
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเขา้มันส าปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา 

พ.ศ.  2562 
 
 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมันส าปะหลังน าเข้าเพ่ือการค้า 
จากราชอาณาจักรกัมพูชาเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๕  ประกอบกับ
มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ ให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้า 
มันส าปะหลังเพื่อการค้าจากราชอาณาจักรกัมพูชา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้ามันส าปะหลัง
จากราชอาณาจักรกัมพูชา  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  มันส าปะหลัง  (cassava,  Manihot  esculenta)  ตามประกาศนี้  ได้แก่ 
  ๓.๑ มันเส้น  (tapioca  chip) 
  ๓.๒ มันป่น  (tapioca  meal) 
  ๓.๓ มันอัดเม็ด  (tapioca  pellet) 
  ๓.๔ หัวมันสด  (tapioca  root) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
  ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยส าหรับมันส าปะหลังจากราชอาณาจักรกัมพูชา  

ได้แก่  ไวรัส  Sri  Lankan  cassava  mosaic  virus 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 
  ๕.๒ ราชอาณาจักรกัมพูชา  คือ  Plant  Protection,  Sanitary  and  Phytosanitary  

Department,  General  Directorate  of  Agriculture,  Ministry  of  Agriculture,  Forestry  and  
Fisheries  ได้รับมอบหมายให้ เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ   (National  Plant  Protection  
Organization)  อย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรกัมพูชา  ซึ่งต่อไปในประกาศนีจ้ะเรยีกว่า  “NPPO” 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๖ การอนุญาตน าเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งมันส าปะหลังมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรกัมพูชาไปยังเมืองท่า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบก 
ข้อ ๘ ข้อก าหนดส าหรับการน าเข้า 
  ๘.๑ กรณีการน าเข้าหัวมันสดต้องปราศจากส่วนของ  เหง้า  ล าต้น  และใบ 
  ๘.๒ ต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน

ของราชอาณาจักรไทย  และต้องไม่มีการปะปนของดิน  ทราย  และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  เมล็ด  ใบ  เศษซากพืช  
เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๘.๓ ต้องจัดการกระบะบรรทุกให้สะอาดปราศจากดิน  ทราย  และชิ้นส่วนของพืช  
หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้  ก่อนด าเนินการขนย้ายมันส าปะหลังขึ้นบรรจุในกระบะ
บรรทุกของยานพาหนะ  นอกจากนี้  ต้องคลุมผ้าปิดส่วนของกระบะบรรทุกให้มิดชิดซึ่งมั่นใจได้ว่า
สามารถป้องกันมิให้มันส าปะหลังร่วงหล่นในระหว่างการขนส่ง 

  ๘.๔ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกใหโ้ดย  NPPO  ก ากับมาด้วย  โดยต้นฉบบั
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องระบุ
ข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 

   “The  consignment  of  cassava  was  produced  and  prepared  for  
export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  cassava  from  Cambodia  
to  Thailand.” 

ข้อ ๙ การตรวจน าเข้า 
  ๙.๑ เมื่อมันส าปะหลังถูกขนส่งมาถึงด่านน าเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจน าเข้า 

จะด าเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
  ๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างมันส าปะหลังและตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่า  

มีแมลงที่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันหรือไม่   และมีการปะปนของดิน  
ทราย  และชิ้นส่วนของพืช  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันหรือไม่ 

  ๙.๓ ในกรณีการน าเข้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ต้องส่งกลับ  ท าลาย   
หรือก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีก าจัด)  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๒


