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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขารังไหมเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของรังไหมเพื่อการแปรรูปที่นําเขา   

เปนการคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จส้ินแลว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘   และมาตรา   ๑๐   แหงพระราชบัญญัติ กักพืช   

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมาย

ที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของ 

คณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําเขารังไหมเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเขามาในราชอาณาจักร  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดสินคา 

  รังไหมชนิดสีขาว  Bombyx  mori 

ขอ ๒ ศัตรูกักกันที่เกี่ยวของ 

  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับรังไหมเพื่อการแปรรูปจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไดแก  Nosema  bombycis  สาเหตุโรค  pebrine   

ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 

  ๓.๒ สาธารณรัฐประชาชนจีน  คือ  General  Administration  of  Quality  Supervision  

Inspection  and  Quarantine  of  the  People's  Republic  of  China  ซ่ึงตอไปในประกาศนี้จะเรียกวา  “AQSIQ” 

ขอ ๔ การขออนุญาตนําเขา 

  ๔.๑ ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร 

  ๔.๒ ผูที่มีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตนําเขารังไหมเพื่อการแปรรูปตองดําเนินธุรกิจ

โรงงานสาวไหม 
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ขอ ๕ วิธีการขนสง 
  รังไหมตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่ งในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยัง 

เมืองทาปลายทางในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 
ขอ ๖ ขอกําหนดสําหรับโรงงานสาวไหม 
  ๖.๑ รังไหมนําเขาเพื่อการแปรรูปตองถูกแปรรูปในโรงงานสาวไหมที่ผาน 

การตรวจสอบโดยกรมวิชาการเกษตร  โรงงานสาวไหมตองปฏิบัติตามขอกําหนด  ดังนี้ 
   ๖.๑.๑ ตองมีสถานที่เก็บรังไหม 
   ๖.๑.๒ ตองมีเคร่ืองอบแหงรังไหม 
   ๖.๑.๓ ตองเก็บขอมูลจํานวนที่นําเขาและแปรรูปเพื่อการตรวจสอบ 
   ๖.๑.๔ ตองไมนํ า รั งไหมไปทํ าการแปรรูปที่ โรงงานสาวไหมอื่ น 

โดยไมผานความเห็นชอบกอนจากกรมวิชาการเกษตร 
  ๖.๒ ตองตรวจสอบโรงงานสาวไหมเปนประจําทุกปหรือเมื่อมี เหตุจําเปน 

วาไดปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยผูนําเขารังไหมเพื่อการแปรรูปเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
  ๖.๓ ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยเครงครัด  ใบอนุญาต

นําเขารังไหมเพื่อการแปรรูปจะถูกเพิกถอนถาไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด 
ขอ ๗ ขอกําหนดนําเขา 
  ๗.๑ ตองปลอดจากโรค  pebrine 
  ๗.๒ ตองอบรังไหมดวยความรอนที่อุณหภูม ิ ๙๐  องศาเซลเซียส  (๑๙๔  องศาฟาเรนไฮต)  

หรือสูงกวา  เปนเวลานาน  ๘  ชั่วโมง  หรือมากกวา  ติดตอกัน  หรืออบรังไหมดวยวิธีการอื่นใดที่เปน
การอบแหงสมบูรณ   

  ๗.๓ รังไหมตองมีความชื้นไมเกินรอยละ  ๑๐ 
ขอ ๘ ขอกําหนดของบรรจุภัณฑ 
  ๘.๑ ตองบรรจุรังไหมในบรรจุภัณฑที่ใหม  และปดสนิทเมื่อบรรจุรังไหมแลว 
  ๘.๒ ตองบรรจุรังไหมในบรรจุภัณฑซ่ึงตองไมมีการปะปนของ  ดิน  ทราย   

และชิ้นสวนของพืช  เชน  ใบ  กาน  เศษซากพืช  เปนตน  หรือส่ิงอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูกักกันได 
ขอ ๙ การรับรอง 
  ๙.๑ การสงออกรังไหมมายังราชอาณาจักรไทยตองมีใบรับรองการปลอดโรค 

ซ่ึงออกใหโดย  AQSIQ  กํากับมาดวย  โดยตนฉบับใบรับรองตองแนบมาพรอมกับสินคาทุกคร้ัง 
ที่สงมายังราชอาณาจักรไทย 
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  ๙.๒ ใบรับรองตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้  “The  silkworm  cocoon  of  
this  consignment  was  produced  in  China  and  inspected  and  found  to  be  free  of  pebrine” 

  ๙.๓ ตองระบุรายละเอียดของการอบรังไหมดวยความรอนหรือวิธีการอื่นใด   
บนใบรับรองในสวนที่เหมาะสมดวย 

  ๙.๔ ตองระบุชื่อวิทยาศาสตรของไหม  หมายเลขตูขนสงสินคาและหมายเลขผนึก
ปดตูขนสงสินคา  (สําหรับการขนสงทางเรือ)  ในใบรับรอง 

ขอ ๑๐ การตรวจนําเขา 
  ๑๐.๑ เมื่อรังไหมถูกขนสงมาถึงดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเขา 

รังไหมจะดําเนินการหลังจากไดตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพรอมกับ
สินคา 

  ๑๐.๒ พนักงานเจาหนาที่จะสุมตัวอยางรังไหมและตรวจสอบเพื่อยืนยันวามีศัตรู
ของรังไหมหรือไม   

  ๑๐.๓ ในกรณีตรวจพบโรค  pebrine  หรือการนําเขาไมเปนไปตามขอกําหนด 
ตองดําเนินการตามมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

   ๑๐.๓.๑ ถาตรวจพบวารังไหมมีความชื้นเกินกวารอยละ  ๑๐  ตองอบรังไหม
อีกคร้ังใหรังไหมมีความชื้นไมเกินรอยละ  ๑๐  โดยผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

   ๑๐.๓.๒ ถาตรวจพบวาเชื้อสาเหตุโรค  pebrine  ยังมีชีวิต  รังไหมทั้งหมด
ตองถูกทําลายโดยผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย   

  ๑๐.๔ ถาตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นนอกเหนือจาก  Nosema  bombycis  ที่มีศักยภาพ
เปนศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ตองสงกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูกักกันบนรังไหม 
ดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตร 
มีสิทธิระงับการนําเขารังไหมเปนการชั่วคราว  จนกวาการประเมินความเสี่ยงไดดําเนินการแลวเสร็จ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 


