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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืชของข้าวโพดนําเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เสร็จส้ินแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
กักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพด
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ชนิดพืช   
  ข้าวโพด  (corn,  Zea  mays)  ตามประกาศนี้  ได้แก่  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  (corn  seed) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คือ  Plant  Protection  Division  ซ่ึงต่อไป

ในประกาศนี้จะเรียกว่า  “PPD” 
ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซ่ึงออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งข้าวโพดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปยัง 

เมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าทางบกหรือทางน้ํา 
ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า 
  ๘.๑ ต้องสุ่มตรวจข้าวโพดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๘.๒ ตอ้งไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  แมลงมีชีวิต  ชิ้นส่วนของพืช  เมล็ดพืชอ่ืน  

หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
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  ๘.๓ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนว่าข้าวโพดที่อนุญาตนําเข้า
มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 

  ๘.๔ การกําจัดศัตรูพืช 
   ๘.๔.๑ ต้องรมด้วยสารรมฟอสฟีน  (Phosphine)  อัตรา  ๘  กรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ระยะเวลา  ๑๒๐  ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิมากกว่า  ๒๐  องศาเซลเซียส   
   ๘.๔.๒ ผู้ประกอบการรมยาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับ  PPD 
ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๙.๑ ต้องบรรจุข้าวโพดในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่  สะอาด  แข็งแรงและปิดมิดชิด 
  ๙.๒ ต้องแสดงข้อมูลพันธุ์ของข้าวโพดบนบรรจุภัณฑ์ 
ข้อ ๑๐ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๐.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให้โดย  PPD  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับใบรับรอง

สุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย 
  ๑๐.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
  “The  consignment  of  corn  seeds  was  produced  and  prepared  for  export  

in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  corn  seeds  from  Myanmar  to  Thailand.”   
  และ 
  “The  corn  seeds  were  inspected  and  found  free  from  Sphacelotheca  

reiliana,  Pyrenophora  teres,  Pantoea  agglomerans,  Trogoderma  granarium,  Acanthoscelides  
argillaceus  and  Striga  angustifolia”   

  ๑๐.๓ ต้องระบุพันธุ์ของข้าวโพดในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๑๑ การตรวจนําเข้า 
  ๑๑.๑ เม่ือข้าวโพดถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้าข้าวโพด

จะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถกูต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
  ๑๑.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างข้าวโพดและตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน

ว่ามีศัตรูพืชกักกันติดมากับข้าวโพดหรือไม่  และต้องกักข้าวโพดไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 
  ๑๑.๓ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ในระหว่างการตรวจนําเข้า  ข้าวโพดทั้งหมดต้องถูกส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชด้วย
วิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๑.๔ ถ้าตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ข้าวโพดทั้งหมดต้องถูกส่งกลับ  ทําลาย  หรอืกําจัด
ศัตรูพืชกักกันบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเป็นการชั่วคราว  จนกว่า 
การประเมินความเส่ียงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๑๒ การตรวจสอบสถานภาพศัตรูพืชในแปลงปลูก 
  กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปประเมินสถานภาพศัตรูพืชในแปลง

ปลูกข้าวโพดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยเพื่อยืนยันสถานภาพศัตรูพืช  โดย  PPD  หรือผู้ได้รับใบอนุญาต
นําเข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารแนบ 

รายช่ือศัตรูกักกันของข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Dermestidae  
   Trogoderma granarium Khapra beetle 
  Family Bruchidae  
       Acanthoscelides argillaceus bean weevil 
เช้ือสาเหตุโรคพืช  
รา  
   Sphacelotheca reiliana head smut 
    Pyrenophora teres net blotch 
แบคทีเรีย  
    Pantoea agglomerans bacterial blight 
วัชพืช  
   Striga angustifolia witchweed 

 

 
 


