 มันฝรั่ง 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0701.10.00.000 
0701.90.00.001 
0701.90.00.002 
0701.90.00.090 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราช 
อาณาจักร (ฉบับท่ี 49)  
พ.ศ.2530 ลงวันท่ี 27 
มีนาคม พ.ศ.2530 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าท่ีมี
มาตรการน าเข้าตามประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไป
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา 
ศุลกากร (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 9 
เมษายน พ.ศ.2556 

- เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพแห่ง
เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการคา้
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ
ส านักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง
พาณิชย ์
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย ์

1) ขอบเขตในการควบคุม 
หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสด หรือแช่เย็นเพ่ือแปรรูป แต่ไม่รวมถึงที่ได้

ตัดฝานท าให้แตกหรือแปรรูปเป็นอย่างอ่ืน 
2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 

2.1) ต้องขออนุญาตนําเข้า : โดยจะอนุญาตให้น าเข้ามาได้เฉพาะเพ่ือใช้ 
ท าพันธุ์ ในปริมาณที่จังหวัดในแหล่งปลูกรับรองเท่านั้น และให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น าของเข้า 
แต่เพียงผู้เดียว 

2.2) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะ
สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขอ
อนุญาตน าเข้าหรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน า
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สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  117) พ.ศ.2539  
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539) 

2.3) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามความตกลงฯ  
โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
เพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที ่22 ธันวาคม พ.ศ.2547) 

2.4) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ 
(TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ในการน าเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า (ตามประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 ลงวันที ่27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

2.5) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออก
สินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขอ
อนุญาตน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2548 ลงวันที ่2 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) 

2.6) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและ
ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  
การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 

2.7) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิน่ก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลี ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
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สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ  
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553) 

2.8) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจาก
ประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้น
มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อ 
สารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การน ามันฝรั่ ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล าไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2553) 
และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล าไยแห้ง พริกไทย และเมล็ด
พันธุ์หอมหัวใหญ่เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 

2.9) การรายงานการนําเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงานการ
น าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 - 30 วัน (ดูเงื่อนไขตามระเบียบของแต่ละความตกลงฯ) 
ตามแบบท่ีก าหนด นับแต่วันที่น าสินค้าเข้าแต่ละครั้ง พร้อมส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้อง 

2.3.3 หอมหัวใหญ ่

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0703.10.11.000 
0703.10.19.000 
0712.20.00.001 
0712.20.00.002 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร 
(ฉบับท่ี 63) พ.ศ.2532 ลงวันท่ี 
 20 มีนาคม พ.ศ.2532 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การแก้ไขพิกัดอัตราศลุกากรของ
สินค้าท่ีมีมาตรการน าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ใหเ้ป็นไป
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา 
ศุลกากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2556  
ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2556 

เพื่อความมั่นคง 
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
สินค้าข้อตกลง 
และมาตรการ 
การค้า และ 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง 
พาณิชย์  
หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
จากรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง 
พาณิชย ์
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1) ขอบเขตในการควบคุม 
หอมหัวใหญ่แห้ง ทั้งต้น หรือ ทั้งหัว ตัด ฝาน ท าให้แตกหรือเป็นผง 

2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 
2.1) ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้น าเข้าในกรณี ดังนี้ 
 2.1.1 กรณีเพ่ือจ าหน่าย จะอนุญาตให้น าเข้าเมื่อเกิดภาวการณ์

ขาดแคลน หรือราคาภายในประเทศสูงขึ้นผิดปกติ โดยมีหลักเกณฑ์การอนุญาตดังนี้ 
- อนุญาตตามอัตราส่วนประวัติการส่งออกช่วงใดช่วงหนึ่ง 
- กรณีไม่มีประวัติการส่งออก ให้องค์การคลังสินค้าน าเข้าแทน 

2.1.2 กรณีเพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเพื่อส่งออก 
- อนุญาตให้โรงงานที่ใช้หอมหัวใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิต

สินค้าน าเข้ามาใช้ในกิจการของตนเองตามปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
2.2) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะ

สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้  WTO และไม่ต้อง 
ขออนุญาตน าเข้าหรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย  
การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  117) พ.ศ.2539  
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539) 

2.3) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
ก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และไม่มีการก าหนดปริมาณ 
การน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
การค้าเสร ีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2547) 

2.4)  นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่ งตรงมาจากนิวซีแลนด์  ตามความตกลงหุ้นส่ วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น  
ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ
ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลงฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้าไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

2.5) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชน
จีนตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านั้น และ



34 

 

หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วย 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) 

2.6) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ 
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 

2.7) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ตามความตกลง
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form AJ) 
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ 
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น พ.ศ.2552 ลงวันที่  
29 พฤษภาคม พ.ศ.2552) 

2.8) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553) 

2.9) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจาก
ประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดง 
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การได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งแสดงว่า
สินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อ
สารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การน ามันฝรั่ ง หอมหัวใหญ่  กระเทียม ล าไยแห้ง พริกไทย  และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2553) 

