
 

 

 

คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร 

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 



 
คำนำ 

 
 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ได้จัดทำ “คู่มือการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร”  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าท่ีโดยเฉพาะ
ฝ่ายความมั่นคงนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที ่ ให้เข้าใจถึงขั ้นตอน วิธีการ เทคนิค และ
ข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งข้อกฎหมายและประกาศที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานสนับสนุน    
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร        
ได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และมีความประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยงาน           
ท่ีบังคับใช้กฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล         
ตามนโยบายของรัฐบาล 

 

 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
“คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรท่ีนำเข้ามาในราชอาณาจักร” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าที ่และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที ่สนใจทั่วไป และมีความยินดี        
ในการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์   เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงคู่มือ
ดังกล่าว ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ต่อไป  

      

           
                                           

 



 
  



 
สารบัญ 

 

        หน้า 
บทนำ         ๑ 
สินค้าท่ีกำหนดให้มีมาตรการควบคุม      ๒ 
ผังการตรวจสอบสนิค้าท่ีกำหนดใหม้ีมาตรการควบคุม    ๓ 
แนวทางในการตรวจสอบสนิค้าท่ีมีมาตรการควบคุม    ๔ 
เอกสารประกอบการขนย้าย       ๕ 
เกณฑ์น้ำหนักในการขนย้าย       ๖ 
การควบคุมการขนย้ายสินค้าท่ีต้องขออนุญาตขนย้าย    ๗ 
พื้นท่ีควบคุมการขนย้าย       ๘ 
สรุปหลักเกณฑ์การขออนุญาตและหนังสืออนุญาตในการขนย้าย           ๑๖ 
การตรวจสอบหนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้า             ๒๐ 
การตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีฯ            ๒๓ 
ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบเอกสาร             ๒๖ 
แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสืออนุญาตในการขนย้ายสินค้าเกษตร           ๒๘ 
แบบฟอร์มและตัวอย่างใบขนสินค้าขาเข้า             ๔๔ 
การกักกันพชืและด่านตรวจพชื              ๔๖ 
คำจำกัดความ/นิยามศัพท์               ๕๒ 
แบบฟอร์มและตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้นำสิ่ง ต้องห้าม สิ่งกำกัด ฯ  
 ออกไปจากด่านตรวจพชื              ๕๔ 
การตรวจสอบการขนย้ายสนิค้าของกรมทางหลวง           ๕๖ 
พิกัดน้ำหนกัรถบรรทุกตามท่ีกฎหมายกำหนด            ๕๗ 
ข้อมูลติดต่อประสานงานส่วนราชการ                     ๖๐ 
เอกสารอ้างอิง               ๖๒ 
คณะผู้จัดทำ               ๖๓ 
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บทนำ 
 

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณามอบหมายภารกิจให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานหลัก
เฉพาะกิจในการบูรณาการเพื่อปฏิบัติการด้านการป้องปราม มิให้มีการลักลอบนำเข้า
สินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยขอให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการด้านจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติเกี ่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเกษตร และการจัดตั ้งศูนย์ประสานงาน  
เฉพาะกิจด้านการป้องปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักรไทย   
ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ได้มีบัญชาให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕      
(กขป. ๕) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรองนายกรัฐมนตรีได้สั ่งการให้     
ผบ.ทบ. (รอง ผอ.รมน.) ในฐานะเลขานุการ กขป. ๕  มอบให้ กอ.รมน. กระทรวงพาณิชย์ 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการภารกิจด้านการป้องปรามการลักลอบ   
นำสินค้าเกษตรเข้ามาในราชอาณาจักรดังกล่าว 

 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที ่ ๔ กอ.รมน. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร 
กรมทางหลวง กองบังคับการตำรวจทางหลวง และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พิจารณา
จัดทำ “คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร” เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง     
ตามด่านตรวจ/จุดตรวจ เส้นทางตามแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ และท่าข้ามต่าง ๆ   
มีความรู้และความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ และกฎหมายสำคัญขั้นพื้นฐานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรซึ่งกำหนดให้เป็นสินค้ามีมาตรการควบคุมการนำเข้า ซึ่งจะช่วย
ให้การตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในเบื้องต้น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม มีขั้นตอน เป็นระบบ เข้าใจเทคนิค วิธีการสังเกต สามารถเรียกตรวจเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาการขนย้าย
หรือนำเข้าสินค้าเกษตร  ตลอดจนสามารถติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสาน
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันความถูกต้อง หรือขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีในการลงพื้นท่ี
เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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สินค้าที่กำหนดให้มีมาตรการควบคุม 
 

ประเภท รายการสินค้า 

สินค้าที่มี
มาตรการ
ควบคุม 

การนำเข้า 

๑. มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 
๒. เน้ือมะพร้าวแห้ง 
๓. น้ำมันมะพร้าว 
๔. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
๕. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันเน้ือในเมล็ด
ปาล์ม 
๖. กระเทียม 
๗. ข้าว 
๘. นมและครีม และเครื่องด่ืมประเภท
นมปรุงแต่ง 
๙. นมผงขาดมันเนย 
๑๐. มันฝรั่ง 
๑๑. เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ 
๑๒. ชา 
๑๓. เมล็ดกาแฟ 
๑๔. ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
 

๑๕. หอมหัวใหญ่ 
๑๖. พริกไทย 
๑๗. เส้นไหม 
๑๘. เมล็ดถ่ัวเหลือง 
๑๙. น้ำมันถ่ัวเหลือง 
๒๐. กากถ่ัวเหลือง 
๒๑. น้ำตาลทราย 
๒๒. ลำไยแห้ง 
๒๓. ใบยาสูบ 
๒๔. ส้ม 
๒๕. หอมแดง 
๒๖. ยางพารา 
๒๗. มันสำปะหลัง 

สินค้าต้องขอ
อนุญาตขนย้าย 

๑. กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ 
๒. ข้าวเปลือก ข้าวสาร 
๓. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
๔. น้ำมันปาล์ม 
๕. มะพร้าวผลแก่ เน้ือมะพร้าวขาว และเน้ือมะพร้าวแห้ง 
๖. หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น 
๗. หอมหัวใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ 
 

หมายเหต ุ
สินค้าท่ีมีมาตรการควบคุมในการนำเข้า ๒๗ รายการ 
    ลำดับ ๑-๒๒ สินค้าเกษตรตามพันธกรณี, ๒๔, ๒๕ และ ๒๗ (กรมการค้าต่างประเทศ) 
    ลำดับ ๒๓ (การยาสูบแห่งประเทศไทย)  
    ลำดับ ๒๖ (กรมวิชาการเกษตร) 
สินค้าต้องขออนุญาตขนย้าย ๗ รายการ  (กรมการค้าภายใน)  
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ผังการตรวจสอบสินค้าที่กำหนดให้มีมาตรการควบคุม 
 
 
 
 
  

  รถขนย้ายสินค้าเกษตรเข้าด่านตรวจ
ตรวจ 

 ตรวจสอบ 
เป็นสินค้ากำหนดให้มีมาตรการควบคุมหรือไม ่

 ตรวจสอบ 
๑. ใบขนสินค้าขาเข้าฯ 
๒. หนังสืออนุญาตฯ  
จากด่านตรวจพืช 

 
เอกสารถูกต้องหรือไม ่

 
 เอกสารถูกต้อง

หรือไม่ 

ประเภท 
สินค้า 

ผ่านด่านตรวจ 

ผ่านด่านตรวจ 

ผ่านด่านตรวจ 

แจ้งด่านศุลกากร 

แจ้งพาณิชย์จังหวัด 

ใช ่

ไม่ใช่ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

  ตรวจสอบ 
หนังสืออนุญาตขนย้าย 

 

 
 

เลขที่ใบขนสินค้า 
ชื่อท่ีอยู่ผู้นำเข้า 

วันท่ีนำเข้า 
ถ่ินกำเนิด 

สถานท่ีตรวจ/ปล่อย 
น้ำหนักสุทธิ/ปริมาณ 

ชนิดของ 

 
 

