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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการนําเข$า นําผ&านหรือนําเข$าเพ่ือการส&งต&อซึ่งสิ่งต$องห$าม 

สิ่งกํากัดและสิง่ไม&ต$องห$าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ด$วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าด$วยการเช่ือมโยงข$อมูลอิเล็กทรอนิกส�สําหรับ
การนําเข$า การส&งออก การนําผ&าน และโลจิสติกส� พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข&งขันของประเทศ การอํานวยความสะดวกทางการค$าระหว&างประเทศ และ
การให$บริการของรัฐท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป=นมาตรฐาน อีกท้ังเพ่ือให$สอดคล$องกับความตก
ลงว&าด$วยการอํานวยความสะดวกด$านศุลกากรด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ของอาเซียน (Agreement to 
Establish and Implement the ASEAN Single Window) จึง จํา เป=นต$อง จัดให$ มี ระบบการ
เช่ือมโยงข$อมูลอิเล็กทรอนิกส� ณ จุดเดียว (National Single Window) และกําหนด ให$การขอและ
การออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใด เกี่ยวกับการนําเข$า การส&งออก การนําผ&าน 
และโลจิสติกส� สามารถดําเนินการได$ในรูปแบบของข$อมูลอิเล็กทรอนิกส�ประกอบกับตามข$อ ๕ ของ
ระเบียบดังกล&าว กําหนดให$หน&วยงานของรัฐท่ีต$องปฏิบัติตามระเบียบน้ีมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หรือข$อกําหนดอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
ดังน้ัน เพ่ือให$การบริหารจัดการเก่ียวกับการให$บริการออกใบอนุญาตนําเข$า การ

นําเข$าหรือนําผ&าน หรือนําเข$าเพ่ือการส&งต&อ หรือหนังสือสําคัญการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายท่ีอยู&
ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรเป=นไปตามระเบียบดังกล&าว โดยอาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ&นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๒ 
กฎกระทรวงแบ&งส&วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ� พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๕ ทวิ มาตรา ๑๕ ตรี มาตรา ๑๕ จัตวา และมาตรา ๑๕ ฉ 

 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว$ ดังต&อไปน้ี 
 
ข$อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว&า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ

และเง่ือนไขการนําเข$าหรือนําผ&าน หรือนําเข$าเพ่ือการส&งต&อซึ่งสิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัดและสิ่งไม&ต$องห$าม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข$อ ๒๑  ประกาศน้ีให$ใช$บังคับต้ังแต&วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต$นไป 
 
ข$อ ๓  ในประกาศน้ี 
“ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตนําสิ่งต$องห$ามเข$ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค$า 

ใบอนุญาตนําสิ่งต$องห$ามเข$ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการทดลองหรือวิจัย บัตรกํากับบนภาชนะบรรจุ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง/หน$า ๓๑/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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สิ่งต$องห$ามเพ่ือการทดลองหรือวิจัย ใบอนุญาตนําสิ่งต$องห$ามเข$ามาในราชอาณาจักรเพ่ือกิจการอ่ืนท่ี
ไม&ใช&การทดลองหรือวิจัยและการค$า ใบอนุญาตนําผ&านราชอาณาจักรซึ่งสิ่งต$องห$ามบัตรกํากับบน
ภาชนะบรรจุสําหรับการนําผ&านสิ่งต$องห$าม หนังสืออนุญาตให$นําสิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไม&
ต$องห$ามออกไปจากด&านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานท่ีใด ๆ หรือหนังสือสําคัญการ
ดําเนินการใด ๆ และโลจิสติกส� และให$หมายความรวมถึงใบรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีกรมวิชาการเกษตร
เป=นผู$ออกให$ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม เพ่ือการนําเข$าหรือนําผ&าน 
หรือนําเข$าเพ่ือการส&งต&อ และโลจิสติกส� 

“หนังสือสําคัญการดําเนินการ” หมายถึง ใบแจ$งการนําเข$าสิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัด 
และสิ่งไม&ต$องห$าม ใบแจ$งการนําผ&านสิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม&ต$องห$าม ใบแจ$งการนําเข$าและ
การส&งต&อสิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม&ต$องห$าม ใบแจ$งการกักสิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม&
ต$องห$าม ใบแจ$งการยึด สิ่งต$องห$าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม&ต$องห$าม ใบแจ$งให$จัดการกับสิ่งต$องห$าม 
สิ ่ง กําก ัด  และสิ ่ง ไม &ต $องห $ามหร ือ เอกสาร อื ่นใดที ่กรมว ิชาการเกษตรเป =นผู $ออกให $ตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติมท่ีไม&ใช&ใบอนุญาต 

“รายการสินค$า” หมายความว&า ช่ือหรือคําอธิบายของสินค$า (Description) ตาม
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 

“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ” หมายความว&า รหัสพิกัดศุลกากรซึ่งประกอบด$วย
ตอน ประเภทของประเภทย&อย และรหัสสถิติของสินค$า 

 
ข$อ ๔  ผู$ใดประสงค�จะขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการ ตาม