2.3.4 กระเทียม 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0703.20.10.000 
0703.20.90.000 
0712.90.10.001 
0712.90.10.002 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจกัร 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2523 ลงวันท่ี  
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การก าหนดมาตรการจดัระเบียบการ
น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2523 ลงวันท่ี  
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การแก้ไขพิกัดอัตราศลุกากรของ
สินค้าท่ีมีมาตรการน าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ใหเ้ป็นไป
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2556 
 ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2556 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ
ส านักบริการ
การค้า
ตา่งประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง
พาณิชย ์
หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง
พาณิชย ์

1) ขอบเขตในการควบคุม 
กระเทียม ทั้งสดและแห้ง 

2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า  
2.1) ต้องขออนุญาตนําเข้า โดยจะอนุญาตให้น าเข้ามาได้ในกรณีที่ 

เกิดการขาดแคลนภายในประเทศ 
2.2) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะสินค้า

ที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดง 
การได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร WTO และไม่ต้องขออนุญาตน าเข้าหรือ
ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2539) 
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 2.3)  นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า  
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี  
ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2547) 

 2.4) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น  
ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า 
และไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามา  
ในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

 2.5) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - จีน : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN - China FTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศ
ซึ่งส่งออกสินค้านั้น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน และ
ไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ ามาในราชอาณาจักร 
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2548) 

 2.6) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด 
และส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ที่น าเข้ามาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 

 2.7) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิด
และส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ภายใต้  
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (AJCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(Form AJ) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือรัฐบาลญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ  
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ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2552) 

 2.8) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553) 

 2.9) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจาก
ประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรอง ถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงว่าสินค้านั้น
มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช  และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อ 
สารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การน ามันฝรั่ ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล าไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่  เข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2553) 

 2.10) การรายงานการนําเข้า : ผู้ ได้รับหนังสือรับรองต้องรายงาน 
การน าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 20 - 30 วัน (ดูเงื่อนไขตามระเบียบของแต่ละความตกลงฯ) 
ตามแบบที่ก าหนด นับแต่วันที่น าสินค้าเข้าแต่ละครั้ง พร้อมส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
สลักรายการถูกต้อง 
  



38 

 

2.3.5 มะพร้าว 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0801.11.00.000 
0801.12.00.000 
0801.19.00.000 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย
การน าสินค้าเข้ามาในราช 
อาณาจักร (ฉบับท่ี 67)  
พ.ศ. 2532 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 
พ.ศ.2532 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การแก้ไขพิกัดอัตราศลุกากรของ
สินค้าท่ีมีมาตรการน าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ใหเ้ป็นไป
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2556  
ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2556 

เพื่อคุ้มครอง
เกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าว
ภายในประเทศ 

กรมการคา้
ต่างประเทศ
(กองบริหาร
สินค้าข้อตกลง
และมาตรการ
การค้าและ
ส านักบริการ
การค้า
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง 
พาณิชย ์
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
พาณิชย ์

1) ขอบเขตในการควบคุม 
มะพร้าวอ่ืนๆ ทั้งสดและแห้ง มะพร้าวฝอยท าให้แห้ง 

2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 
2.1) ต้องขออนุญาตน าเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์

การผลิตและการค้า 
2.2) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะ

สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
น าเข้าหรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้า 
เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม  
พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117)  
พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก 
(WTO) ส าหรับมะพร้าว พ.ศ.2554) 

2.3) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า 
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี   
ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2547) 
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2.4) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่ งตรงมาจากนิวซีแลนด์  ตามความตกลงหุ้นส่ วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น  
ไทย - นิวซีแลนด์ (TNZCEP)ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และ 
ไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การน าสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 ลง
วันที ่27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

2.5) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและ
ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ที่น าเข้ามาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น ส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี
ทั้งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 

2.6) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553) 
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2.3.6 พริกไทย 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0904.11.10.000 
0904.11.20.000 
0904.11.90.000 
0904.12.10.000 
0904.12.20.000 
0904.12.90.000 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2496 ลงวันท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2496 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ 
เรื่อง การน าสินคา้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 28) 
พ.ศ. 2505 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 
พ.ศ.2505 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การแก้ไขพิกัดอัตราศลุกากรของ
สินค้าท่ีมีมาตรการน าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้
เป็นไปตามพระราชก าหนดพิกัด
อัตราศุลกากร (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ.2556 

เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ
แห่งเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
สินค้าข้อตกลง 
และมาตรการ 
การค้าและ 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง
พาณิชย์ หรือ 
ผู้ที่ไดร้ับ 
มอบหมาย 
จากรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง 
พาณิชย ์

1) ขอบเขตในการควบคุม 
 พริกในตระกูลไปเปอร์ ไม่บดและไม่ป่น และบดหรือป่น 
2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 

2.1) นําเข้าจากประเทศสมาชิกที่มิใช่สมาชิก WTO : ต้องขออนุญาตน าเข้า 
โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 

2.2) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : เฉพาะ
สินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรอง 
แสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และ ไม่ต้องขอ
อนุญาตน าเข้าหรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย 
การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ.2539 ลงวันที่  
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539) 

2.3) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า 
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า 
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(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี 
ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2547) 

