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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักรไทย 

   
 

ตามท่ีได%มีประกาศกระทรวงเกษตร (ฉบับท่ี ๖) เร่ือง กําหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะ
จากแหล2งท่ีกําหนดเป3นสิ่งต%องห%าม ข%อยกเว%น และเง่ือนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ซึ่งแก%ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง 
กําหนดพืช ศัตรูพืช หรือพาหะจากแหล2งท่ีกําหนดเป3นสิ่งต%องห%าม ข%อยกเว%น และเง่ือนไข ตาม
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ กําหนด
ให%ผลส%มจากแหล2งท่ีกําหนดท่ีได%ปฏิบัติตามเง่ือนไขซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนดและมีใบรับรอง
ปลอดศัตรูพืชกํากับมาด%วยสามารถนําเข%ามาในราชอาณาจักรได% อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควร
ออกประกาศหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักรไว% ดังน้ี 

 
ข%อ ๑  ให%ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการปฏิบัติในการนําผล

ส%มเข%ามาในราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ� ๒๕๓๔ 
 
ข%อ ๒  ผลส%มท่ีจะนําเข%ามาในราชอาณาจักรได%จะต%องเป3นผลส%มท่ีนําเข%าจาก

ประเทศท่ีมีข%อตกลงกับประเทศไทยเท2าน้ัน โดยเน้ือหาสาระและเง่ือนไขในการจัดทําข%อตกลงให%
เป3นไปตามผลการวิเคราะห�ความเสี่ยงศัตรูพืช 

 
ข%อ ๓  ผู%ใดประสงค�จะนําผลส%มตามข%อ ๒ เข%ามาในราชอาณาจักร ให%ย่ืนคําขอ

อนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักรพร%อมด%วยหลักฐานตามท่ีระบุไว%ในแบบ พ.ก. ๑๒ ท%าย
ประกาศน้ี ต2อพนักงานเจ%าหน%าท่ี ณ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

 
ข%อ ๔  เม่ือพนักงานเจ%าหน%าท่ีได%ตรวจแบบคําขอและหลักฐานแล%วเห็นว2าถูกต%อง

ครบถ%วน ให%นําเสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาอนุญาตต2อไป 
หนังสืออนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักร ให%ใช%ตามแบบ พ.ก. ๑๓ ท%าย

ประกาศน้ี 
หนังสืออนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักรมีอายุ ๖ เดือน นับต้ังแต2วันท่ี

อนุญาตและใช%ได%ต2อการนําเข%า ๑ คร้ัง 
 
ข%อ ๕  ผู%ได%รับหนังสืออนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักร จะต%องนําผลส%มเข%า

มาทางด2านตรวจพืชท่ีกําหนดตามข%อตกลง และแจ%งการนําเข%าตามแบบ พ.ก. ๗ โดยอนุโลม พร%อม
แนบหนังสืออนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักร (แบบ พ.ก. ๑๓) และใบรับรองปลอดศัตรูพืช 
ต2อพนักงานเจ%าหน%าท่ี ณ ด2านตรวจพืชท่ีนําเข%า 
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ข%อ ๖  ใบอนุญาตนําเข%าสิ่งต%องห%ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (แบบ 
พ.ก. ๒) ท่ีออกให%แก2ผู%ได%รับอนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักร ก2อนประกาศฉบับน้ีมีผลใช%บังคับ 
ให%ใช%ได%อีกหกสิบวันนับแต2วันท่ีประกาศน้ีมีผลใช%บังคับ 

 
ประกาศฉบับน้ีให%ใช%บังคับต้ังแต2วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป3นต%น

ไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
อนันต�  ดาโลดม 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง/หน%า ๑๐/๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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[เอกสารแนบท%าย] 
 

๑. คําขออนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 (แบบ พ.ก. 12) 

๒. หนังสืออนุญาตนําผลส%มเข%ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
2507 (แบบ พ.ก. 13) 
 
(ดูข%อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมลกร/ผู%จัดทํา 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 


