พิธีการนําเข้ าสิ นค้ าเกษตร
สําหรับการนําเขาสินคาเกษตรที่อยูในการกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชยนอกจากตองปฏิบัติพิธีการ
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแลว ยังตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
พาณิชยทเี่ กีย่ วของและกฎหมายวาดวยการกักพืช ดังนี้
1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ทเี่ กีย่ วข้ องทีส่ ่ วนหนึ่งต้ องดําเนินการก่อนนําเข้ าดังนี้
1.1 ตามพันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ าโลก (WTO)
(1) สินคาที่ผูกพันโควตาอัตราภาษี ประกอบดวยสินคาเกษตร 23 รายการ โดยอยูภ ายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงพาณิชย 22 รายการ ไดแก น้ํานมดิบและนมพรอมดื่ม นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง(สดหรือ
แชเย็น) หอมหัวใหญ กระเทียม มะพราวและมะพราวฝอย ลําไยแหง เมล็ดกาแฟ ชา (ชาใบ ชาผง) พริกไทย
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว เมล็ดถั่วเหลือง เนือ้ มะพราวแหง เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามัน
ปาลมและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม น้ํามันมะพราว น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑกาแฟ กากถั่วเหลือง และไหมดิบ
(ยังไมเขาเกลียว) และอยูภ ายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 1 รายการ ไดแก ใบยาสูบ
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย ไดกาํ หนดขอบเขตของสินคาที่อยูในขายการกํากับดูแลไวตามพิกัดอัตรา
ศุลกากร ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดของแตละสินคาในหัวขอหลักเกณฑการนําสินคาเกษตร 22 รายการ
เขามาในราชอาณาจักรตามพันธกรณีความตกลงระหวางประเทศ
(2)หลักเกณฑการนําเขาแบงเปน 2 กรณี คือ การนําเขาในโควตาและการนําเขานอกโควตา
กรณีท1ี่ การนําเข้ าในโควตาWTO
1) หลักเกณฑการบริหารโควตานําเขาสินคาเกษตร22รายการ กระทรวงพาณิชยไดกาํ หนดปริมาณ
โควตา อัตราภาษีในและนอกโควตาของแตละสินคา โดยใชหลักเกณฑตามขอผูกพันในป 2547 เปนฐานการ
เปดตลาดในแตละสินคาจนกวาจะไดมีการเจรจาความตกลงการเกษตรภายใต WTO ในรอบตอไป หาก
สินคารายการใดจําเปนตองเปดตลาดในปริมาณโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตา แตกตางจากทีก่ ํา หนด
จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาใหความเห็นชอบทุกรายการสินคาเปนแตละครั้งไป และกระทรวง
พาณิชยจะออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ หรือระเบียบบริหารการนําเขาตามความเหมาะสม โดยประสาน
กับหนวยงานหรือคณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวของของแตละสินคา

2)หลักเกณฑการนําเขาตามพันธกรณี
2.1) สินคาเกษตร 22 รายการ ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย มีหลัก เกณฑและ
เงื่อนไขการนําเขา ดังนี้
2.1.1) เปนสินคาที่มีถิ่นกําเนิดและสงมาจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (WTO)
หรือภาคีแกตต 1947
2.1.2) เปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใตองคการการคาโลก (แบบ ร.2) ที่ออกโดยกรมการคาตางประเทศหรือหนวยงานอืน่ ที่
กระทรวงพาณิชยมอบหมายไปแสดงตอกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนําเขาโดยยก เวนสําหรับกรณี
- การนําเขามาเพื่อใชทําพันธุ แตไมรวมถึงมันฝรั่ง ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเขาประเภทที่
0701.10.00 และเมล็ดพันธุห อมหัวใหญตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเขาประเภทที่ 1209.91.10 และ
- การนําเขามาเพื่อใชเปนตัวอยาง หรือเพือ่ การศึกษาวิจยั ในปริมาณเทาที่จําเปน
ทั้งนี้ การออกหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการทีก่ าํ หนดไวใน ระเบียบ
กระทรวงพาณิชยที่ประกาศกําหนดในแตละป
2.1.3) เปนสินคาที่ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตในการนําเขา หรือตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
หรือตองปฏิบัติตามมาตรการอื่นใด ตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามา ใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา ยกเวน ขาวโพดเลีย้ งสัตวตามพิกดั อัตราศุลกากรขาเขาประเภทที่ 1005.90.90 ให
ยังคงเปนสินคาที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษตามอัตราที่กระทรวงพาณิชยกําหนด
2.2) การนําเขาสินคาเกษตร ตามพันธกรณีความตกลงระหวางประเทศ พ.ศ. 25562.2) สินคาใบ
ยาสูบ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังไดออกประกาศกรมสรรพสามิตวาดวยการนําใบ ยาเขามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2538 กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการนําเขาใบยาตามความตกลง WTO โดยให
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปนผูไดรับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีความตกลง WTO เปนปริมาณ
ในโควตา 9,000 เมตริกตัน ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนไป

3) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง สินคาเกษตร22รายการ ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงพาณิชยทปี่ ระกาศกําหนดในแตละป ซึง่ ในหลักการ กําหนดใหผูประ สงคจะใชสิทธิการ
นําเขาในโควตายื่นความจํานงขอรับการจัดสรรปริมาณโควตาตอกรมการคาตาง ประเทศ หรือ
คณะกรรมการสินคาที่เกี่ยวของเปนรายป ตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบ เมือ่ ไดมีการจัดสรร
ปริมาณโควตาตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว กรมการคาตางประเทศจะออกประกาศผลการจัดสรรปริมาณ
โควตาใหผูที่เกี่ยวของทราบ โดยการสงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมทั้งลงประกาศเผยแพร