2.4) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่ งตรงมาจากนิวซีแลนด์  ตามความตกลงหุ้นส่ วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันยิ่ งขึ้น  
ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และ 
ไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การน าสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

2.5) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและ
ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  
การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 

2.6) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและส่งมาจาก
ประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้น
มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ตัดต่อ 
สารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดซึ่งแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
การน ามันฝรั่ ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ล าไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่  เข้ามา 
ในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2553) 

2.7) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่มีถิ่น
ก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลีตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ต้ องมีหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด
หรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553) 
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2.8) การรายงานการนําเข้า : ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ต้องรายงานการน าเข้า
ต่อกรมการค้าต่างประเทศ ภายใน 20 - 30 วัน (ดูเงื่อนไขตามระเบียบของแต่ละความตกลงฯ) ตามแบบ
ที่ก าหนด นับแต่วันที่น าสินค้าเข้าแต่ละครั้ง พร้อมส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่ เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
สลักรายการถูกต้อง 

2.3.7 ข้าว 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

1006.10.10 
1006.10.90 
1006.20.10 
1006.20.90 
1006.30.30 
1006.30.40 
1006.30.91 
1006.30.99 
1006.40.10 
1006.40.90 

- พระราชกฤษฎีกาควบคุมการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าบางอย่าง (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2496 ลงวันท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2496 
- ประกาศกระทรวงเศรษฐการ 
เรื่อง การน าสินคา้เข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 61) 
พ.ศ.2514 ลงวันท่ี 
4 พฤษภาคม พ.ศ.2514 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราช 
อาณาจักร (ฉบับท่ี 88)  
พ.ศ. 2535 ลงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ ์พ.ศ.2535 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าท่ีมีมาตรการ
น าเข้าตามประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดพิกัดอัตรา 
ศุลกากร (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 9 
เมษายน พ.ศ.2556 

- เพื่อความมั่นคง
และเสถียรภาพ 
แห่งเศรษฐกิจของ 
ประเทศ 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
การค้าข้าว 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์
- รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลัง 
- อธิบดีกรม 
การค้า
ต่างประเทศ 
- ผู้อ านวยการ 
ส านักบริการ 
การค้า
ต่างประเทศ 
- ผู้อ านวยการ 
ส านักงานการค้า 
ต่างประเทศทุก
แห่ง (เฉพาะนอก 
โควตา) 
- ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
ทุกจังหวัด 
(เฉพาะนอก
โควตา) 

1) ขอบเขตในการควบคุม 
ข้าว ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1006 

2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 
2.1) ข้าวที่นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : 

เฉพาะสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO และไม่ต้องขออนุญาต
น าเข้าหรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้า
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มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2539 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539) 

2.1.1) กรณีนําเข้าในโควตา 
- ผู้ น าของ เข้ า ต้ อ ง เป็ นนิ ติ บุ คคลที่ มี วั ตถุ ประสงค์ 

ในการประกอบกิจการค้าข้าวและได้รับใบอนุญาตประกอบการค้าข้าวจากกรมการค้าภายใน เว้นแต่  
การน าเข้าข้าวที่มีปริมาณไม่เกิน 50 เมตริกตัน ไม่ต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว 

- ให้ยื่ นค าร้องขอให้ออกหนั งสือรับรองตามแบบที่ 
กรมการค้าต่างประเทศก าหนด 

2.1.2)  กรณีนําเข้านอกโควตา 
-  ผู้น าของเข้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
-  ให้ยื่นค าร้องขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่ 

กรมการค้าต่างประเทศก าหนด 
2.2) ข้าวที่นําเข้าจากประเทศที่มิใช่ข้อ 2.1 ต้องขออนุญาตน าเข้า  

แต่ในหลักการไม่อนุญาตให้น าเข้า 

2.3.8 เมล็ดถั่วเหลือง 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

1201.10.00.000 
1201.90.00.001 
1201.90.00.090 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราช 
อาณาจักร (ฉบับท่ี 68)  
พ.ศ. 2532 ลงวันท่ี  
25 ตุลาคม พ.ศ.2532 
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้าท่ีมี
มาตรการน าเข้าตามประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไป
ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา 
ศุลกากร (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี  
9 เมษายน พ.ศ.2556 

เพื่อคุ้มครอง
เกษตรกรผู้เพาะปลูก 
ถั่วเหลืองภายใน 
ประเทศ 

กรมการคา้
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
สินค้าข้อตกลง 
และมาตรการ 
การค้าและ 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง
พาณิชย์ หรือ 
ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมายจาก
รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวง 
พาณิชย ์

1) ขอบเขตในการควบคุม 
เมล็ดถั่วเหลืองจะท าให้แตกหรือไม่ก็ตาม ทั้งชนิดที่ใช้บริโภคและอ่ืนๆ 
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2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 
2.1) เมล็ดถั่วเหลืองใช้สําหรับทําพันธุ์ : ต้องขออนุญาตน าเข้า โดยต้องมี

เอกสารใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าที่ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร ประกอบ 
การพิจารณา 

2.2)  เมล็ดถั่วเหลืองอ่ืนๆ (นอกจาก ข้อ 2.1) 
2.2.1) นําเข้าจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 : 

เฉพาะสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 1947 ต้องมีหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิช าระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้  WTO และไม่ต้อง
ขออนุญาตน าเข้าหรือช าระค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย  
การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2539 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่  115) พ.ศ.2539  
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที ่117) พ.ศ.2539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2539) 

2.2.2)  นําเข้าจากประเทศที่มิใช่สมาชิก WTO หรือภาคีแกตต์ 
1947 : ต้องขออนุญาตน าเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาตามสถานการณ์การผลิตและการค้า 

2.2.3)  นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ออสเตรเลีย : เฉพาะสินค้า
ที่มีถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากออสเตรเลีย ตามความตกลงการค้าเสรี  ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) 
ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ 
ในการน าเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า และไม่มีการก าหนด
ปริมาณการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
ตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2547) 

2.2.4) นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - นิวซีแลนด์ : เฉพาะสินค้า
ที่มีถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากนิวซีแลนด์ ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น  
ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า โดยไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการน าเข้า ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบน าเข้า
และไม่มีการก าหนดปริมาณการน าเข้า (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามา  
ในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ พ.ศ.2548 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2548) 

2.2.5)  นําเข้าภายใต้ความตกลงไทย - ญี่ปุ่น : เฉพาะสินค้าที่มี 
ถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากญี่ปุ่น ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA) ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีทั้ งหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี  
(ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น
ส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) 
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2.2.6)  นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน - เกาหลี : เฉพาะสินค้าที่
มีถิ่นก าเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐเกาหลี ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่าง
รัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีต้องมีหนังสือ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม เอเค (Form AK) และหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีท้ังหมดหรือบางส่วน ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2553 ลงวันที ่22 มีนาคม 2553) 

2.2.7) นําเข้าภายใต้ความตกลงอาเซียน : เฉพาะสินค้าที่ผลิตและ
ส่งมาจากประเทศภาคีอาเซียน ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์มดี (Form D) ที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออกหนังสือ
รับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใด
ซึ่งแสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และใบรับรองว่าเป็นพืช 
ที่ไม่ได้ตัดต่อสารพันธุกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดซ่ึงแสดงการรับรองว่าเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อ
สารพันธุกรรม ได้รับยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอ่ืนที่มิใช่มาตรการทางภาษี (ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามันมะพร้าวเข้ามา 
ในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ.2553 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2553) 

2.3.9 ส้ม 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0805.10.10 
0805.20.20 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้ส้มเป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองและต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบยีบ 
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้น 
ทะเบียนเป็นผู้น าของเข้าการ
รายงาน และตรวจสอบการน าส้ม
เข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ.2556 

เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและ
การสาธารณสุข
ของประเทศ 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
การค้าสินคา้ 
ทั่วไป และ 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการค้า 
ต่างประเทศ 
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1) ขอบเขตในการควบคุม 
ส้ม ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 0805.10.10 และ 0805.20.00 

2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า  ผู้น าของเข้าส้มต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1) ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่
หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA) ต่อด่านตรวจพืช
ก่อนน ามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

2.2) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าของเข้าส้มไว้กับกรมการค้ า
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานอ่ืนที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้า
ต่างประเทศก าหนด 

2.3)  ต้องเก็บส้มที่น าเข้าแยกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนไว้ใน
สถานที่เฉพาะให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 

2.4)  ต้องรายงานการน าเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา 
การจ าหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของส้มเป็นประจ าทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด 

2.5)  ต้องน าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชหรือ
ที่อยู่ในเขตอ านาจของด่านตรวจพืช 

2.6) ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บส้ม เพ่ือตรวจสอบ
ปริมาณที่น าเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จ าหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้าทั้งนี้  
มิให้ใช้บังคับกรณีที่น าส้มติดตัวเข้ามา หรือน าเข้ามาพร้อมยานพาหนะเพ่ือใช้ในการบริโภค หรือกรณี
น าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จ าเป็น 
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2.3.10  มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

- มันส าปะหลัง 
0714.10.11.000 
0714.10.19.002 
0714.10.19.090 
0714.10.99.001 
0714.10.99.090 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้มันส าปะหลังและ
ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลัง 
เป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบตัิตามมาตรการจัด
ระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 
- ประกาศกรมการค้าางประเทศ 
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าของเขา้
การรายงานและตรวจสอบการน า
มันส าปะหลังหรือผลติภณัฑ์มัน
ส าปะหลัง 
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2556 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2556 

เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและ
การสาธารณสุข
ของประเทศ 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
การค้าสินคา้ 
ทั่วไป และ 
ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

อธิบดีกรมการค้า 
ต่างประเทศ 

1) ขอบเขตในการควบคุม 
1.๑ มันส าปะหลัง ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0714.10 
1.๒ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง หมายถึง มันส าปะหลังที่แปรสภาพแล้ว  

ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0714.10 แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังแช่เย็นจนแข็ง 
ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 0714.10.91 หรือแช่เย็น ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 
0714.10.99 

2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 
2.1) การน าเข้ามันส าปะหลัง ต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้ แสดงต่อ 

กรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
2.1.1) หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) 

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบัน  
ที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA) ต่อด่านตรวจพืช
ก่อนน ามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

2.1.2) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin : 
C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศผู้ผลิต 

2.2)  การน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้ 
แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 



48 

 

2.2.1)  หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) 
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบัน  
ที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA) ต่อด่านตรวจพืช 
ก่อนน ามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

2.2.2) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin : 
C/O) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศผู้ผลิต 

2.2.3) หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้า ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่รัฐของประเทศผู้ส่งออกมอบหมาย หรือออกให้โดย
หน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : 
CA) ซึ่งคุณภาพสินค้าที่รับรองต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่กระทรวงพาณิชย์
ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าขาออก 

2.3) ผู้น าเข้ามันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
2.3.1) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้ามันส าปะหลังหรือ

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอ่ืนที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด 

2.3.2)  ต้องเก็บมันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่น าเข้า
แยกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนไว้ในสถานที่เฉพาะ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อ
กรมการค้าต่างประเทศ 

2.3.3)  ต้องรายงานการน าเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่
เก็บรักษา การจ าหน่าย จ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของมันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
เป็นประจ าทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด 

2.3.4) ต้องน า เข้ ามาในราชอาณาจักรทางด่ านศุลกากรที่มี 
ด่านตรวจพืช หรือที่อยู่ในเขตอ านาจของด่านตรวจพืช 

2.35)  ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าไปในสถานที่ เก็บ 
มันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า ปริมาณที่น าเข้า 
ปริมาณคงเหลือ รวมทั้งปริมาณที่จ าหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและท่ีอยู่ของผู้รับสินค้า 

ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่น ามันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
เข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จ าเป็น 

2.3.11  หอมแดง   

พิกัดศุลกากร 
และรหสัสถิต ิ

ควบคุมโดย เหตุผล 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผู้มีอํานาจ 
อนุญาต 

0703.10.21 
0703.10.29 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้หอมแดงเป็นสินค้าท่ี
ต้องมีหนังสือรับรอง และต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบยีบ
ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและ
การสาธารณสุขของ
ประเทศ 

กรมการคา้ 
ต่างประเทศ 
(กองบริหาร 
การค้าสินคา้ 
ทั่วไป และ 

อธิบดีกรมการค้า 
ต่างประเทศ 
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พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี  
27 ธันวาคม พ.ศ.2555 
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้น 
ทะเบียนเป็นผู้น าของเข้า 
การรายงานและตรวจสอบ 
การน าหอมแดงเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2556   
ลงวันท่ี 10 มกราคม 2556 

ส านักบริการ 
การค้า 
ต่างประเทศ) 

1) ขอบเขตในการควบคุม 
หอมแดง (หอมหัวเล็ก) ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 0703.10.21 และ 

0703.10.29 
2) ระเบียบและหลักเกณฑ์การนําเข้า 

2.1) ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) 
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่
หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA) ต่อด่านตรวจพืช 
ก่อนน ามาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

2.2) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าของเข้าหอมแดงไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการ
ค้าต่างประเทศก าหนด 

2.3) ต้องเก็บหอมแดงที่น าเข้าแยกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนไว้
ในสถานที่เฉพาะ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ 

2.4)  ต้องรายงานการน าเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา 
การจ าหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของหอมแดงเป็นประจ าทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด 

2.5)  ต้องน าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช หรือ
ที่อยู่ในเขตอ านาจของด่านตรวจพืช 

2.6)  ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บหอมแดง เพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณที่น าเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จ าหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า 

ทั้งนี้  มิ ให้ใช้บังคับกรณีที่น าหอมแดงติดตัวเข้ามา หรือน าเข้ามาพร้อม
ยานพาหนะเพ่ือใช้ในการบริโภค หรือกรณีน าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จ าเป็น  
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เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช รับรองแบบ พ.ก.5 และบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ NSW. เพื่อให้ผู้นําของเข้านําใช้ปฏิบัติพิธี

การ 
ใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

2.4 ขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และระเบียบ 
กรมศุลกากร 

ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 40 บัญญัติไว้ว่า  
มาตรา ๔๐ ก่อนที่จะน ำของใด ๆ ไปจำกอำรักขำของศุลกำกร ผู้น ำของเข้ำต้องปฏิบัติให้

ครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัตินี้ และตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรศุลกำกร กับต้องยื่นใบขนสินค้ำ
โดยถูกต้อง และเสียภำษีอำกรจนครบถ้วนหรือวำงเงินไว้เป็นประกัน กำรขอวำงเงินประกันให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่อธิบดีก ำหนด  

ในกรณีท่ีมีกำรร้องขอและอธิบดีเห็นว่ำของใดมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำออกไป
จำกอำรักขำของศุลกำกรโดยรีบด่วน อธิบดีมีอ ำนำจให้น ำของนั้นไปจำกอำรักขำของศุลกำกรได้โดยยังไม่
ต้องปฏิบัติตำมวรรคหนึ่งก่อนแต่ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด และในกรณีที่อำจต้องเสียภำษี
อำกร ให้วำงเงินหรือหลักประกันอย่ำงอ่ืนเป็นที่พอใจอธิบดีเพ่ือเป็นประกันค่ำภำษีอำกรด้วย 