ชนิดสินค้า 
ปริมาณสินค้า 

ต้นทาง-ปลายทาง 
ทะเบียนรถ 

ระยะเวลาท่ีขอขนย้าย 

สินค้า   
ต้องขออนุญาตขนย้าย 

(๗ รายการ) 
 

สินค้า   
มีมาตรการควบคุมการนำเข้า 

(๒๗ รายการ) 
 

ถูกต้อง 

ไมมี่ 

มี 

ไม่ถูกต้อง 
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แนวทางการตรวจสอบสินค้าที่กำหนดให้มีมาตรการควบคุม 
 

      ๑. จุดตรวจ/ด่านตรวจ  ทำการเรียกตรวจสอบยานพาหนะท่ีคาดว่าจะมีการขนย้าย
สินค้าท่ีกำหนดให้มีมาตรการควบคุมการนำเข้า 
 ๒. แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี  พร้อมแจ้งความประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ
กับผู้ขับข่ีหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ  
 ๓. ตรวจสอบว่าเป็นสินค้าประเภทใด 
  ๓.๑ หากเป็นสินค้าที่มีมาตรการควบคุม (๒๗ รายการ) ให้ตรวจสอบ 
   - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   - หนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไป
จากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๓.๒ หากเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตขนย้าย (๗ รายการ) ให้ตรวจสอบว่า    
อยูใ่น พื้นที่ควบคุมการขนย้ายหรือไม่ หากใช่ให้ตรวจสอบ  
   - หนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้า 
   - ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   - หนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้าม ออกไป
จากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารประกอบการขนย้าย 
 

ประเภทเอกสาร สินค้าต้อง
ขออนุญาต

ขนย้าย 

สินค้าที่มี
มาตรการ
ควบคุม 

หน่วยงานผู้มี
อำนาจอนุญาต 

๑. หนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้า √  - สำนักงาน
คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยสินค้าและ
บริการ 
- สำนักงานพาณิชย์
จังหวัด 
- อำเภอท้องที่ 

๒. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดง
รายการภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

√ √ กรมศุลกากร 

๓. หนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม  
สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจาก
ด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ 
หรือสถานที่ใด ๆ ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

√ √ กรมวิชาการเกษตร 
(ด่านตรวจพืช) 

 
  

มะพร้าว 

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ปาล์ม
น้ำมัน 

หอม 

หัวใหญ่ 

ข้าว 

มัน
สำปะหลัง 

กระเทียม 
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เกณฑ์น้ำหนักในการขนย้าย (สินค้าต้องขออนุญาตขนย้าย) 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ห้ามขนย้ายเข้ามาหรือออกจากท้องที่ที่กำหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 
ประเภทสินค้า พิกัดน้ำหนัก หมายเหตุ (ประกาศ กกร.) 

๑. กระเทียมที่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

๔๐๐ ก.ก. ข้ึนไป ฉบับที่ ๕๔ 

๒. ข้าว (ข้าวเปลือกหรือ
ข้าวสาร หรือทั้ง ๒ อย่าง
รวมกัน) 

๑๐ ตัน ข้ึนไป ฉบับที่ ๕๖ 
- ข้าวเปลือกทุกชนิดและทุกส่วน
ของข้าว เช่น แกลบ รำ เป็นต้น 
ไม่สามารถนำเข้ามาโดยเด็ดขาด 
- เว้นรายที่มีใบรับรองผลการข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

๓. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๐ ตัน ข้ึนไป ฉบับที่ ๕๘ 

๔. น้ำมันปาล์ม ๒๕ ก.ก. ข้ึนไป ฉบับที่ ๖๒ 
๕. มะพร้าว 
- มะพร้าวผลแก่ 
- เน้ือมะพร้าวขาว 
- เน้ือมะพร้าวแห้ง 

 
๗,๐๐๐ ก.ก. ข้ึนไป 
๒,๕๐๐ ก.ก. ข้ึนไป 
๑,๕๐๐ ก.ก. ข้ึนไป 

ฉบับที่ ๖๔ 

๖. มันสำปะหลัง (หัวมัน
สำปะหลังสดหรือมันเส้น) 

๑๐ ตัน ข้ึนไป ฉบับที่ ๖๖ 
เว้นรายที่มีใบรับรองการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรมันสำปะหลัง 
๗. หอมหัวใหญ่นำเข้าจาก
ต่างประเทศ 

๔๐๐ ก.ก. ข้ึนไป ฉบับที่ ๖๘ 
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การควบคุมการขนย้ายสินค้าต้องขออนุญาตขนย้าย 
 

 สินค้าต้องขออนุญาตขนย้าย ตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย  
 - กระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ  
 - ข้าวเปลือกและข้าวสาร  
 - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 - น้ำมันปาล์ม  
 - มะพร้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ  
 - หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น  
 - หอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ 
 

  ต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ และใช้ยานพาหนะ    
ที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตขนย้าย รวมทั้งจะต้องนำหนงัสือ
อนุญาตกำกับการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง 
 

  หนังสืออนุญาตให้ใช้เฉพาะการขนย้ายครั้งเดียวเท่าน้ัน 
 

  ต้องผ่านการสุ่มตรวจ  และแจ้งการนำเข้ากับด่านตรวจพืชและด่านศุลกากร
ตามลำดับทุกครั้ง โดยจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือ      
สิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใด ๆ 
ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม เมื ่อเอกสารครบถ้วนและ      
ผ่านการสุ่มตรวจเรียบร้อยแล้ว 
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พื้นที่ควบคุมการขนย้าย 
๑. กระเทียม 
 

 ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งมีปริมาณครั้งละ
ตั้งแต่ ๔๐๐ ก.ก. ขึ ้นไป โดยทางบกหรือทางทะเลเข้ามาหรือออกจาก พื้นที่ ๕๒ 
จังหวัด (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตฯ) ดังนี้ 
 

ภาค จังหวัด 
กลาง กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม 
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย 

เหนือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน 
แม่ฮ่องสอน ตาก 

ใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา กระบี่ 
ภูเก็ต สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 
 
 
 
 
 

 
. 
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๒. ข้าวเปลือก ข้าวสาร 
 

 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายข้าวเปลือกหรือข้าวสารอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทั้งสองอย่าง
รวมกัน ซึ่งมีปริมาณครั้งละต้ังแต่ ๑๐ ตันข้ึนไป ออกจากท้องที่อำเภอที่ระบุไว้  
 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายข้าวเปลือกหรือข้าวสารที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๑๐ ตัน ขึ้นไป เข้ามา    
ในท้องที่อำเภอที่ระบุไว้   
 พื้นท่ี ๖๘ อำเภอ ใน ๒๐ จังหวดั (เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตฯ) ดังนี้ 
 

จังหวัด อำเภอ 
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน สอยดาว 
 ตราด คลองใหญ่ บ่อไร ่

สระแก้ว อรัญประเทศ คลองหาด ตาพระยา โคกสูง 
บุรีรัมย์ บ้านกรวด ละหานทราย 
สุรินทร ์ พนมดงรัก กาบเชิง บัวเชด สังขะ 

ศรีสะเกษ ภูสิงห์ ขุนหาญ กันทรลักษ์ 
อุบลราชธานี สิรินธร โขงเจียม โพธ์ิไทร นาตาล เขมราฐ บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน 
อำนาจเจริญ ชานุมาน 
มุกดาหาร เมือง หว้านใหญ่ ดอนตาล 
นครพนม เมือง ธาตุพนม ท่าอุเทน บ้านแพง 
หนองคาย เมือง โพนพิสัย รัตนวาปี ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม 
บึงกาฬ เมือง บุ่งคล้า บงึโขงหลง ปากคาด 

เลย ท่าลี่ เชียงคาน ปากชม นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ 
พิษณุโลก ชาติตระการ 
อุตรดิตถ์ บ้านโคก 

น่าน เฉลิมพระเกียรติ สองแคว ทุ่งช้าง 
พะเยา ภูซาง เชียงคำ 

เชียงราย แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น แม่ฟ้าหลวง แม่จัน เทิง 
เชียงใหม ่ แม่อาย ฝาง เวียงแหง เชียงดาว 

