
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการและเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต 

และการขอรับหนังสือสําคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

ด3วยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว5าด3วยการเช่ือมโยงข3อมูลอิเล็กทรอนิกส�สําหรับ
การนําเข3า การส5งออก การนําผ5าน และโลจิสติกส� พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข5งขันของประเทศ การอํานวยความสะดวกทางการค3าระหว5างประเทศ และการ
ให3บริการของรัฐท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป;นมาตรฐาน อีกท้ังเพ่ือให3สอดคล3องกับความตกลงว5า
ด3วยการอํานวยความสะดวกด3านศุลกากรด3วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ของอาเซียน (Agreement to 
Establish and Implement the ASEAN Single Window) จึง จํา เป;นต3อง จัดให3 มี ระบบการ
เช่ือมโยงข3อมูลอิเล็กทรอนิกส� ณ จุดเดียว (National - Single - Window) และกําหนดให3การขอ
และการออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอ่ืนใดเก่ียวกับการนําเข3า การส5งออก การนําผ5าน 
และโลจิสติกส� สามารถดําเนินการได3ในรูปแบบของข3อมูลอิเล็กทรอนิกส�ประกอบกับตามข3อ ๕ ของ
ระเบียบดังกล5าว กําหนดให3หน5วยงานของรัฐท่ีต3องปฏิบัติตามระเบียบน้ีมีอํานาจออกระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หรือข3อกําหนดอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
ดังน้ัน เพ่ือให3การบริหารจัดการเก่ียวกับการให3บริการออกใบอนุญาตนําเข3า 

ใบอนุญาตส5งออกสินค3า และหนังสือสําคัญการดําเนินการตามกฎหมายท่ีอยู5ในความรับผิดชอบของ
กรมวิชาการเกษตรเป;นไปตามระเบียบดังกล5าว โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ5นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก3ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๒ กฎกระทรวงแบ5งส5วนราชการ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ� พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ 

 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว3 ดังต5อไปน้ี 
 
ข3อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว5า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการขอรับหนังสือสําคัญ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข3อ ๒๑  ประกาศน้ีให3ใช3บังคับต้ังแต5วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป;นต3นไป 
 
ข3อ ๓  ในประกาศน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง/หน3า ๔๒/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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“ใบอนุญาต” หมายความว5า ใบอนุญาตนําเข3า ส5งออก นําผ5าน ส5งต5อและโลจิสติกส� 
และให3หมายความรวมถึงใบรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีกรมวิชาการเกษตรเป;นผู3ออกให3 เพ่ือการ
นําเข3า การส5งออก การนําผ5านและโลจิสติกส� ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“หนังสือสําคัญการดําเนินการ” หมายความว5า ใบรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีกรม
วิชาการเกษตรเป;นผู3ออกให3ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ เว3นแต5ใบอนุญาต 

“รายการสินค3า” หมายความว5า ช่ือหรือคําอธิบายของสินค3า (Description) ตาม
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ 

“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ” หมายความว5า รหัสพิกัดศุลกากรซึ่งประกอบด3วย 
ตอน ประเภทของประเภทย5อย และรหัสสถิติของสินค3า 

 
ข3อ ๔  ผู3ใดประสงค�จะขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถดําเนินการได3ในรูปแบบของข3อมูลอิเล็กทรอนิกส�อีก
วิธีการหน่ึงในการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผู3น้ัน
ต3องดําเนินการข้ึนทะเบียนเป;นผู3ประกอบการในระบบทะเบียนผู3ประกอบการ (Registration - 
Database) ไว3กับกรมวิชาการเกษตรตามหลักเกณฑ�วิธีการท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 

 
ข3อ ๕  ผู3ประกอบการตามข3อ ๔ ท่ีประสงค�จะขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญ

ดําเนินการต3องนําส5งข3อมูลอิเล็กทรอนิกส�ถูกต3องครบถ3วน และเป;นจริงทุกประการภายใต3หลักเกณฑ�
ของกฎหมายว5าด3วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� และต3องปฏิบัติดังต5อไปน้ี 

