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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 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของข้าวโพดนําเข้าเพื่อการค้าจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสร็จสิ้นแล้ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าข้าวโพดจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒๑  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ชนิดพืช 
ข้าวโพด (corn, Zea mays) ตามประกาศนี้ ได้แก่ 
๓.๑ เมล็ดข้าวโพด (corn grain) หมายถึง เมล็ดของข้าวโพดที่กะเทาะออกจากฝัก

แล้วไม่รวมถึงเมล็ดที่ใช้ทําพันธ์ุ 
๓.๒ ฝักข้าวโพด (corn ear) หมายถึง ฝักข้าวโพดที่เก็บจากต้นเมื่อมีอายุแก่จัดและ

ปอกเปลือกแล้วแต่ยังไม่ได้กะเทาะเมล็ด 
๓.๓ ซังข้าวโพด (corn cob) 
 
ข้อ ๔  ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
Khapra beetle, Trogoderma granarium 
 
ข้อ ๕  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๗๘ ง/หน้า ๔๐/๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 
 

๕.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Ministry of Agriculture and 
Forestry Department of Agriculture ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “MAF-DOA” 

 
ข้อ ๖  การขออนุญาตนําเข้า 
๖.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
๖.๒ ต้องนําเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรม

โดยแสดงเอกสารหลักฐานการประกอบกิจการแนบมาด้วย 
 
ข้อ ๗  วิธีการขนส่ง 
๗.๑ ต้องส่งข้าวโพดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเป็นสินค้าทางบกหรือทางน้ํา 
๗.๒ ต้องขนส่งโดยพาหนะที่ปิดมิดชิด 
 
ข้อ ๘  ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า 
๘.๑ ต้องปลอดจากแมลงที่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน

ของราชอาณาจักรไทย และไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และช้ินส่วนอื่น ๆ ของข้าวโพด
นอกเหนือจากที่ขอนําเข้าหรือของพืชชนิดอ่ืน หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 

๘.๒ การกําจัดศัตรูพืช 
๘.๒.๑ ต้องรมด้วยสารรมเมธิลโบรไมด์ (Methyl bromide) ที่อัตราดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมิ อัตรา (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 
๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า ๘๐ ๔๘ 
๑๖ - ๒๐ องศาเซลเซียส ๘๘ ๔๘ 
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส ๙๖ ๔๘ 
๑๐ องศาเซลเซียส ๑๐๔ ๔๘ 

หรือ สารรมฟอสฟีน (Phosphine) อัตรา ๘ กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา ๑๒๐ ช่ัวโมงที่อุณหภูมิ
มากกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส 

๘.๒.๒ ผู้ประกอบการรมยาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับ MAF-DOA หรือกรม
วิชาการเกษตร 

๘.๓ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย MAF-DOA กํากับมาด้วย โดย
ต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย 

๘.๔ ต้องระบุรายละเอียดการใช้สารรมลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 
ข้อ ๙  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๙.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย MAF-DOA กํากับมาด้วยโดย

ต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย 
๙.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 



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 
 
 

“The consignments were produced and prepared for export in 
accordance with the conditions for import of ( imported plant parts ) from Lao PDR 
to Thailand.”  

และ 
“This consignments were inspected and found free from Trogoderma 

granarium.” 
 
ข้อ ๑๐  การตรวจนําเข้า 
๑๐.๑ เมื่อข้าวโพดถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้า

ข้าวโพดจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับ
สินค้า 

๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างข้าวโพดและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีแมลง
ที่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันหรือไม่ และมีการปะปนของ ดิน ทราย 
และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของข้าวโพดนอกเหนือจากที่ขอนําเข้าหรือของพืชชนิดอ่ืนหรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพ
นําพาศัตรูพืชกักกันหรือไม่ 

๑๐.๓ ในกรณีการนําเข้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ต้องส่งกลับ ทําลาย หรือ
กําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีกําจัด) โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ดํารงค์  จิระสทุัศน ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
โชติกานต์/ผู้ตรวจ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 