ตาก แม่สอด 
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โดยมิให้ใช้บังคับกับการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ดังต่อไปนี้ 
 - การขนย้ายข้าวเปลือกของเกษตรกรออกจากพื้นท่ีอำเภอข้างต้นไปยังท้องท่ีอำเภอ
ติดต่อกัน โดยมีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กำกับการขนย้าย 
 - การขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร จากท้องท่ีอื่นในประเทศโดยใช้ท้องท่ีอำเภอข้างต้น
เป็นทางผ่านเพื่อไปยังสถานท่ีปลายทาง 
 - การขนย้ายข้าวสารที่บรรจุภาชนะปิดผนึกแน่นหนา มีฉลากสินค้า ระบุชื่อ ที่อยู่
ผู้ผลิต ผู้บรรจุในประเทศ ท่ีมีน้ำหนักต่อหน่วยบรรจุไม่เกิน ๕๐ ก.ก. 
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๓. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๑๐ ตัน   
ขึ ้นไป เข้ามาหรือออกจากท้องที่อำเภอที่ระบุไว้ พื้นที่ ๓๕ อำเภอ ใน ๗ จังหวัด     
(เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตฯ) ดังนี้ 
  

จังหวัด อำเภอ 
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน สอยดาว 
สระแก้ว อรัญประเทศ คลองหาด ตาพระยา โคกสูง 

อุบลราชธานี สิรินธร โขงเจียม โพธ์ิไทร นาตาล เขมราฐ บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน   
ศรีเมืองใหม ่

น่าน เฉลิมพระเกียรติ สองแคว ทุ่งช้าง 
เชียงราย แม่สาย เชียงของ เวียงแก่น แม่ฟ้าหลวง เทิง แม่จัน 

เลย ท่าลี่ เชียงคาน ปากชม นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ 
ตาก แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด อุ้มผาง พบพระ 
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๔. น้ำมันปาล์ม 
 

 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายน้ำมันปาล์ม  ซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๒๕ ก.ก. ขึ้นไป   
โดยทางบกหรือทางทะเลเข้ามาหรือออกจาก พื้นที่ ๑๕ จังหวัด (เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตฯ) ดังนี้ 
 

ภาค จังหวัด 
กลาง ประจวบคีรีขันธ์ 
ใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา กระบี่ 

ภูเก็ต สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   

 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายน้ำมันปาล์ม  ซึ่งมีปริมาณครั้งละต้ังแต่ ๒๕ ก.ก. ข้ึนไป
โดยทางบกหรือทางทะเลเข้ามา พื้นท่ี ๓๑ จังหวัด (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตฯ) ดังนี้ 
 

ภาค จังหวัด 
กลาง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบรุี สมุทรสงคราม สมทุรสาคร 
ตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรสีะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร 

นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย 
เหนือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน 

ตาก 
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๕. มะพร้าว (มะพร้าวผลแก่ เน้ือมะพร้าวขาว เน้ือมะพร้าวแห้ง) 
 

 กำหนดให้นำเข้าได้เพียง ๒ ด่าน เท่านั้น คือ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ท้ังนี้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้งการนำเข้า
เพื่อสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพและด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง 
สังกัดกรมวิชาการเกษตร เท่านั ้น หากนำเข้าด่านอื่นๆ ถือว่าเป็นการลักลอบนำเข้า        
โดยผิดกฎหมาย และไม่อนุญาตให้นำเข้าในฤดูกาลที่ผลผลิตมะพร้าวในประเทศออกสู่
ตลาด คือ มิ.ย. - ต.ค. ของทุกป ี(แต่กรณีนอกโควต้า เสียภาษี ๕๗% สามารถนำเข้าได้) 
 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้าย มะพร้าวท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ 
 มะพร้าวผลแก่  ซึ่งมีปริมาณครั้งละต้ังแต่ ๗,๐๐๐ ก.ก. ข้ึนไป 
 เน้ือมะพร้าวขาว  ซึ่งมีปริมาณครั้งละต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ก.ก. ข้ึนไป 
 เน้ือมะพร้าวแห้ง  ซึ่งมีปริมาณครั้งละต้ังแต่ ๑,๕๐๐ ก.ก. ข้ึนไป 
 โดยทางบกหรือทางทะเลเข้ามาหรือออกจากท้องที่ทีร่ะบุไว้ พื้นท่ี ๑ เขต ใน กทม. 
และ ๑๕ อำเภอ ใน ๗ จังหวดั (เว้นแต่จะได้รับหนังสอือนุญาตฯ) ดังนี้ 
  

จังหวัด อำเภอ 
กรุงเทพฯ คลองเตย 

ชลบุร ี บางละมุง ศรีราชา 
สงขลา สะเดา นาทวี 
สตูล เมือง ควนโดน 

สุราษฎร์ธานี เมือง 
นราธิวาส สุไหงโก-ลก 

ชุมพร เมือง 
ปัตตานี เมือง สายบุรี ยะหริ่ง ปะนาแระ หนองจิก ไม้แก่น 

 
 

 
 



- ๑๔ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

๖. มันสำปะหลัง (หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น) 
 

 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดหรือมันเส้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ     
ทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ก.ก. ขึ้นไป เข้ามาหรือออกจาก
ท้องที่อำเภอที่ระบุไว้พื้นท่ี ๔๘ อำเภอ ใน ๑๒ จังหวัด (เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาต) ดังนี ้  

จังหวัด อำเภอ 
จันทบุรี สอยดาว โป่งน้ำร้อน 
สระแก้ว ตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ คลองหาด 
สุรินทร ์ กาบเชิง พนมดงรัก บัวเชด สังขะ 
เชียงราย เชียงของ แม่สาย เวียงแก่น แม่ฟ้าหลวง แม่จัน เทิง 
นครพนม เมือง ธาตุพนม ท่าอุเทน บ้านแพง 
มุกดาหาร เมือง หว้านใหญ่ ดอนตาล 

เลย ท่าลี่ เชียงคาน ปากชม นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ 
หนองคาย  เมือง โพนพิสัย รัตนวาปี ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ สังคม 

อุบลราชธานี เขมราฐ สิรินธร โขงเจียม โพธ์ิไทร นาตาล บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน  
ศรีเมืองใหม ่

บึงกาฬ เมือง 
ศรีสะเกษ ภูสิงห ์

ตราด คลองใหญ่ บ่อไร ่
 

โดยมิให้ใช้บังคับกับการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสด มันเส้น ดังต่อไปนี้ 
 - การขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดของเกษตรกร ซึ่งมีใบรับรองผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับการขนย้าย 
 - การขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดหรือมันเส้น  จากท้องที ่อื ่นในประเทศโดยใช้ท้องที่    
อำเภอข้างต้นเป็นทางผ่านเพ่ือไปยังสถานที่ปลายทาง 
 

 
 



- ๑๕ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

๗. หอมหัวใหญ่ 
 

 ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณครั้งละ
ตั้งแต่ ๔๐๐ ก.ก. ขึ้นไป โดยทางบกหรือทางทะเลเข้ามาหรือออกจาก พื้นที่ ๕๒ จังหวัด 
(เว้นแต่จะได้รับอนุญาตฯ) ดังนี้ 
 

ภาค จังหวัด 
กลาง กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม 
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย 

เหนือ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน 
แม่ฮ่องสอน ตาก 

ใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา กระบี่ 
ภูเก็ต สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 
 

 
 

 
 

 



- ๑๖ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

สรุปหลักเกณฑ์การขออนุญาตและหนังสืออนุญาตในการขนย้าย 
 

หนังสืออนุญาตการขนย้าย 

ผู้มีอำนาจออก
หนังสืออนุญาต 

แบบใบอนุญาต 

สีขาว 

(ต้นฉบับ) 

สีฟ้า 

(คู่ฉบับ) 

สีชมพู 
(สำเนา) 

สีเหลือง 

(สำเนา) 

เลขาธิการ 

ให้ผู้ขออนุญาต 

โดย 

ผู้ขับข่ีหรือ 

ผู้ควบคุม
ยานพาหนะ 

นำติดไปกับ
ยานพาหนะ 

ด้วยทุกคร้ัง 

เก็บไว้ที่
หน่วยงานซึ่งออก
หนังสืออนุญาต 

เก็บไว้ที่
หน่วยงานซึ่งออก
หนังสืออนุญาต 

- 
ประธาน กจร. ส่งให้ สง.กกร.