ฉะนั้น การน าผลมะม่วงสดและพืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ผู้น าของเข้าจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469  และตาม
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕51 ตามท่ีคณะท างานฯ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
ตามที่คณะท างานฯ ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2 และในกรณีที่พืชผลทางการเกษตรที่น าเข้าอยู่ในข่าย
ควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
๒๕๒๒ ผู้น าของเข้าก็ต้องปฏิบัติตามที่คณะท างานฯ ได้กล่าวไว้ในข้อ 2.3 ด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อ
ได้รับใบอนุญาตให้น าเข้าผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชา จากด่านตรวจพืช สาธารณสุขจังหวัด และ
กระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี) แล้ว จึงจะสามารถน าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรและยื่นใบขน
สินค้า ณ ด่านศุลกากรที่น าเข้าไดทุ้กแห่ง โดยมีแผนผังขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

 
  

 A 

ทุกครั้งที่มีการนําเข้ามะม่วงสด 
ผู้นําเข้านําใบรับรองสุขอนามัยพืช พร้อมใบลงทะเบียน 

ผู้ขออนุญาตนําเข้ามะม่วง (แบบ พ.ก.2.1)  
มาประกอบการยื่นใบแจ้งการนําเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่ง
ไม่ห้าม (แบบ พ.ก.5) ต่อด่านตรวจพืชประจําจังหวัดที่นําเข้า 
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ผู้นําของนําใบขนสินค้าฯ พร้อมเอกสารประกอบท่ีได้
จัดทําสมบูรณ์แล้ว ได้แก่ แบบ พ.ก.5 และใบอนุญาต

นําอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7)   
พร้อมสินค้าที่นําเข้า มาแสดงต่อ 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรและด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบ 

 

ผ่านเกณฑ์/ส าแดงถูกต้อง 

ด่านตรวจพืชจะออกหนังสืออนุญาตให้นําสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด  
หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช (แบบ พ.ก.6) 

 

ดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

ผู้นําของเข้า 
นําของออกจากอารักขาศุลกากร  

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ส าแดงไม่ถูกต้อง 

ผู้นําของเข้านําเอกสาร แบบ พ.ก.6 ไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อทําการตรวจปล่อยในระบบ 

และส่งมอบสินค้าให้ 

  

ผลการตรวจสอบสินค้าที่นําเข้า 
ของทั้งเจ้าหนา้ที่ด่านตรวจพืช

และด่านศุลกากร 

 A 
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นอกจากนี้ ผู้น าของเข้ายังต้องช าระภาษีอากรให้ครบถ้วน เว้นแต่ได้รับการยกเว้นอากร
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อตกลงตามข้อผูกพันและพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประกาศก าหนด  
ซึ่งผู้น าของเข้าจะต้องยื่นเอกสารการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังกล่าวประกอบการผ่านพิธีการ
ศุลกากรด้วย ซึ่งคณะท างานฯ ได้จัดท ารายละเอียดของชนิดพืชผลทางการเกษตรต่างๆ ที่มีการน าเข้า
จากประเทศกัมพูชา พิกัดอัตราอากร อัตราอากรตามปกติ และอัตราลดหย่อนหรือยกเว้นอากรตามสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรตามข้อผูกพันและพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว ซึ่ง
ได้แก่ มะม่วง พริก มะนาว แก้วมังกร ล าไย ฟักทอง ฟักเขียว มะละกอ มะพร้าว ข้าวโพดอ่อน ข้าว 
สับปะรด ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กรณีเป็นข้าวโพดส าหรับเลี้ยงสัตว์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ด้วย) พริกไทย มะเขือเทศ เฟรชชั่นฟรุท แตงโม เมล็ดถั่วเหลือง แกลบ เมล็ด
กาแฟ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มันส าปะหลัง ส้ม และหอมแดง ตามรายละเอียดดังนี้    
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บทที่ 3 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการดําเนินการ 