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติมสามารถดําเนินการได$ในรูปแบบของข$อมูล
อิเล็กทรอนิกส�อีกวิธีการหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� ผู$น้ันต$องดําเนินการข้ึนทะเบียนเป=นผู$ประกอบการในระบบทะเบียนผู$ประกอบการ 
(Registration-Database) ไว$กับกรมวิชาการเกษตร ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกรม
วิชาการเกษตรกําหนด 

 
ข$อ ๕  ผู$ประกอบการตามข$อ ๔ ท่ีประสงค�จะขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญ

ดําเนินการต$องนําส&งข$อมูลอิเล็กทรอนิกส�ท่ีถูกต$องครบถ$วน และเป=นจริงทุกประการ ภายใต$
หลักเกณฑ�ของกฎหมายว&าด$วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� และต$องปฏิบัติ ดังต&อไปน้ี 

(๑) ผู$ประกอบการต$องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวข$องกับสินค$าน้ัน ๆ 
หากฝhาฝiนหรือไม&ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม&ครบถ$วน กรมวิชาการเกษตร จะดําเนินการตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๒) สินค$าหรือรายการท่ีระบุในใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการท่ีต$อง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข$อตกลงระหว&างประเทศท่ีเก่ียวข$องกับสินค$าน้ัน (ถ$ามี) 

(๓) หลักฐานการขอใบอนุญาต หรือการขอหนังสือสําคัญการดําเนินการไม&เพียงพอ
ต&อการตรวจสอบ เจ$าหน$าท่ีผู$ปฏิบัติงานสามารถขอเอกสารเพ่ิมเติม  ท้ังน้ี ผู$ประกอบการต$องให$ความ
ร&วมมือในการอํานวยความสะดวก หรือให$คําช้ีแจงแก&เจ$าหน$าท่ีตามสมควร หากไม&ให$ความร&วมมือ 
หรือคําช้ีแจงแก&เจ$าหน$าท่ีตามท่ีร$องขอในข$างต$น ให$สันนิษฐานว&าสินค$าท่ีย่ืนขอใบอนุญาตหรือการขอ
หนังสือสําคัญการดําเนินการน้ัน ไม&ถูกต$องตามท่ีกําหนดไว$ 
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(๔) ในวันขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการ ผู$ประกอบการหรือ
ตัวแทนผู$ประกอบการต$องส&งมอบเอกสารท่ีใช$ประกอบการขอใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการ
ดําเนินการแต&ละฉบับตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด เว$นแต& ในกรณีท่ีผู$ประกอบการจัดส&งข$อมูล
และหลักฐานในรูปของข$อมูลอิเล็กทรอนิกส�โดยมีลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส�เป=นส&วนประกอบตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนด ในกฎหมายว&าด$วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 

 
ข$อ ๖  ผู$ประกอบการผู$ใดประสงค�จะขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือสําคัญการ

ดําเนินการตามกฎหมายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบจะต$องระบุรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ
รายการสินค$าตามบัญชีแนบท$ายประกาศน้ี 

 
ข$อ ๗  การนําเข$า หรือการนําผ&าน ณ ด&านตรวจพืช ผู$ประกอบการหรือตัวแทน

ผู$ประกอบการต$องแจ$งการนําเข$า หรือการนําผ&าน หรือนําเข$าเพ่ือการส&งต&อผ&านระบบการเช่ือมโยง
ข$อมูลอิเล็กทรอนิกส� ณ จุดเดียว (National - Single- Window) โดยพนักงานเจ$าหน$าท่ีจะตรวจสอบ
ความถูกต$องของข$อมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ในเวลาราชการ หรือตามเวลาทําการของด&านตรวจพืช 

 
ข$อ ๘  กรณีท่ีมีเหตุขัดข$องทําให$กรมวิชาการเกษตรไม&สามารถดําเนินการออก

ใบอนุญาต หรือหนังสือสําคัญการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามประกาศน้ีได$ ให$ผู$อํานวยการ
สํานักหรือเจ$าหน$าท่ีท่ีได$รับมอบหมายให$ออกใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการ เป=นผู$
พิจารณาดําเนินการโดยวิธีการอ่ืน 

 
ข$อ ๙  กรณีท่ีไม&เป=นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในประกาศน้ี ให$เป=นไป

ตามท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรวินิจฉัย 
 
ข$อ ๑๐  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข$อบังคับ และคําสั่งอ่ืน ในส&วนท่ีได$กําหนดไว$แล$ว

ในประกาศน้ีหรือซึ่งขัดแย$งกับความในประกาศน้ี ให$ใช$ประกาศน้ีแทน 
 
ข$อ ๑๑  ผู$ประกอบการท่ีได$ ข้ึนทะเบียนเป=นสมาชิกระบบการให$บริการทาง

อิเล็กทรอนิกส�อยู&ก&อนวันท่ีประกาศน้ีมีผลบังคับใช$ ให$ความเป=นสมาชิกภาพดํารงอยู&จนกว&าจะ
หมดอายุทะเบียน 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สมชาย  ชาญณรงค�กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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[เอกสารแนบท$าย] 
 

๑. บัญชีรายช่ือ พิกัดศุลกากร และรหัสสถิติสินค$าพืชท่ีจะเช่ือมโยงการนําเข$า นําผ&าน 
๑๐๐% วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
(ดูข$อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
ชนิกา/ตรวจ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 