เป็นประจำ 

ทุก ๗ วัน 

พาณิชย์จังหวัด 

ผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย 

ส่งให้ สง.กกร.เป็นประจำ 

ทุก ๗ วัน 

ผู้ที่ประธาน กจร. 
มอบหมาย 

ส่งให้  
สง.พณจ. 

เป็นประจำ 

ทุก ๓ วัน 

สง.พณจ. 
ส่งให้ สง.กกร.
เป็นประจำ 

ทุก ๗ วัน 
 

เลขาธิการ  หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ประธาน กจร.  หมายถึง ประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ 
 

หมายเหตุ  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการ
ขนย้าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลง ๕ ก.ค. ๖๒ 

- กระเทียมท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ๑๓) 
- ข้าวเปลือก ข้าวสาร (ฉบับท่ี ๑๕) 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฉบับท่ี ๑๗) 
- น้ำมันปาล์ม (ฉบับท่ี ๑๘) 
- มะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้ง (ฉบับท่ี ๑๙) 
- หัวมันสำปะหลังสดและมันเสน้ (ฉบับท่ี ๒๐) 
- หอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ๒๑) 
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หนังสืออนุญาตการขนย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผู้มีอำนาจออก
หนังสืออนุญาต 

แบบใบอนุญาต 

เอกสาร 

ฉบับที่ ๑ 
(หนังสืออนุญาต) 

 

เอกสาร 

ฉบับที่ ๒ 

(คู่ฉบับ) 

เอกสาร 

ฉบับที่ ๓ 

(สำเนา) 

เอกสาร 

ฉบับที่ ๔ 

(สำเนา) 

ส่งส่วนกลาง 

เลขาธิการ ใช้กำกับไปกับ
ยานพาหนะที่ขนย้าย 

ให้ผู้ขออนุญาต 

โดยผู้ขับข่ีหรือ 

ผู้ควบคุมยานพาหนะ 

นำติดไปกับ
ยานพาหนะ 

ด้วยทุกคร้ัง 

เก็บไว้ที่ระบบ 

ขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บไว้ที่ระบบ 

ขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บไว้ที่ระบบ 

ขนย้าย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประธาน กจร. 
พาณิชย์จังหวัด 

ผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมาย 

ผู้ที่ประธาน กจร. 
มอบหมาย 

 

การปฏิบัติเม่ือขนย้ายถึงปลายทางแล้ว 
ให้ผู้ขับข่ีหรือผู้ควบคุมยานพาหนะมอบต้นฉบับหนังสอือนุญาตการขนย้าย

ฉบับสีขาว ให้ผู้รับสินค้าตามท่ีระบุไว้ในหนังสืออนุญาต เพื่อสลักหลังรับสนิค้า 
ผู้ขออนุญาตขนย้ายมีหน้าท่ีนำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายฉบับสีขาว

ซึ่งมีการสลักหลังรับสินค้าต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สถานีปลายทาง คือ สง.กกร. กรมการค้าภายใน 
กรณี กทม. เป็นปลายทางการขนย้าย หรือ  สง.พณจ. แห่งท้องท่ีปลายทางการขนย้าย 
 

สินค้า ภายใน 

- มะพร้าวผลแก่ เน้ือมะพร้าวขาว และเน้ือมะพร้าวแห้ง 

- น้ำมันปาล์ม 

- กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ 

- หอมหัวใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ 

๔๘ ชั่วโมง 

- ข้าวเปลือก ข้าวสาร 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

- หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น 
๗ วัน 
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 กรณีหนังสืออนุญาตขนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ขออนุญาตขนย้าย
นำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตการขนย้ายฯ ซึ่งมีการรับสินค้าแล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
ณ สง.พณจ. หรือ สง.กกร. กรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นปลายทางการขนย้ายผ่านระบบ
ขนย้ายอเล็กทรอนิกส์ 

การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการขนย้าย 
ผู้ขออนุญาต ผู้ขับข่ี หรือผู้ควบคุมยานพาหนะ ปฏิบัติดังนี้ 

เหตุการณ์ การปฏิบัติ 

เกิดเหตุขัดข้องในท้องที่
จังหวัดต้นทางการขนย้าย 

แจ้งเหตุขัดข้องต่อผู้มีอำนาจในการอนุญาตขนย้ายโดยด่วน 

เกิดเหตุขัดข้องในท้องที่
จังหวัดอื่นซึ่งไม่ใข่ต้นทาง 

แจ้งเหตุขัดข้องต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สถานที่เกิดเหตุ 
- สง.กกร. หรือ สง.พณจ. 
- ร้อยเวรที่ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจท้องที่ 
- เจ้าหน้าท่ีตำรวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรในเขตท้องที่
รับผิดชอบ 
 

ผู้รับสินค้าตามท่ีระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาตการขนย้าย
ไม่สามารถรับสินค้า 

แจ้งเหตุขัดข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ สง.พณจ. หรือ   
สง.กกร. ซึ่งเป็นปลายทางการขนย้าย เพื่อสลักหลังรับรอง
ในหนังสืออนุญาตการขนย้าย โดยระบุถึงเหตุขัดข้องพร้อม
ทั้งลงนามและระบุตำแหน่งไว้ด้วย หากผู้ขออนุญาตขนย้าย
ประสงค์จะขนย้ายต่อไป ต้องขออนุญาต ขนย้ายใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝ่าฝืน 
พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๗  

ผู้ใดฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) (๓) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือขัดขวางการดำเนินงานของ กกร. กจร. 

เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๙ (๘)  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  

หรือทั้งจำทั้งปรับ 



- ๑๙ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ทั ้งนี ้  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
กรมการค้าภายใน จะทำการออกประกาศควบคุมการขนย้ายสินค้าทางเกษตร
สำคัญๆ เป็นรายปี ซึ่งแต่ละปีอาจจะมีมาตรการท่ีแตกต่างกัน หน่วยและเจ้าหน้าท่ี  
ที่เกี ่ยวข้องจึงต้องติดตามการออกประกาศดังกล่าวจากกรมการค้าภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
สามารถดาวน์โหลด QR Code ข้างล่างนี้ 

              
  



- ๒๐ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

การตรวจสอบหนังสืออนุญาตการขนย้ายสินค้า 
 

 



- ๒๑ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

หนังสืออนุญาตการขนย้าย (ฉบับสีขาว) ที ่ผู ้ขับขี ่หรือผู ้ควบคุมยานพาหนะ       
นำติดไปกับยานพาหนะด้วยทุกครั้ง จะต้องเป็นฉบับจริง และอนุญาตให้ใช้เฉพาะ     
การขนย้ายครั้งเดียวเท่าน้ัน 

 

๑. ตรวจสอบตราประทับของหน่วยราชการที่ออกหนังสืออนุญาต  และลายมือ
ชื่อของผู้อนุญาต  โดยฉบับจริงตราประทับและลายมือชื่อจะเป็นรอยน้ำหมึก (มิใช่        
การถ่ายเอกสารสี) และกระดาษจะเป็นรอยนูนออกมาทางด้านหลังการลงชื่อ 

 

๒. ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสืออนุญาต (มุมบนด้านขวา)  หากพบว่า
หนังสืออนุญาตหมดอายุ ถือว่าเป็นการขนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม
กฎหมาย 

 

 กรณีหนังสืออนุญาตขนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 หนังสืออนุญาตการขนย้ายที่ผู ้ขับขี ่หรือผู ้ควบคุมยานพาหนะนำติดไปกับ

ยานพาหนะด้วยทุกครั้ง จะต้องเป็นหนังสืออนุญาตผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมการค้าภายใน และอนุญาตให้ใช้เฉพาะการขนย้ายครั้งเดียวเท่านั้น 

 - หนังสืออนุญาตขนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏ QR Code     
(คิวอาร์โค้ด) บนหนังสืออนุญาตแต่ละฉบับ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสืออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปรากฏตราประทับของ
หน่วยงานท่ีออกหนังสืออนุญาต และลายมือชื่อของผู้อนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสืออนุญาต (มุมบนด้านขวา)  หากพบว่า
หนังสืออนุญาตหมดอายุ ถือเป็นการขนย้ายโดยไม่ได้ร ับอนุญาต มีความผิดตาม
กฎหมาย และเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบหนังสืออนุญาตขนย้ายฯ จะระบุหนังสือ
อนุญาตฉบับนั้นหมดอายุ 

 

๓. ตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุในหนังสืออนุญาตฯ ได้แก่ 
  - ชนิดสินค้า 
  - ปริมาณสินค้า 
  - สถานท่ีต้นทางและปลายทาง 
  - หมายเลขทะเบียนรถ 
  - ระยะเวลาท่ีขอขนย้าย 

  



- ๒๒ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

  การตรวจสอบว่าปริมาณสินค้าที่ขนย้ายมาตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต
หรือไม่นั้น สามารถทำได้ ๒ วิธี 

  วิธีที่ ๑  ดูจากใบชั่งน้ำหนักสินค้าที่รถบรรทุกได้ชั่งออกมาจากต้นทาง (แนบมา
กับใบขนสินค้า) หากปริมาณสินค้าสุทธิไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตฯ ถือว่า     
มีความผิดตามกฎหมาย 

  วิธีท่ี ๒  นำรถบรรทุกไปทำการชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาปริมาณสินค้า โดยนำ
หนักที่ชั่งได้  (เป็นน้ำหนักรวมรถและสินค้า)  หักด้วยน้ำหนักของรถบรรทุก (ดูจาก
เอกสารสำเนาทะเบียนรถ) หากคำนวณแล้วปริมาณสินค้าไม่ตรงกับท่ีระบุไว้ในหนังสือ
อนุญาตฯ  ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 

 

 ๔. กรณีที่ผู้ขนย้ายสินค้าไม่สามารถนำหนังสืออนุญาตฯ มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 
หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่า การขนย้ายดังกล่าวไม่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุ   
ในหนังสืออนุญาตฯ ให้เจ้าหน้าที่ประสาน สง.พณจ. เพื่อทำการตรวจสอบและบันทึก 
ส่งพนักงานสอบสวนในท้องท่ีเกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  



- ๒๓ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

การตรวจสอบใบขนสนิค้าขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีฯ 
 

๑. เลขท่ีใบขนสินค้า เป็นเลขรหัส ๑๔ หลัก เชน่ A004 0-6202-14721 
๒. ชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ ของผู้นำของเข้า 
๓. วันท่ีนำเข้า            

  
๔. ประเทศกำเนิด (เมืองกำเนิด) 
๕. สถานท่ีตรวจปล่อย (สำนักฯ/ด่านศุลกากรท่ีนำเข้า) 
๖. น้ำหนักสุทธิ/ปริมาณ (จำนวนสนิค้า) 
๗. ชนิดของ  



- ๒๔ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

 
 
 



- ๒๕ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แผนที่หน่วยงานกรมศุลกากร 
  

ทุ่งช้าง 
เชียงของ 

เชียงแสน แม่สาย 

เชียงดาว 
แม่ฮ่องสอน 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

แม่สอด 

แม่สะเรียง 

หนองคาย 

ช่องจอม 

ช่องเม็ก 

เขมราฐ 

มุกดาหาร 

นครพนม 

บึงกาฬ เชียงคาน 
ท่าลี่ 

สุไหงโก-ลก 

อรัญประเทศ 

จันทบุรี 
คลองใหญ่ มาบตาพุด 

สิชล 

นครศรีธรรมราช 

สงขลา 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

ปัตตานี 
ตากใบ 

บูเก็ะตา 
เบตง สะเดา 

ปาดังเบซาร์ 

สตูล 
วังประจัน 

กันตัง 

ท่าอากาศยานภูเก็ต 
ภูเก็ต 

กระบ่ี 

บ้านประกอบ 

ชุมพร 

เกาะสมุย 
บ้านดอน 

ระนอง 

สังขละบุรี 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ลาดกระบัง 
ท่าเรือกรุงเทพ 

แม่กลอง 

ประจวบคีรีขันธุ์ 

กรม
ศุลกากร 

ช่องสะงำ 

ศุลกากรภาคที่ ๑ จำนวน ๑๑ ด่าน 
ศุลกากรภาคที่ ๒ จำนวน ๑๐ ด่าน 
ศุลกากรภาคที่ ๓ จำนวน ๙ ด่าน 
ศุลกากรภาคที่ ๔ จำนวน ๑๘ ด่าน 



- ๒๖ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ข้อสังเกตเพิ่มเติมประกอบการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องต่างๆ 
 

๑. เอกสารต้องมีตราประทับส่วนราชการท่ีออกหนังสือ 
 

๒. ไม่มีรอยขูด ขีด หรือลบใดๆ ในเอกสาร 
 

๓. แบบอักษร (Font) ต้องคมชัด ไม่เลือน หรือมีสีจาง และมีความเป็นระเบียบ 
 

๔. สีของน้ำหมึกต้องเหมือนกัน เช่น น้ำหมึกท่ีลงลายมือช่ือและน้ำหมึกท่ีลงวันท่ี
ในเอกสารต้องเป็นสีเดียวกัน รวมทั้งลายมือช่ือท่ีลงรับรองความถูกต้องในเอกสาร
ต้องมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะปรากฏตราประทับของหน่วยงานที่ออกหนังสือ
อนุญาต 

 

๕. ยานพาหนะท่ีผ่านด่านตรวจต้องเป็นคันเดียวกัน/ทะเบียนตรงกันกับท่ีระบุ
ไว้ในใบอนุญาต รวมทั้งควรตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นของภาชนะ
บรรจุหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า 

 

๖. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคา่เพิ่ม 
๑ ฉบับ อาจใช้ยานพาหนะในการบรรทุกสินค้ามากกว่า ๑ คัน ซึ ่งหากมีการใช้
ยานพาหนะหลายคัน ต้องตรวจสอบน้ำหนักสินค้าทุกคันให้ตรงกับ “น้ำหนักสทุธิ” 
ที่สำแดงบนใบขนสินค้าฯ  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานท่ี      
ตรวจปล่อย (สำนักฯ/ด่านศุลกากรท่ีนำเข้า)  ท่ีระบุในใบขนสินค้าฯ  หรือสำนักงาน
ศุลกากร/ด่านศุลกากรในพื้นท่ีท่ีตรวจสอบสินค้า 

 
 

๗. วันที่นำเข้า  เบื ้องต้นให้ตรวจสอบใบขนสินค้าฯ  ที่นำมาอ้างอิง ว่าระบุ          
“วันนำเข้า” ใกล้เคียงกับวัน/เดือน/ปี ที ่เป็นปัจจุบัน หรือย้อนหลังได้ไม่เกิน        
๓ เดือน นับจากวันที ่ตรวจสอบ ขึ ้นอยู ่ก ับชนิดสินค้าว่าเป็นของสดเสียง ่าย    
หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากพบว่า “วันนำเข้า” ท่ีระบุในใบขนสินค้าฯ ย้อนหลังมากกว่านี้ 
อาจต้องตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด เช่น 
หลักฐานการจัดเก็บสินค้า เป็นต้น 
  



- ๒๗ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

๘. กรณีตรวจพบสิ่งมีชีว ิตซึ ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของไทย  เช่น 
แมลงวันผลไม้  ตัวเบียน ไส้เดือน  แมลง  หอยทาก  เป็นต้น ต้องทำการแจ้ง        
ด่านกักกันพืช/สัตว์ หรือเกษตรจังหวัด/อำเภอ เพื่อทำการส่งกลับ ทำลายหรือ
กำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที ่เหมาะสม  (ถ้ามีว ิธ ีกำจัด) โดยผู ้นำเข้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 