ระหว่างการจัดท าคู่มือฉบับนี้  คณะท างานฯ ได้ติดตามการด าเนินการพิจารณา 
ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชาของ
คณะกรรมการกักพืช กรมวิชาการเกษตร มาโดยตลอด โดยได้จัดท าหนังสือขอให้กรมศุลกากรลงนามใน
หนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร เลขที่ กค 0510/8271 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือเร่งรัด 
การพิจารณาออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักร
กัมพูชาดังกล่าว (ภาคผนวกหน้า 8๖) นอกจากนี้ด่านศุลกากรจันทบุรียังได้จัดท าหนังสือให้ 
จงัหวัดจันทบุรีลงนามในหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร เลขที่ จบ 0017.3/10047 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 เพ่ือเร่งรัดการพิจารณาออกประกาศกรมวิชาการเกษตรดังกล่าวเช่นเดียวกัน (ภาคผนวกหน้า  
8๗)  และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกักพืช เพ่ือพิจารณาร่าง
ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจากราชอาณาจักรกัมพูชาดังกล่าว แต่ผลการประชุม
ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการทบทวนร่างประกาศฯ ตามหนังสือที่ กษ 0914/4547 ลงวันที่ 
23 กันยายน พ.ศ.2559 (ภาคผนวกหน้า 8๘) และกรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือเลขที่  AC 
0914/4675 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงกรมวิชาการเกษตรของประเทศกัมพูชา เรื่อง 
Importation of Fresh Mangoes from the Kingdom of Cambodia เพ่ือขอให้พิจารณา 
การด าเนินการให้ผลมะม่วงสดก่อนส่งมายังประเทศไทยปลอดจากศัตรูพืช 3 ชนิด ตามบัญชีแนบท้าย 
(ภาคผนวกหน้า 8๙ – ๙๑) ซึ่งต่อมากรมวิชาการเกษตรของประเทศกัมพูชาได้มีหนังสือที่ 1620 ลงวันที่ 
16 กันยายน พ.ศ.2559 ชี้แจงการเคยตรวจพบและก าจัดศัตรูพืช 3 ชนิด จากผลมะม่วงสดที่ส่งมายัง
ประเทศไทยตามที่กรมวิชาการเกษตรของไทยสอบถามดังกล่าว (ภาคผนวกหน้า ๙๒ – 9๙) 

ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559 ได้มีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกักพืช  
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลมะม่วงสดจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชาดังกล่าว  ลงวันที่  28 กันยายน พ.ศ.2559 และได้มีการประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  30 กันยายน พ.ศ.2559  (ภาคผนวกหน้า ๑๐๐ – 10๓)  
ฉะนั้น การน าเข้าผลมะม่วงสดจากประเทศกัมพูชา ขณะนี้จึงสามารถน าเข้ามาปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป โดยผู้น าของเข้าต้องลงทะเบียนยื่นค าขออนุญาตน าสิ่ง
ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (แบบ พ.ก.2) ต่อกรมวิชาการเกษตร ณ ด่านตรวจพืชที่ม ี
การน าเข้า (ครั้งแรกครั้งเดียว/พืชผลทางการเกษตรแต่ละชนิด) และในแต่ละครั้งที่มีการน าเข้า  
ผู้น าของเข้าต้องน าใบอนุญาตน าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (แบบ พ.ก.2.1 : มะม่วง) 
ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไว้ดังกล่าวแล้ว พร้อมใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออก 
(Phytosanitary Certificate) และใบแจ้งการน าเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัด และสิ่งไม่ห้าม (แบบ พ.ก.5)  
ที่ด่านตรวจพืชได้รับรองและบันทึกข้อมูลในระบบ NSW. แล้ว รวมทั้งใบอนุญาตให้น าหรือสั่งอาหาร 
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เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาประกอบการผ่านพิธีการ
ศุลกากรด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

1. พืชผลทางการเกษตรจากประเทศกัมพูชา นอกจากมะม่วงสดแล้ว ยังมีสิ่งต้องห้ามอ่ืนๆ 
ตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อีก 16 ชนิด ที่ยังมิได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชา แต่ด่านตรวจพืชต่างๆ แจ้งว่า มีการน าเข้ามา
เล็กๆน้อยๆ ในลักษณะวิถีชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้แก ่

(1) แก้วมังกร ( 9 ) เฟรชชั่นฟรุท 
(2). สับปะรด (10) ข้าวโพดอ่อน 
(3) ล าไย (11) ข้าวเปลือก 
(4) ฟักทอง (12) มะเขือพวง 
(5) ฟักเขียว (13) มะเขือเทศ 
(6) มะละกอ (14) ทุเรียนเทศ 
(7) มะพร้าว (15) ยางพารา 
(8) แตงโม (16) แกลบ 

คณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สิ่งต้องห้ามอ่ืนๆ ตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทั้ง 16 ชนิดดังกล่าว ประเทศกัมพูชาจะต้องด าเนินการขอวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเพ่ือ
จัดท าร่ างประกาศฯ เรื่ อง เงื่ อนไขการน าเข้ าสิ่ งต้องห้ ามนั้นๆ จากราชอาณาจักรกัมพูชา  
ต่อกรมวิชาการเกษตรเช่นเดียวกับการด าเนินการเรื่องผลมะม่วงสดดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 2.๑.๑ 
ดังกล่าวไว้ในบทที่ ๒ เสียก่อน จึงจะสามารถให้มีการน าสิ่งต้องห้ามท้ัง 16 ชนิดดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติพิธี
การศุลกากรได ้

2. นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างอัตราอากรการน าเข้าผลไม้สดต่างๆ พบว่า มีทั้ง
อัตราอากรตามราคาและตามสภาพ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง บางชนิดมีอัตราอากรสูงกว่าราคาขายปลีก
ในท้องตลาด เช่น มะม่วงแก้วขมิ้น ราคาขายปลีกตลาดไท กิโลกรัมละ 20 บาท ในขณะที่มะม่วงสด 
มีอัตราอากรตามราคา 30% และอัตราอากรตามสภาพกิโลกรัมละ 25.13 บาท อัตราอากรการน าเข้า
ผลไม้สดที่สูง ท าให้ผู้น าของเข้าต้องขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด (Form D) จากกระทรวงพาณิชย์ประเทศ
กัมพูชาเพ่ือยกเว้นค่าภาษีอากรน าเข้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะกับผู้น าของเข้า 
รายย่อย และอาจส่งผลให้เกิดการลักลอบน าเข้านอกระบบได้ รวมทั้งจะท าให้รัฐไม่ได้ค่าภาษีอากรสินค้า
ประเภทนี้  คณะท างานฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรด าเนินการดังนี้ 