(๑) ผู3ประกอบการผู3 ใดประสงค�จะขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือสําคัญการ
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบท่ีจะนําเข3า ส5งออก นําผ5าน ส5งต5อ จะต3องระบุ
รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติรายการสินค3า ตามบัญชีแนบท3ายประกาศน้ี 

(๒) ผู3ประกอบการต3องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวข3องกับสินค3าน้ัน ๆ 
หากฝgาฝhนหรือไม5ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม5ครบถ3วนกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการตามท่ีกฎ 
ระเบียบ ประกาศน้ันกําหนดไว3 

(๓) สินค3าหรือรายการท่ีระบุในใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการ ต3องเป;น
สินค3าหรือรายการท่ีถูกต3องตาม (๑) ผู3ประกอบการจะต3องพิสูจน�และแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวข3องจนเป;น
ท่ีพอใจได3ว5าสินค3าหรือรายการน้ันถูกต3องและครบถ3วน หากหลักฐานดังกล5าวไม5เพียงพอต5อการ
ตรวจสอบกรมวิชาการเกษตรอาจส5งเจ3าหน3าท่ีไปตรวจสอบหรือขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ท้ังน้ี 
ผู3ประกอบการต3องให3ความร5วมมือในการอํานวยความสะดวกหรือให3คําช้ีแจงแก5เจ3าหน3าท่ีตามสมควร 
หากไม5ให3ความร5วมมือในการอํานวยความสะดวกหรือไม5ให3คําช้ีแจงแก5เจ3าหน3าท่ีตามท่ีร3องขอเก่ียวกับ
การปฏิบัติหน3าท่ีในการตรวจสอบข3างต3น ให3สันนิษฐานว5าสินค3าท่ีย่ืนขอใบอนุญาตน้ันไม5ถูกต3องตามท่ี
กฎ ระเบียบ ประกาศ กําหนดไว3 

(๔) ในวันขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการ ผู3ประกอบการจะต3อง
ส5งมอบเอกสารท่ีใช3ประกอบการขอใบอนุญาตแต5ละฉบับตามท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด เว3นแต5ใน
กรณีท่ีผู3ประกอบการจัดส5งข3อมูลและหลักฐานในรูปของข3อมูลอิเล็กทรอนิกส�โดยมีลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส� เป;นส5วนประกอบตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายว5าด3วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส� 
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ข3อ ๖  กรณีท่ีมีเหตุขัดข3องทําให3กรมวิชาการเกษตรไม5สามารถดําเนินการออก

ใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามประกาศน้ีได3 ให3ผู3อํานวยการสํานัก
หรือเจ3าหน3าท่ีท่ีได3รับมอบหมายให3ออกใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญการดําเนินการ เป;นผู3พิจารณา
ดําเนินการโดยวิธีการอ่ืน 

 
ข3อ ๗  กรณีท่ีไม5เป;นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในประกาศน้ี ให3เป;นไป

ตามท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรวินิจฉัย 
 
ข3อ ๘  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข3อบังคับ และคําสั่งอ่ืน ในส5วนท่ีได3กําหนดไว3แล3ว

ในประกาศน้ีหรือซึ่งขัดแย3งกับความในประกาศน้ี ให3ใช3ประกาศน้ีแทน 
 
ข3อ ๙  ผู3ประกอบการท่ีได3 ข้ึนทะเบียนเป;นสมาชิกระบบการให3บริการทาง

อิเล็กทรอนิกส�อยู5ก5อนวันท่ีประกาศน้ีมีผลบังคับใช3 ให3ความเป;นสมาชิกภาพดํารงอยู5จนกว5าจะ
หมดอายุทะเบียน 

 
 

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

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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[เอกสารแนบท3าย] 
 

๑. บัญชีแนบท3ายประกาศพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค3าท่ีต3องมีใบอนุญาต/
ใบรับรอง ของกรมวิชาการเกษตร เก่ียวกับยางพารา 

 
(ดูข3อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
ชนิกา/ตรวจ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 