๙. การตรวจความงอกของมะพร้าว หากพบว่ามีการงอกของหน่อหรือยอดออ่น 
ต้องแจ้งด่านกักกันพืช/สัตว์ หรือเกษตรกรจังหวัด/อำเภอ เพื ่อดำเนินการ        
นำมะพร้าวทั้งหมดส่งกลับ หรือทำลายโดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
  



- ๒๘ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (กระเทียม) 

 



- ๒๙ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (กระเทียม) 



- ๓๐ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) 

 



- ๓๑ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (ข้าวเปลือก ข้าวสาร) 

 



- ๓๒ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

 



- ๓๓ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

 



- ๓๔ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (น้ำมันปาล์ม) 

 



- ๓๕ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (น้ำมันปาล์ม) 

 



- ๓๖ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (มะพร้าว) 

 



- ๓๗ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (มะพร้าว)

 



- ๓๘ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น) 

  



- ๓๙ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น) 

 



- ๔๐ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
หนังสือกำกับการขนยา้ย ตามหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ 

 



- ๔๑ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสือกำกับการขนยา้ย ตามหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ 

 



- ๔๒ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
การลงลายมือชื่อ สลักหลังรับสินค้า 

 
 



- ๔๓ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตการขนย้ายสนิค้า (กระเทียม) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 



- ๔๔ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

แบบฟอร์ม 
ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
  



- ๔๕ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ตัวอย่าง 
ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(กระเทียม) 
  



- ๔๖ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

การกักกันพืชและด่านตรวจพืช 
 

    การกักกันพืช  
 กักกันพืช คือ การควบคุมและตรวจสอบพืช ศัตรูพืชและการเคล่ือนย้ายพืช
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ และถูกต้องหลักวิชาการ เพื่อป้องกัน
มิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศเอง  
 ข้อจำกัดในการนำเข้า  
 ๑. ส่ิงต้องห้าม (Prohibited Material)  
  - ใบอนุญาตนำส่ิงต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แบบ พ.ก. ๒-๑ 
(Import permit)  

- ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate : PC)  
    ต้องนำเข้า ณ ด่านตรวจพืชที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการเท่านั้น 
๒. ส่ิงกำกัด (Restricted Material) 

- ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate : PC)  
 ๓. ส่ิงไม่ต้องห้าม (Non-Prohibited Material) 

- ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate : PC)  
     สิ่งกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม นำเข้า ณ ด่านตรวจพืชได้ทั้ง ๔๘ ด่าน 
 

 ด่านตรวจพืช  
  ด่านตรวจพืชมีท้ังหมด ๔๘ ด่านท่ัวประเทศไทย ประกอบด้วย  
  ๑. ด่านตรวจพืชไปรษณีย์ 
  ๒. ด่านตรวจพืชท่าเรือ 
  ๓. ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน 
  ๔. ด่านตรวจพืชท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  



- ๔๗ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ด่านตรวจ 
 

ซึ่งการนำเข้าสนิค้าต้องขออนุญาตขนย้ายต้องผ่าน 
ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

ประเทศที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

ส่วนของพืชที่อนุญาต
ให้นำเขา้ 

ด่านตรวจพืชที่
อนุญาตให้นำเข้า 

ฤดูกาล
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
ของไทย 

ช่วงเวลาที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

มะพร้าว 
อินโดนีเซีย ๑. มะพร้าวแก่ปอก

เปลือก 

๒. เน้ือมะพร้าวแห้ง 

๓. กาบมะพร้าว 

   

เวียดนาม ๑. มะพร้าวแก่ปอก
เปลือก 

๒. เน้ือมะพร้าวแห้ง 

๓. เน้ือมะพร้าวสด 

เมียนมา ๑. มะพร้าวแก่ปอก
เปลือก 

๒. เน้ือมะพร้าวแห้ง 

๓. เน้ือมะพร้าวสด 

๔. กะลามะพร้าว 

๕. กาบมะพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๘ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ประเทศที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

ส่วนของพืช 

ที่อนุญาต 

ให้นำเขา้ 

ด่านตรวจพืชที่อนุญาตให้นำเข้า ฤดูกาล
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
ของไทย 

ช่วงเวลาที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

มันสำปะหลัง 
เมียนมา ๑. มันเส้น 

๒. มันป่น 

๓. มันอัดเม็ด 

๔. หัวมันสด 

๑. กรุงเทพมหานคร  
สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
๒. จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศุลกากร     
สังขละบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน 
๓. จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรจันทบุรี 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด 
๔. จังหวัดชลบุรี สำนักงานศลุกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง 
๕. จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากร     
เชียงของ จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ ๔ (เชียงของ–ห้วยทราย) 
๖. จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 
๗. จังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด  
จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย 
๘. จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากร
นครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ ๓ (นครพนม – คำม่วน) 
๙. จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรสุไหง
โก–ลก จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก 
๑๐. จังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง  
จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น 
๑๑. จังหวัดบึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ 
จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองบึงกาฬ 
๑๒. จังหวัดพะเยา ด่านศุลกากรเชียงของ 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 
๑๓. จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากร
มุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) 
๑๔. จังหวัดยะลา ด่านศุลกากรเบตง  
จุดผ่านแดนถาวรเบตง 

พ.ย. 
ถึง 

มี.ค. 

ไม่จำกัด
ช่วงเวลา 

กัมพูชา ๑. มันเส้น 

๒. มันป่น 

๓. มันอัดเม็ด 

๔. หัวมันสด 

ลาว ๑. มันเส้น 

๒. มันป่น 

๓. มันอัดเม็ด 

๔. หัวมันสด 

จีน หัวสำหรับ 

บริโภค 



- ๔๙ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

๑๕. จังหวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง 
จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากร
ระนอง 
๑๖. จังหวัดเลย ด่านศุลกากรท่าลี่  
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ     
ข้ามแม่น้ำเหือง 
๑๗. จังหวัดศรีสะเกษ ด่านศุลกากร 
ช่องสะงำ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ 
๑๘. จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา 
จุดผ่านแดนถาวรสะเดา 
๑๙. จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน 
จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน 
๒๐. จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากร    
อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวร        
บ้านเขาดิน และจุดผ่อนปรน            
บ้านตาพระยา 
๒๑. จังหวัดสุรินทร์ ด่านศุลกากร 
ช่องจอม จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 
๒๒. จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากร
หนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว 
๒๓. จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
๒๔. จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากร
ช่องเม็ก จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก 

  



- ๕๐ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ประเทศที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

ส่วนของพืชที่อนุญาต
ให้นำเขา้ 

ด่านตรวจพืชที่
อนุญาตให้นำเข้า 

ฤดูกาล
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
ของไทย 

ช่วงเวลาที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

ออสเตรเลีย เมล็ดพันธ์ุ 

นำเข้าได้ทุกด่าน 

ช่วงฤดู
ฝนเก็บ
เก่ียว

ผลผลิต
เดือน 

ส.ค. ถึง 
พ.ย. 

 

ช่วงฤดู
แล้งเก็บ
เก่ียว

ผลผลิต
เดือน 

มี.ค. ถึง 
เม.ย. 