2.1 ควรลดอัตราอากรการน าเข้ามะม่วงสด รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ให้อยู่ใน
อัตราอากรตามราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาแท้จริงในท้องตลาด และยกเลิกอัตราอากรตามสภาพ  

2.2 ยกเว้นอัตราอากรการน าเข้าพืชผลทางการเกษตรบางชนิด โดยประกาศช่วงเวลา
ให้ได้รับการยกเว้นอากรน าเข้าและไม่ต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด (Form D) ดังเช่นการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ประกาศยกเว้นอากรในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ จนถึง เดือนสิงหาคม ให้สามารถน าเข้า
ได้โดยได้รับการยกเว้นอากรและไม่ต้องแสดงเอกสารสิทธิแต่อย่างใด 
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2.3 สินค้าพืชผลทางการเกษตรเป็นสินค้าควบคุมการน าเข้า โดยอาจมีส่วนราชการที่
เป็นผู้ก ากับควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดถึง 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกต่อการค้าชายแดน จึงเห็นว่า ในกรณีที่สินค้าที่น าเข้าถูกควบคุมการน าเข้าตามกฎหมาย
หลายฉบับจากหลายหน่วยงาน จึงควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานเดียวเป็นหน่วยงานหลักในการ
พิจารณาตรวจสอบอนุญาตในการน าเข้า เพ่ือลดความซับซ้อนในการพิจารณาและใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

3. หากสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตามข้อ 2 และมีการออกประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการเข้าสิ่งต้องห้ามที่ยังเหลืออยู่อีก 16 ชนิดดังกล่าว จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนผู้น าของเข้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถจัดเก็บค่าภาษีอากรส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการจัดเก็บได้ 

3.2 เมื่อการน าเข้าได้รับความสะดวก ถูกต้องตามกฎหมาย และมีอัตราอากร 
ที่เป็นธรรม ย่อมท าให้เกิดการขยายตัวของจ านวนผู้น าของเข้าให้เข้าสู่ระบบ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐสามารถ
เรียกเก็บภาษีเงินได้เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีเอกสารหลักฐานและข้อมูลในการน าของเข้าที่ถูกต้อง 

3.3 มีการจัดเก็บสถิติการน าเข้าตามความเป็นจริง ท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ 
ทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ 

3.4 ลดปัญหาการลักลอบน าเข้าพืชผลทางการเกษตร ท าให้งานป้องกันและ
ปราบปรามน้อยลง การควบคุมโรคพืชและศัตรูพืชที่อยู่ในการก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช 
สามารถท าได้ทั่วถึง 

3.5 ลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจและการคอรัปชั่น การเรียกเงินใต้โต๊ะของเจ้าหน้าที่ 
ทุกภาคส่วนได้ทั้งระบบแบบยั่งยืน เพราะมีการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนแล้ว 

3.6 ผู้ประกอบการมีกฎหมายคุ้มครอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs 
แมแ้ต่โรงงานผู้รับซื้อวัตถุดิบไปผลิตก็มั่นใจเพราะถูกต้องตามกฎหมาย  

3.7 ผู้ส่งออกจากประเทศกัมพูชามีความมั่นใจในการผลิตและส่งออกพืชผลทางการเกษตร
มายังประเทศไทย 

3.8 ลดการขัดแย้งการค้าพืชผลทางการเกษตรตามแนวชายแดน ในเรื่องปัญหา 
ความไม่แน่นอนของกฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา 

4. นอกจากนี้  ยังอาจพบปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน  โดย
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตอาจจะมีการแย่งชิงผู้ประกอบการชาวกัมพูชารายเล็กที่เป็นชาวต่างชาติ
ที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดตามกฎหมาย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผู้ประกอบการคนไทยที่ได้รับใบอนุญาตต่างๆ เรียบร้อยแล้วเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ด าเนินการ
แทนผู้ประกอบการชาวกัมพูชารายเล็กเหล่านั้น เปรียบเสมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก ซึ่งด่านศุลกากรที่
รับผิดชอบจะต้องมีการบริหารจัดการ รวมทั้งการท าความเข้าใจที่ดี เพ่ือมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่
รุนแรงมากข้ึนตามมา 
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Contact Point 

 

 หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ 

ด่านศุลกากรจันทบุรี 039-411460-2 

ด่านตรวจพืชจังหวัดจันทบุรี 039-496433 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 039-311166 ต่อ 105  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 039-301090 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 039-327817 

 

ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 039-580118 

ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ 039-588122 

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 039-511011 ต่อ 314-6  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตราด 039-511283 

 

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  037-230313 

ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ 037-232735  
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 037-425141 ต่อ 302, 308, 309 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 037-425011-3 
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