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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าไข่ไหมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของไข่ไหมท่ีนําเข้าเพื่อการค้าจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นแล้ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการกักพืช ออกประกาศกําหนดเงื่อนไข การนําเข้าไข่ไหมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าไข่

ไหมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  
 
ข้อ ๓  ชนิดพืช 
ไข่ไหม (silkworm egg, Bombyx mori) 
 
ข้อ ๔  ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับไข่ไหมจากสาธารณรัฐประชาชน

จีน ได้แก่ Nosema bombycis สาเหตุโรคเพบริน 
 
ข้อ ๕  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๕ .๒  สาธารณรั ฐประชาชนจี น  คื อ  General Administration of Quality 

Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China ซึ่งต่อไปใน
ประกาศนี้จะเรียกว่า “AQSIQ” 

 
ข้อ ๖  การขออนุญาตนําเข้า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง/หน้า ๖๘/๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
 
ข้อ ๗  วิธีการขนส่ง 
ต้องส่งไข่ไหมมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังเมืองท่า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ 
 
ข้อ ๘  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองไข่ไหมปลอดจากศัตรูพืชกักกัน Nosema 

bombycis สาเหตุโรคเพบรินต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการของ AQSIQ หรือห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรองจาก AQSIQ 

 
ข้อ ๙  แหล่งผลิต 
ไข่ไหมเฉพาะจากมณฑลกว่างตง (Guangdong) ในสาธารณรัฐประชาชนชนจีน 

ได้รับอนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
 
ข้อ ๑๐  ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า 
ต้องปลอดจากศัตรูพืชกักกัน Nosema bombycis สาเหตุโรคเพบริน 
 
ข้อ ๑๑  ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์ 
๑๑.๑ ต้องวางไข่ไหมบนแผ่นไข่ที่ใหม่ สะอาด และบรรจุไข่ไหมในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่

และปิดสนิทเมื่อบรรจุไขไหมแล้ว 
๑๑.๒ ต้องบรรจุไข่ไหมในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และ

ช้ินส่วนของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
 
ข้อ ๑๒  การตรวจส่งออก 
ไข่ไหมที่ส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมีการรับรองว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกัน 

Nosema bombycis สาเหตุโรคเพบรินจากห้องปฏิบัติการก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสม
อย่างเป็นทางการ 

 
ข้อ ๑๓  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๑๓.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย AQSIQ กํากับมาด้วย โดย

ต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และ
ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ “The consignment of silkworm eggs was produced 
and prepared for export in accordance with conditions for import of silkworm eggs 
from China to Thailand” 

๑๓.๒ ต้องระบุช่ือวิทยาศาสตร์ของไหมในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 
ข้อ ๑๔  การตรวจนําเข้า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๔.๑ เมื่อไข่ไหมถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้าไข่
ไหมจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับ
สินค้า 

๑๔.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างไข่ไหมและตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อ
ยืนยันว่ามีศัตรูพืชกักกัน Nosema bombycis สาเหตุโรคเพบรินติดมากับไข่ไหมหรือไม่ และต้องกัก
ไข่ไหมไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

๑๔.๓ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกัน Nosema bombycis สาเหตุโรคเพบรินยังมี
ชีวิต ไข่ไหมทั้งหมดต้องถูกทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตร
จะแจ้งให้ AQSIQ ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ กรมวิชาการเกษตร
อาจจะระงับการนําเข้าไข่ไหม 

๑๔ .๔ ถ้าตรวจพบสิ่ งมี ชี วิตชนิดอ่ืนนอกเหนือจากศัตรู พืชกักกัน Nosema 
bombycis สาเหตุโรคเพบริน ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องส่งกลับ 
ทําลาย หรือกําจัดศัตรูพืชกักกันบนไข่ไหมด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) โดยผู้นําเข้าต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าไข่ไหมเป็นการชั่วคราวจนกว่า
การประเมินความเสี่ยงได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จิรากร  โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 
ชาญ/ผู้ตรวจ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 