 

ไม่จำกัด
ช่วงเวลา 

บราซิล เมล็ดพันธ์ุ 

กัมพูชา เมล็ด 

จีน เมล็ดพันธ์ุ 

อินเดีย เมล็ดพันธ์ุ 

อินโดนีเซีย เมล็ดพันธ์ุ 

ญ่ีปุ่น เมล็ดพันธ์ุ 

เม็กซิโก ๑. เมล็ด 

๒. เมล็ดพันธ์ุ 

ลาว ๑. เมล็ด 

๒. ฝักข้าวโพด 

๓. ซังข้าวโพด 

เมียนมา ๑. เมล็ด 

๒. เมล็ดพันธ์ุ 

นิวซีแลนด์ เมล็ดพันธ์ุ 

ฟิลิปปินส์ เมล็ดพันธ์ุ 

แอฟริกาใต้ เมล็ดพันธ์ุ 

ไต้หวัน เมล็ดพันธ์ุ 

อเมริกา เมล็ดพันธ์ุ 

เวียดนาม ๑. เมล็ด 

๒. เมล็ดพันธ์ุ 

อาร์เจนตินา ๑. เมล็ด 

๒. เมล็ดพันธ์ุ 

ปากีสถาน ๑. เมล็ด 

๒. เมล็ดพันธ์ุ 

 
  



- ๕๑ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ประเทศที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

ส่วนของพืชที่อนุญาตให้นำเข้า ด่านตรวจ
พืชที่

อนุญาตให้
นำเข้า 

ฤดูกาล
เก็บ
เก่ียว

ผลผลิต
ของ
ไทย 

ช่วงเวลาที่
อนุญาตให้

นำเข้า 

ปาล์มน้ำมัน 

เบนิน เมล็ดพันธ์ุ นำเข้าได้
ทุกด่าน 

  

คอสตาริกา เมล็ดพันธ์ุ 

ปาปัว
นิวกินี 

เมล็ดพันธ์ุ 

อินโดนีเซีย กะลาปาล์มน้ำมันที่สกัดน้ำมันแล้ว 

มาเลเซีย ๑. กะลาปาล์มน้ำมันที่สกัดน้ำมัน
แล้ว 

๒. เมล็ดพันธ์ุปาล์มน้ำมัน 

๓. เมล็ดพันธ์ุปาล์มน้ำมันที่งอก 

๔. ปาล์มน้ำมันเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

กัมพูชา ๑. เมล็ดปาล์มน้ำมัน 

๒. เน้ือในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 

เมียนมา ๑. เมล็ดปาล์มน้ำมัน 

๒. เน้ือในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 

ข้าว 

ทุกประเทศ ข้าวสารเท่าน้ัน นำเข้าได้
ทุกด่าน 

นาป ี

พ.ย. ถึง 
ธ.ค. 

นาปรัง 
เม.ย. 

ไม่จำกัด
ช่วงเวลา 

กระเทียม 

ทุกประเทศ ทุกส่วนของพืช นำเข้าได้
ทุกด่าน 

มี.ค. 
ถึง 

เม.ย. 

ไม่จำกัด
ช่วงเวลา 

 



- ๕๒ - 

  คู่มือการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร  

คำจำกัดความ/นิยามศัพท์ 
 

 “สินค้าเกษตร” หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์จากการเกษตรกรรมในด้าน
ต่าง ๆ  รวมถึงผลพลอยได้ซึ่งการเกษตรกรรมที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การกสิกรรม 
การประมง การปศุสัตว์ การป่าไม้ 
 “นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่ง ให้ส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ 
 “นำผ่าน” หมายความว่า นำหรือส่ง ผ่านราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะหรือไม่ก็ตาม 
 “ด่านพรมแดน”  หมายความว่า ด่านที่ตั้งขึ้น ณ บริเวณเขตแดนทางบกบนทางอนุมติั 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจของท่ีขนส่งโดยทางนั้น 
 “ด่านศุลกากร”  หมายความว่า ท่า ที่ หรือสนามบินที่ใช้สำหรับการนำของเข้า 
การส่งของออก การผ่านแดน การถ่ายลำ และการศุลกากรอื่น เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
 “ด่านตรวจพืช” หมายความว่า ด่านตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา-
นุเบกษา เพื่อตรวจพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และเชื้อพันธุ์พืชท่ีนำเข้าหรือนำผ่าน 
 “สิ่งต้องห้าม” หมายความว่า พืช ศัตรูพืช และพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสิ่งต้องห้าม (สิ่งต้องห้ามส่วนใหญ่เป็น ผลไม้สด เช่น แอปเปิ้ล 
สาลี่ มะม่วง อะโวกาโด้ พลับ ท้อ สตรอเบอรี่ กีวี่, พืชตระกูล Solanaceae เช่น พริก 
มะเชือ มะเขือเทศ มันฝรั่ง ใบยาสูบ, พืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงโม แคนตาลูป 
ฟัก ฟักทอง มะระ บวบ, ดิน แมลง ไส้เดือนฝอย และทาก เป็นต้น 
 “สิ่งกำกัด” หมายความว่า พืช ศัตรูพืช และพาหะที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใน  
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสิ ่งกำกัด (สิ ่งกำกัดส่วนใหญ่เป็น ผักสด เช่น กะหล่ำปลี 
ผักกาดขาว แครอท หอม กระเทียม งา ดอกไม้สด เห็ดสดทุกชนิด พืชตระกูลถ่ัว เมล็ด
พันธุ์ผัก ใบชาแห้ง เมล็ดกาแฟดิบ เป็นต้น) 
 “สิ่งไม่ต้องห้าม” หมายความว่า พืชอย่างอื่นท่ีไม่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งกำกัด เช่น 
ไม้แปรรูป ชัน ทุเรียน สาหร่าย อาหารแปรรูป และแป้ง เป็นต้น 
   การนำเข้าพืชเพื ่อการขยายพันธุ ์  ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชตัดต่อ        
สารพันธุกรรม (Non-Gmo) กำกับมากับสินค้า กรณีเป็นพืชอนุรักษ์จะต้องมีใบอนุญาต   
การนำเข้าพืชอนุรักษ์ (Cites Permit) กำกับมาด้วย  
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 “ใบรับรองสุขอนามัยพืช” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกโดยหน่วยงาน        
ผู้มีอำนาจของประเทศท่ีส่งออกซึ่งพืชเชื้อพันธุ์พืช หรือพาหะที่ส่งออกปลอดจากศัตรูพชื
ตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า 
 “พาหะ” หมายความว่า เครื ่องปลูก ดิน ทราย ภาชนะ หรือสิ ่งอื ่นที ่ใช้ห่อหุ้ม      
มาพร้อมกับพืช ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นสื่อนำศัตรูพืช 
 “การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช” หมายความว่า กระบวนการประเมนิหลักฐาน
ด้านชีววิทยา หรือด้านวิทยาศาสตร์อื่น และด้านเศรษฐกิจ เพื่อบ่งชี้ว่าศัตรูพืชชนิดใด 
ควรจะต้องม ีการควบคุม และระดับความเข้มงวดของมาตรการสุขอนามัยพืช             
ท่ีจะนำมาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น  
 “สถานกักพืช” หมายความว่า สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา -
นุเบกษาให้เป็นที่สําหรับกักพืช สิ ่งต้องห้าม สิ ่งกํากัด และเชื ้อพันธุ์พืช เพื ่อสังเกต
ตรวจสอบและวิจัย 
 “เขตควบคุมศัตรูพืช” หมายความว่า ท้องท่ีท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา-
นุเบกษาให้เป็นเขตป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช 
 “เชื ้อพันธุ ์พืช” หมายความว่า กลุ ่มเซลล์ที ่ม ีหน่วยพันธุกรรมหลากหลาย            
ซึ่งถ่ายทอดได้ที ่รวมตัวกันเป็นชิ ้นส่วน ของพืชที่ยังมีชีวิต และขยายพันธุ ์ได้ ไม่ว่า        
จะอยู่ในรูปของเมล็ดเนื้อเยื่อ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช และให้หมายความรวมถึง        
สารพันธุกรรม ซึ ่งสามารถถ่ายทอดลักษณะที่สารพันธุกรรมนั้นควบคุมอยู่ได้ ทั ้งนี้ 
เฉพาะท่ีใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ 
 “พืช” หมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดท้ังพืชบก พืชน้ำ และพืชประเภทอื่น รวมท้ัง 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หั ว ดอก ผล 
เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังทําพันธุ์ได้ หรือตายแล้ว และให้หมายความ
รวมถึงตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ ด้วย 
 “พืชควบคุม” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
ให้เป็นพืชควบคุม 
 “พืชควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า พืชที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ให้เป็นพืชท่ีต้องมีการกําหนดมาตรการในการควบคุม และตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ หรือ
สิ ่งอื ่นใด ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้า    
ก่อนส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
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แบบฟอร์ม 
หนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพชืฯ
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ตัวอย่าง 
หนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพชืฯ 

(กระเทียม) 
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การตรวจสอบการขนย้ายสินค้าของกรมทางหลวง 
 