ทางเว็ปไซตของกรมการคาตางประเทศ (www.dft.go.th) เพื่อใหผูที่ไดรบั สิทธิจัดสรรปริมาณ
โควตามายื่นขอหนังสือรับรองเพื่อใชประกอบการชําระภาษีนํา เขาตามอัตราภาษีในโควตาที่กําหนดตอไป
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึ่งเดือนนับแตวันออกแตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออก และให
ผูไดรับหนังสือรับรองรายงานการนําเขาภายในสามสิบวันนับแตวันทีน่ ําสินคาเขาแตละครั้ง ตามแบบ
รายงานการนําเขาที่กําหนด พรอมหลักฐานสําเนาใบขนสินคาขาเขาที่เจาหนาทีก่ รมศุลกา กรสลักรายการ
ถูกตอง โดยผูไ ดรับหนังสือรับรองรายใดไมรายงานการนําเขาภายในระยะเวลาทีก่ ํา หนด กรมการคา
ตางประเทศจะระงับการออกหนังสือรับรองสําหรับการนําเขาในครั้งตอๆ ไป จนกวาจะไดมีการรายงานการ
นําเขาโดยถูกตอง
กรณีท2ี่ การนําเข้ านอกโควตาWTO
กําหนดใหการนําเขาสินคาเกษตร 18 รายการ ไดแก น้ํานมดิบและนมพรอมดื่ม นมผงขาดมันเนย
มันฝรั่ง หอมหัวใหญ กระเทียม มะพราวและมะพราวฝอย ลําไยแหง เมล็ดกาแฟ ชา (ชาใบ ชาผง) พริกไทย
ขาว เนื้อมะพราวแหง เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันปาลมและน้ํา มันเนื้อในเมล็ดปาลม
ผลิตภัณฑกาแฟ และไหมดิบ (ยังไมเขาเกลียว) ที่มีถิ่นกําเนิดและสงมาจากประเทศสมาชิกองคการการคา
โลก (WTO) หรือภาคีแกตต 1947 เปนสินคาที่ตองมีหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับภาษีนอกโควตา (แบบ ร.
4) ที่ออกโดยกรมการคาตางประเทศ หรือสํานักงานการคาตางประเทศในภูมภิ าค กรมการคาตางประเทศทุก
แหง หรือหนวยงานอื่นทีก่ ระทรวงพาณิชยมอบหมายไปแสดงตอกรมศุลกากร เพื่อประกอบการนําเขา ใน
หลักการ อนุญาตใหนําเขาไดไมจํากัดปริ มาณ โดยตองชําระภาษีนําเขาในอัตรานอกโควตาที่กําหนดในแต
ละสินคาทั้งนีส้ ินคาน้ํามันปาลม และน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม เปนสินคาที่มีการออกระเบียบกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองการนําเขานอกโควตาไวเปนการเฉพาะ ซึง่ จะได
กลาวในรายละเอียดในสวนของสินคาน้ํามันปาลมและน้ํามัน เนื้อในเมล็ดปาลม ตอไป
นอกจากนี้ สินคาเกษตรที่เหลืออีก 4 รายการ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว เมล็ดถั่วเหลือง น้ํา ตาลทราย
และกากถั่วเหลือง ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการออกหนังสือรับรองสําหรับการชําระภา ษีนอกโควตาไว
ภายใตระเบียบการเปดตลาดในแตละป โดยในหลักการ กําหนดใหออกหนังสือการชําระภาษีนอกโควตาได
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม ของปที่ออกระเบียบเปดตลาด เปนตนไป
หนังสือรับรองมีอายุ 30 วันนับแตวันออก และใหผูไดรบั หนังสือรับรองรายงานการนําเขาภายใน
20 วันนับแตวนั ที่นําสินคาเขาแตละครั้งตามแบบรายงานการนําเขาที่กําหนดพรอมหลักฐาน สําเนาใบขน
สินคาขาเขาที่เจาหนาทีก่ รมศุลกากรสลักรายการถูกตอง
____________________________________________
_____
ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
กรณีท1ี่ การนําเข้ าในโควตา

