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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของมะพร้าวนําเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา  
ของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้ามะพร้าว  
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  มะพร้าว  (coconut,  Cocos  nucifera)  ตามประกาศนี้  ได้แก่ 
  ๓.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก  (mature  dehusked  coconut) 
  ๓.๒ เนื้อมะพร้าวสด  (fresh  coconut  meat) 
  ๓.๓ เนื้อมะพร้าวแห้ง  (copra) 
  ๓.๔ กะลามะพร้าว  (coconut  shell) 
  ๓.๕ กาบมะพร้าว  (coconut  husk) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับมะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

ได้แก่  ด้วงอิฐ  (khapra  beetle,  Trogoderma  granarium) 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 
  ๕.๒ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  คือ  Plant  Protection  Division  ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการ
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 
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ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า 
  ๖.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
  ๖.๒ ผู้มีสิทธิ์ย่ืนขอใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๖.๒.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๖.๒.๒ ทะเบียนพาณิชย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว 
   ๖.๒.๓ หนังสือบริคณห์สนธิ  ในกรณีที่ผู้ขอใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
   ๖.๒.๔ เอกสารที่สําแดงชนิดของสินค้า  กําลังการผลิต  ปริมาณมะพร้าว 

ที่ต้องใช้ต่อหน่วยสินค้าที่ต้องการผลิต  ระยะเวลาการผลิตสินค้าที่ต้องการแปรรูป 
  ๖.๓ ก่อนออกใบอนุญาต  กรมวิชาการเกษตรจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

สถานที่ตั้งของโรงงาน  สถานที่เก็บ  ระยะเวลาของการเก็บในแต่ละครั้ง  ปริมาณการใช้  วิธีการผลิต   
และข้อมูลอื่น ๆ  ที่จะนํามาพิจารณาการออกใบอนุญาต 

  ๖.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้ามะพร้าวต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   ๖.๔.๑ มะพร้าวที่นําเข้าต้องนําไปใช้เพื่อการแปรรูปของผู้รับอนุญาตที่ขออนุญาต

นําเข้ามะพร้าวเท่านั้น 
   ๖.๔.๒ ผู้ รับใบอนุญาตต้องจัดทําบันทึกปริมาณการนําเข้าและปริมาณ 

การผลิตสินค้าที่ใช้มะพร้าวมาแปรรูปมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขออนุญาตนําเข้า
ในแต่ละครั้งต่อไป 

   ๖.๔.๓ ปริมาณการนํ า เข้ าต้องสอดคล้อง กับปริมาณการผลิตสิน ค้า 
ที่ใช้มะพร้าวในการแปรรูป 

  ๖.๕ ภายหลังการนําเข้า 
   ๖.๕.๑ ผู้ รับใบอนุญาตต้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่   

ของกรมวิชาการเกษตรในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปมะพร้าว 
   ๖.๕.๒ กรณีที่ผู้นําเข้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  จะถูกถอน

ใบอนุญาตนําเข้าทันที 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งมะพร้าวมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไปยัง  

เมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบกหรือทางน้ํา 
ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า 
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  ๘.๑ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก 
   ๘.๑.๑ ต้องปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออกคงเหลือเฉพาะผนังชั้นกลาง  

(mesocarp  or  fibrous  husk)  ของผลมะพร้าวบางส่วน  รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบ  ๑  ท้ายประกาศนี้ 

   ๘.๑.๒ ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้านใบ  หน่อ  หรือยอดอ่อน 
   ๘.๑.๓ ต้องรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์  (Methyl  bromide)  เพื่อทําลาย

ความงอก  ที่อัตรา  ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมิ อัตรา  (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลา  (ชั่วโมง) 
 ๒๑  องศาเซลเซียส  หรือสูงกว่า ๓๒ ๒๔ 
 ๑๖ - ๒๐  องศาเซลเซียส ๔๐ ๒๔ 
 ๑๑ - ๑๕  องศาเซลเซียส ๔๘ ๒๔ 
 ๑๐  องศาเซลเซียส ๕๖ ๒๔ 

   ๘.๑.๔ ต้องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ไว้กับ  NPPO  แนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่มีการนําเข้า 