 กรมทางหลวงดำเนินการตาม  พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  และ พ.ร.บ.    
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 - ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
 - เรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทำ
อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 - จับกุมผู ้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ขณะกระทำความผิด เพื ่อส่งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป 
 ในการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่   ให ้เจ ้าพน ักงานทางหลวงแสดงบัตรประจำตัว             
ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง  บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด        
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๑  เพื ่อรักษาทางหลวง ผู ้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจประกาศ    
ในราชกิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวง  โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก 
น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที ่กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น       
อาจทำให้ทางหลวงเสียหาย ฯ 
 

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน  
และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน 

 

ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงในราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๒๖    
ตอนพิเศษ ๙๒ ง  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา    
เกินกว่าที่ได้กำหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบน  
ทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑   แห่งพระราชบัญญัต ิทางหลวง         
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  
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พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด 
 

ลำดับ ลักษณะยานพาหนะ น้ำหนัก
รวม 

๑ 

 

รถบรรทุก 
๒ เพลา ๔ ล้อ 

๙.๕๐ ตัน 

๒ 

 

รถบรรทุก 
๒ เพลา ๖ ล้อ 

๑๕ ตัน 

๓ 

 

รถบรรทุก 
๓ เพลา ๑๐ ล้อ 

๒๕ ตัน 

๔ 

 

รถบรรทุก 
๔ เพลา ๑๒ ล้อ 

๓๐ ตัน 

๕ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๔ เพลา ๑๔ ล้อ 

๓๕ ตัน 

๖ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๕ เพลา ๑๘ ล้อ 

๔๕ ตัน 

๗ 

 

รถพ่วง 
๕ เพลา ๑๘ ล้อ 

๔๗ ตัน 

๘ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๖ เพลา ๒๒ ล้อ 
Kingpin ๘ ม. 

ข้ึนไป 

๕๐.๕ ตัน 
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ลำดับ ลักษณะยานพาหนะ น้ำหนัก
รวม 

๙ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๖ เพลา ๒๒ ล้อ 
Kingpin ๗ ม. 
แต่ไม่ถึง ๘ ม. 

๔๙ ตัน 

๑๐ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๖ เพลา ๒๒ ล้อ 
Kingpin ๖ ม. 
แต่ไม่ถึง ๗ ม. 

๔๗ ตัน 

๑๑ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๖ เพลา ๒๒ ล้อ 
Kingpin ๔.๕ ม. 
แต่ไม่ถึง ๖ ม. 

๔๕ ตัน 

๑๒ 

 

รถกึ่งพ่วง 
๗ เพลา ๒๔ ล้อ 
Kingpin ๘ ม. 

ข้ึนไป 

๕๐.๕ ตัน 

๑๓ 

 

รถพ่วง 
๖ เพลา ๒๒ ล้อ 

๕๐.๕ ตัน 

๑๔ 

 

รถพ่วง 
๗ เพลา ๒๔ ล้อ 

๕๐.๕ ตัน 

๑๕ 

 

รถพ่วง 
๖ เพลา ๒๐ ล้อ 

๕๐.๕ ตัน 
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 การตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวง  จะดำเนินการตรวจสอบ
ใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะทุกคันจะต้องเข้าตรวจสอบน้ำหนัก
ยานพาหนะท่ีสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งถาวร (Static Scale)  ดำเนินการ
ชั่งน้ำหนัก 

๒. นอกสถานีตรวจสอบน้ำหนัก กรมทางหลวงได้มีชุดตรวจสอบน้ำหนัก
เคลื่อนที่ ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะใน เส้นทางที่ยานพาหนะหลบเลี่ยง
สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หรือในเส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนัก โดยใช้เครื่องชั่ง
น้ำหนักเคลื่อนท่ี (Portable Scale) ดำเนินการชั่งน้ำหนัก 

 
  

การฝ่าฝืน 
พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  

มาตรา ๗๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนประกาศของ
ผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่ง

ผู้อำนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม 
 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  

หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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ข้อมูลติดต่อประสานงานส่วนราชการ 
 

๑.  กรมการค้าภายใน 
 ๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
  โทร. ๑๕๖๙, ๐ ๒๕๐๗ ๕๙๖๑, ๐ ๒๐๑๙ ๒๓๔๕ 
๒.  กรมการค้าต่างประเทศ 
 ๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
  โทร. ๑๓๘๕ 
๓.  กรมวิชาการเกษตร (สำนักควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร) 
 ๕๐ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.  ๑๐๙๐๐ 
  โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๖๗๓ ต่อ ๑๒๖ - ๑๒๙ 
๔.  กรมศุลกากร  

๑ ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กทม. 
- กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.)  โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๗๗๐๙ 
- สำนักงานศุลกากร ภาคท่ี ๑ (ศภ. ๑)  โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๗๒๑๗ 
- สำนักงานศุลกากร ภาคท่ี ๒ (ศภ. ๒)  โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๗๑๕ 
- สำนักงานศุลกากร ภาคท่ี ๑ (ศภ. ๓)  โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๑๗๗๘ 
- สำนักงานศุลกากร ภาคท่ี ๑ (ศภ. ๔)  โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๘๙๐ 

๕.  กรมทางหลวง (สำนักงานควบคุมน้ำหนกัยานพาหนะ) 
๒/๔๘๖ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๗๕๖, ๐๒ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ - ๗๘, ๑๕๘๖ ต่อ ๕ 
๖.  กองบังคับการตำรวจทางหลวง 

๒/๔๘๖ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 
 โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๐๐๗, ๑๑๙๓ 

๗.  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝ่ายยุทธการ) 
 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 
  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๓๓๖, ๐ ๖๔๕๘ ๕๔๗๙ 
๘.  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔  กอ.รมน.  

สวนรื่นฤดี ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๕๐, ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๐๑, ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๓๐ 
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ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) 
 และการติดต่อประสานงาน 

สามารถดาวน์โหลดได้โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

๑.  พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 

๒.  พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 

๓.  พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 

๔.  พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมวิชาการเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๕. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๖. ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควบคุม
การขนย้ายสินค้าเกษตร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต       
แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขน 

 
 

๗. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

๘. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง กำหนดพืชและพาหะจากแหล่ง         
ที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๙. คู่มือสำหรับประชาชน กรมการค้าภายใน  (คู่มือการขออนุญาตขนย้าย ข้าวเปลือก 
ข้าวสาร, ข้าวเปลือก ข้าวสาร ท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ, หัวมันสำปะหลังสด และมันเส้น, 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, น้ำมันปาล์ม, กระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ) 

 

๑๐. ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๑. ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษฯ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ 
กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

 

ขอขอบคุณ 
 

กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
 นายชาตรี อารีวงศ์ 
 นายธีระ จิตรพุทธ ิ
 นายอนนัต์ พานทอง   
กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 
 นางสาวประไพศรี สวัสด์ิอำไพรักษ ์
 นายอาทิตย์ ศรีวรรณวิทย์ 
 นางสาวณัฐพร ศรีภิญโญ 
 นางสาวขวัญเรือน หินอ่อน 
 นางสาวศศิพิมพ์ ผ่องชมพ ู   
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นางสาวองัคณา สุวรรณกูฎ 
 นางสาวเพ็ญพชัร ภาณุศาสตร ์   
กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 
 นายศิริศักด์ิ ต้ังสุภากิจ 
 นายพจนเวศน์ ชรีนรวนิชย์  
กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม 
 นายสราวุธ เทศศิร ิ 
กองบังคับการตำรวจทางหลวง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 พ.ต.ต. ปฏิยุทธ ป้อมโธสง 
ฝ่ายยุทธการ  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
 พ.ท. กรกษม ประสงค์ดี 
 



 

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔  กอ.รมน. 
สวนรื่นฤดี  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๕๐, ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๓๐, ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๐๑ 
www.4occ.isoc.go.th 

มะพร้าว 

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

ปาล์ม
น้ำมัน 

หอม 
หัวใหญ่ 

ข้าว 

มัน
สำปะหลัง 

กระเทียม 
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