WTO

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2539
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ลง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2539
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 143) พ.ศ. 2546 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2546
กรณีท2ี่ การนําเข้ านอกโควตาWTO
1. ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออกหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) สําหรับภาษีนอกโควตาสินคาเกษตร 18 รายการ
พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2540

ทีม่ า: กรมการค้ าระหว่ างประเทศ
1.2 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้ าเสรีอาเซียน (AFTA)
ตามพันธกรณีเขตการคาเสรีอาเซียน ประเทศไทยตองยกเลิกมาตรการโควตาอัตราภาษี (Tariff
Rate Quota: TRQ) สินคาเกษตร 23 รายการ และลดอัตราภาษี นําเขาสินคาทุกรายการใหเปน
0 ภายในป 2553 (ยกเวนสินคาเกษตรออนไหว ได แก เมล็ดกาแฟดิบ มันฝรั่ง และเนื้อมะ พราวแหง
อัตราภาษีลดเหลือรอยละ 5) โดยในสวนของการยกเลิกมาตรการโควตาอัตราภาษีสนิ คาเกษตร ไทยได
ดําเนินการตามพันธกรณีตามขั้นตอน ดังนี้
(1) การยกเลิกโควตาอัตราภาษีสินคาเกษตร

13รายการในระหวางป 2546 -2551

(1.1) สินคาที่ยกเลิก TRQ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว และกากถั่วเหลือง (ยกเลิกในป 2546)
น้ํามันปาลมและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม (ยกเลิกในป 2548) ไหมดิบ (ยกเลิกในป 2549) มันฝรั่ง
ลําไยแหง เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ กระเทียม และใบยาสูบ (ยกเลิกในป 2550) พริกไทย
น้ําตาลทราย และน้ํามันถั่วเหลือง (ยกเลิกในป 2551)
(1.2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเขา สินคาตามขอ (1.1) ที่มีถิ่นกําเนิดและสงตรง
มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ตองมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแบบฟอรมดี (Form D)
ประกอบการใชสิทธิการนําเขา โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใชมาตรการทางภาษี ที่
ออกตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา ทั้งนี้ สินคาน้ํามัน
ปาลมและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม ใหองคการคลังสินคา (อคส.) เปนผูนําเขาแตผูเดียว และไหมดิบตองขอ
อนุญาตนําเขาโดยไดรับยกเวนไมตองรับซื้อเสนไหมตามระบบสัดสวน
(2) การยกเลิกโควตาอัตราภาษีสินคาเกษตร

10 รายการในป 2553

(2.1) สินคาที่ยกเลิก TRQ ไดแก เมล็ดถั่วเหลือง ขาว ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป น้ํานม
ดิบและนมปรุงแตง นมผงขาดมันเนย มะพราว เนื้อมะพราวแหงและน้ํามันมะพราว
(2.2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเขา คณะกรรมการนโยบายสินคาที่เกีย่ วของซึ่ง
ประกอบดวยภาครัฐและเอกชน ไดเห็นควรใหมกี ารกําหนดมาตรการบริหารการนําเขาเพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเปดเสรียกเลิก TRQ และลดอัตราภาษีนําเขาลงเหลือรอยละ 0 ในป 2553 โดย

ไดกําหนดใหสินคา 10 รายการตามขอ (2.1) ที่มีถิ่นกําเนิดและสงตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เปนสินคาที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใชมาตร การทางภาษีที่ออกตามกฎหมายวาดวย
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราช อาณาจักรซึง่ สินคา โดยตองมีเอกสารหลักฐานและตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
(2.1.1) เอกสารประกอบการนําเขา ไดแก
• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแบบฟอรม ดี (Form D) จากประเทศตนทาง
• หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทั้งหมดหรือบางสวน ที่ออกโดยกรมการ
คาตางประเทศ (แบบ ต.2 ไมมีโควตา)
• เอกสารรับรองความปลอดภัยตอชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว พืช จากประเทศตนทาง
• เอกสารรับรองปลอดการตัดตอทางพันธุกรรม (GMOs) สําหรับ ขาว และเมล็ดกาแฟจาก
ประเทศตนทาง
(2.1.2) ดานนําเขา กําหนดใหนําเขาทางดานศุลกากรที่มีดานตรวจพืช หรือดานอาหารและยา
หรือทั้งสองดานโดยขึ้นอยูขอ กําหนดในแตละสินคา
(2.1.3) ชวงเวลานําเข้ า สํ าหรับแต่ ละสิ นค้ าจะกําหนดช่ วงเวลานําเข้ าแตกต่ างกัน
คณะกรรมการนโยบายสินคาที่เกี่ยวของไดกําหนดมาตรการบริหารการนําเขาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรียกเลิก TRQ สําหรับสินคาเกษตร 7 รายการ ที่ไดเปดตลาดไปแลว โดยมี
หลักเกณฑ ดังนี้
(3.1) สินคา TRQ ที่นํากลับมาทบทวนเพื่อกําหนดมาตรการรองรับ 7 รายการ ไดแก
ขาวโพดที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว มันฝรั่ง หอมหัวใหญ กระเทียม ลําไยแหง พริกไทย และเมล็ดพันธุ
หอมหัวใหญ
(3.2) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเขา ในหลักการกําหนดเชนเดียว กับขอ (2)
กลาวคือ ใหสนิ คาเกษตร 7 ตามขอ (3.1) ที่มีถิ่นกําเนิดและสงตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน เปน
สินคาที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใชมาตรการทางภาษีที่ออกตามกฎหมายวาดวยการ

สงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา โดยตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการนําเขา
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนด ดังนี้
(3.2.1) เอกสารประกอบการนําเขา ไดแก
• หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแบบฟอรม ดี (Form D) จากประเทศตนทาง
• หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทั้งหมดหรือบางสวน ที่ออกโดยกรมการ
คาตางประเทศ (แบบ ต.2 ไมมีโควตา)
• เอกสารรับรองความปลอดภัยตอชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย สัตว พืช จากประเทศตนทาง
• เอกสารรับรองปลอดการตัดตอทางพันธุกรรม (GMOs) สําหรับ มันฝรั่ง และเมล็ดพันธ
หอมหัวใหญ จากประเทศตนทาง
(3.2.2) ดานนําเขา กําหนดใหนําเขาทางดานศุลกากรที่มีดานตรวจพืช หรือดานอาหารและยา
หรือทั้งสองดานโดยขึ้นอยูขอ กําหนดในแตละสินคา
(3.2.3) ชวงเวลานําเขา สําหรับแตละสินคาจะกําหนดชวงเวลานําเขาแตกตางกันตามที่กําหนด
ในประกาศ
(4) หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไข

การยกเวนภาษีทั้งหมดหรือบางสวน

(ใหใชแบบ

การออกหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิใน
ต.2) ที่ออกโดยกรมการคาตางประเทศ

เนื่องจากแตละสินคาที่กําหนดมาตรการบริหารการนําเขาดังกลาวขางตน ไดมีการกําหนดหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง แตกตางกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดในแตละ
สินคา
ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึ่งเดือนนับแตวันออกแตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ออก และให
ผูไดรับหนังสือรับรองรายงานการนําเขาภายในสามสิบวันนับแตวันทีน่ ําสินคาเขาแตละครั้งตามแบบ
รายงานการนําเขาที่กําหนดพรอมหลักฐานสํา เนาใบขนสินคาขาเขาที่เจาหนาทีก่ รมศุลกากรสลักรายการ
ถูกตองโดยผูไดรับหนังสือรับรองรายใดไมรายงานการนําเขาภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด กรมการคาตางประ
เทศจะระงับการการออกหนังสือรับรองสําหรับการนําเขาในครั้งตอๆ ไป จนกวาจะไดมีการรายงานการ
นําเขาโดยถูกตอง

____________________________________________
______
ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
1. สิ นค้ ากากถั่วเหลือง
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนํากากถั่วเหลืองเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
2. สิ นค้ านํา้ มันปาล์ มและนํา้ มันเนือ้ ในเมล็ดปาล์ม
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําน้ํามันปาลมและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาลม เขามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 31 มกราคม 2548
3. สิ นค้ าไหมดิบ
• ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเสนไหมเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 6 มกราคม 2549
4. สิ นค้ าใบยาสู บ (ภายใต้ กระทรวงการคลัง)
• ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต วาดวยการนําใบยาเขามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
5. สิ นค้ านํา้ ตาลทราย และนํา้ มันถั่วเหลือง
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําพริกไทย น้ําตาลทราย และน้ํามันถั่วเหลือง เขามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําพริกไทย น้ําตาลทราย และน้ํามันถั่วเหลือง เขามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
2553
6. สิ นค้ าข้ าว

• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําขาวเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
• ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทงั้ หมดหรือบาง สวน สําหรับขาวที่นําเขามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553
7. สิ นค้ ากาแฟ ชา นํา้ นมดิบและนมพร้ อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนํากาแฟ ชา น้ํานมดิบและนมพรอมดื่ม และนมผงขาดมัน
เนยเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
2553
• ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทงั้ หมดหรือบาง สวน สําหรับกาแฟ ชา น้ํานมดิบและ
นมพรอมดื่ม และนมผงขาดมันเนย ทีน่ ําเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ.
2553 ลงวันที่20สิงหาคม 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม
2554
8. สิ นค้ าเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้ าว เนือ้ มะพร้ าวแห้ ง และนํา้ มันมะพร้ าว
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําเมล็ดถั่วเหลือง มะพราว เนื้อมะพราวแหง และน้ํามัน
มะพราว เขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2553
• ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทงั้ หมดหรือบางสวน สําหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพราว
เนื้อมะพราวแหง น้ํามันมะพราวที่นําเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคา เสรีอาเซียน พ.ศ.
2553 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
9. สิ นค้ ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลําไยแห้ ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนํามันฝรั่ง หอมหัวใหญ กระเทียม ลําไยแหง พริกไทย และ
เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ เขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่
17 ธันวาคม 2553
• ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทงั้ หมดหรือบาง สวน สําหรับมันฝรั่ง หอมหัวใหญ
กระเทียม ลําไยแหง พริกไทย และเมล็ดพันธุหอม หัวใหญ ที่นําเขามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2554
10. สิ นค้ าข้ าวโพดทีใ่ ช้ เป็ นวัตถุดิบอาหารสั ตว์
• ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําขาวโพดที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวเขามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน สําหรับป พ.ศ.2556 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 23
มกราคม 2556 (ออกประกาศเปนรายป)
• ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
หนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีทงั้ หมดหรือบาง สวน สําหรับขาวโพดที่ใชเปน
วัตถุดิบอาหารสัตวที่นําเขามาในราชอาณา จักรตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนสําหรับป พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 (ออกประกาศเปนรายป)
ทีม่ า: กรมการค้ าต่ างประเทศ
2 ตามพระราชบัญญัติ กักพืช พ. ศ 2507 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม
ภายหลังไดรับการตรวจปลอยสินคาจากเจาหนาที่ศุลกากรแลว ผูนําของเขามีหนาที่ทกี่ ฎหมายกําหนด
ตองนําสินคาเกษตรไปผานดานตรวจพืช ดังนี้
2.1 การนําเข้ าหรือนําผ่ านซึ่งสิ่ งต้ องห้ ามต้ องได้ รับอนุญาต

มาตรา 8 บุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีและตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) การนําเขาหรือนําผานเพือ่ การทดลองหรือวิจัย ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย หรือ
ในกรณีการนําเขาหรือนําผานสิ่งตองหามซึ่งเปนศัตรูพืชหรือพาหะทีไ่ มใชพืชตองมีหนังสือรับรองสิ่ง
ตองหามของหนวยงานผูมอี ํานาจของประเทศที่สงออกซึ่งสิ่งตองหามนั้นกํากับมาดวย
(2) การนําเขาหรือนําผานเพือ่ การคา หรือเพื่อกิจการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับมาดวย และตองผานการวิเคราะหความเสี่ยง
ศัตรูพืช และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.2 การนําเข้ าหรือนําผ่านซึ่งสิ่ งกํากัด
มาตรา 9 หามมิใหบุคคลใดนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งกํากัด เวนแตจะมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับ
มาดวย
2.3 การนําเข้ าหรือนําผ่ านซึ่งสิ่ งไม่ ต้องห้ าม
มาตรา ๑๑ ผูใดนําเขา หรือนําผานซึ่งสิ่งไมตองหามตองมีใบรับรองสุขอนา มัยพืชกํากับมาดวย และ
ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบทีอ่ ธิบดีกําหนด
2.4 ด่ านตรวจพืช
ดานตรวจพืช หมายความวา ดานตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เพื่อตรวจพืช
สิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และเชือ้ พันธุที่นําเขาหรือนําผาน
มาตรา ๗ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดทาเรือ ทาอากาศยานหรือสถานที่แหงใดอันมีเขตกําหนดเปนดานตรวจพืชหรือเปนสถานกักพืชได

มาตรา 10 การนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหามหรือสิ่งกํากัดนั้น จะตองนําเขาหรือนําผานทางดาน
ตรวจพืชเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรม การโดยประกาศในราชกิจานุเบกษา
: ชนิด ศุทธยาลัย