  ๘.๒ เนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้ง 
   ๘.๒.๑ เนื้อมะพร้าวสดและเนื้อมะพร้าวแห้งที่จะส่งออกต้องทําการบรรจุ

เฉพาะในโรงบรรจุสินค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับ  NPPO  โดย  NPPO  ได้ให้การรับรองการปฏิบัติทางโรงงานที่ดี
และเหมาะสม  (Good  Manufacturing  Practice,  GMP) 

   ๘.๒.๒ สําหรับเนื้อมะพร้าวแห้ง  ต้องปลอดจากศัตรูพืชกักกัน  ได้แก่  
Trogoderma  granarium 

  ๘.๓ กะลามะพร้าว 
   ต้องไม่ปรากฏส่วนของเนื้อมะพร้าว 
  ๘.๔ กาบมะพร้าว 
   ต้องปลอดจากศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน   

ของราชอาณาจักรไทย 
ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์ 
  ๙.๑ ต้องมัดหรือบรรจุหีบห่อมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่  สะอาด  และปิดมิดชิด 
  ๙.๒ ต้องบรรจุมะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  และ

ชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
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ข้อ ๑๐ การตรวจส่งออก 
  ๑๐.๑ ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ

และต้องปลอดจากศัตรูพืช  ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย  มะพร้าวทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืช
หรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดส้ินแล้ว 

  ๑๐.๒ กรณีของมะพร้าวแก่ปอกเปลือก  ต้องดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด์ตามอัตรา  
ที่กําหนดในข้อ  ๘.๑.๓ 

  ๑๐.๓ กรณีของเน้ือมะพร้าวแห้ง  หากตรวจพบศัตรูพืชกักกัน  ได้แก่  Trogoderma  
granarium  เนื้อมะพร้าวแห้งทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัด  
Trogoderma  granarium  ให้หมดส้ินแล้ว 

ข้อ ๑๑ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๑.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย 
  ๑๑.๒ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก  ต้องระบุรายละเอียดการรมเมทธิลโบรไมด์   

ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม  และต้องมีต้นฉบับใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ 
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๑.๓ สําหรับ เนื ้อมะพร้าวแห้ง   ต้องระบุข ้อความเพิ ่ม เต ิม   ดังต ่อ ไปนี้   
“The  consignment  of  copra  was  produced  and  prepared  for  export  in  
accordance  with  conditions  for  import  of  coconut  from  Myanmar  to  Thailand  
and  have  been  inspected  and  found  to  be  free  of  khapra  beetle,  
Trogoderma  granarium” 

  ๑๑.๔ ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญของมะพร้าวลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๑๒ การตรวจนําเข้า 
  ๑๒.๑ เม่ือมะพร้าวถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า

มะพร้าวจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
  ๑๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างมะพร้าวและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า   

มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด   
และต้องกักมะพร้าวไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๒.๓ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก  ถ้ามีการนําเข้าจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล
ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน  ๔๕๐  ผล  หรือสุ่มตรวจมะพร้าวทั้งหมด  ถ้ามีมะพร้าวจํานวนเท่ากับ 
หรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจมะพร้าวจํานวน  ๖๐๐  ผล 
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  ๑๒.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย  ต้องส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนมะพร้าวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม   
(ถ้ามีวิธีกําจัด) 

  ๑๒.๕ สําหรับมะพร้าวแก่ปอกเปลือก  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการงอกของหน่อ  
หรือยอดอ่อน  มะพร้าวทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย 

  ๑๒.๖ สําหรับเนื้อมะพร้าวแห้ง  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีศัตรูพืชกักกัน  ได้แก่  
Trogoderma  granarium  เนื้อมะพร้าวแห้งทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย 

กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้  NPPO  ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด  และขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์  กรมวิชาการเกษตรอาจจะระงับการนําเข้ามะพร้าว 

ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อนันต์  สุวรรณรัตน์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารแนบ ๑ 
 

รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง  เง่ือนไขการนําเข้ามะพร้าวจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 

ลักษณะผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือกหรือกาบมะพร้าวออก 
คงเหลือเฉพาะผนังช้ันกลาง (mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร้าวบางส่วน 

 


