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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�ามะพร�าวจากสาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร( 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห(ความเสี่ยงศัตรูพืชของมะพร�าวนําเข�าเพ่ือการค�าจาก

สาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร(เสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห%งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข�ามะพร�าวจาก
สาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร( ดังต%อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว%า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�า

มะพร�าวจากสาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร( พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปDน

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
มะพร�าว (coconut, Cocos nucifera) ตามประกาศน้ี ได�แก% 
๓.๑ ผลมะพร�าวแก%ปอกเปลือก (mature dehusked coconut) 
๓.๒ เน้ือมะพร�าวสด (fresh coconut meat) 
๓.๓ เน้ือมะพร�าวแห�ง (copra) 
๓.๔ กะลามะพร�าว (coconut shell) 
๓.๕ กาบมะพร�าว (coconut husk) 
 
ข�อ ๔  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับมะพร�าวจากสาธารณรัฐแห%งสหภาพ

เมียนมาร( ได�แก% ด�วงอิฐ (khapra beetle, Trogoderma granarium) 
 
ข�อ ๕  หน%วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๕.๒ สาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร( คือ Plant Protection Division ได�รับ

มอบหมายให�เปDนองค(กรอารักขาพืชแห%งชาติ (National Plant Protection Organization) อย%าง
เปDนทางการของสาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร( ซึ่งต%อไปในประกาศน้ีจะเรียกว%า “NPPO” 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง/หน�า ๑๐/๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ข�อ ๖  การขออนุญาตนําเข�า 
๖.๑ ต�องมีใบอนุญาตนําเข�าซึ่งออกให�โดยกรมวิชาการเกษตร 
๖.๒ ผู�มีสิทธ์ิย่ืนขอใบอนุญาตนําเข�ามะพร�าวต�องแสดงเอกสารดังต%อไปน้ี 

๖.๒.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๖.๒.๒ ทะเบียนพาณิชย(ที่แสดงว%าเปDนผู�ประกอบการแปรรูปมะพร�าว 
๖.๒.๓ หนังสือบริคณห(สนธิ ในกรณีที่ผู�ขอใบอนุญาตเปDนนิติบุคคล 
๖.๒.๔ เอกสารท่ีสําแดงชนิดของสินค�า กําลังการผลิต ปริมาณมะพร�าวท่ีต�องใช�

ต%อหน%วยสินค�าท่ีต�องการผลิต ระยะเวลาการผลิตสินค�าท่ีต�องการแปรรูป 
๖.๓ ก%อนออกใบอนุญาต กรมวิชาการเกษตรจะส%งพนักงานเจ�าหน�าท่ีไปตรวจสอบ

สถานท่ีต้ังของโรงงาน สถานท่ีเก็บ ระยะเวลาของการเก็บในแต%ละคร้ัง ปริมาณการใช� วิธีการผลิตและ
ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจะนํามาพิจารณาการออกใบอนุญาต 

๖.๔ ผู�รับใบอนุญาตนําเข�ามะพร�าวต�องปฏิบัติดังต%อไปน้ี 
๖.๔.๑ มะพร�าวท่ีนําเข�าต�องนําไปใช�เพ่ือการแปรรูปของผู�รับอนุญาตท่ีขอ

อนุญาตนําเข�ามะพร�าวเท%าน้ัน 
๖.๔.๒ ผู�รับใบอนุญาตต�องจัดทําบันทึกปริมาณการนําเข�าและปริมาณการผลิต

สินค�าท่ีใช�มะพร�าวมาแปรรูปมาแสดงต%อพนักงานเจ�าหน�าท่ี เพ่ือใช�เปDนข�อมูลในการขออนุญาตนําเข�า
ในแต%ละคร้ังต%อไป 

๖.๔.๓ ปริมาณการนํา เข�าต�องสอดคล�องกับปริมาณการผลิตสินค�าท่ีใช�
มะพร�าวในการแปรรูป 

๖.๕ ภายหลังการนําเข�า 
๖.๕.๑ ผู�รับใบอนุญาตต�องอํา นวยความสะดวกแก%พนักงานเจ�าหน�าท่ีของกรม

วิชาการเกษตรในการเข�าไปตรวจสอบโรงงานแปรรูปมะพร�าว 
๖.๕.๒ กรณีท่ีผู�นําเข�าฝjาฝkนหรือไม%ปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ี จะถูกถอน

ใบอนุญาตนําเข�าทันที 
 
ข�อ ๗  วิธีการขนส%ง 
ต�องส%งมะพร�าวมาจากเมืองท%าแห%งหน่ึงในสาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร(ไปยัง

เมืองท%าปลายทางในราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเปDนสินค�าขนส%งทางบกหรือทางนํ้า 
 
ข�อ ๘  ข�อกําหนดสําหรับการนําเข�า 
๘.๑ ผลมะพร�าวแก%ปอกเปลือก 

๘.๑.๑ ต�องปอกเปลือกหรือกาบมะพร�าวออกคงเหลือเฉพาะผนังช้ันกลาง 
(mesocarp or fibrous husk) ของผลมะพร�าวบางส%วน รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร�าวแก%ปอก
เปลือกปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ท�ายประกาศน้ี 

๘.๑.๒ ต�องไม%ปรากฏส%วนของก�านใบ หน%อ หรือยอดอ%อน 
๘.๑.๓ ต�องรมด�วยสารรมเมทธิลโบรไมด( (Methyl bromide) เพ่ือทําลาย

ความงอก ท่ีอัตรา ดังต%อไปน้ี 
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อุณหภูมิ อัตรา (กรัมต%อลูกบาศก(เมตร) ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 

๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว%า ๓๒ ๒๔ 
๑๖ - ๒๐ องศาเซลเซียส ๔๐ ๒๔ 
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส ๔๘ ๒๔ 
๑๐ องศาเซลเซียส ๕๖ ๒๔ 

๘.๑.๔ ต�องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด(ของผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียนไว�
กับ NPPO แนบมาพร�อมกับสินค�าทุกคร้ังท่ีมีการนําเข�า 

๘.๒ เน้ือมะพร�าวสดและเน้ือมะพร�าวแห�ง 
๘.๒.๑ เน้ือมะพร�าวสดและเน้ือมะพร�าวแห�งท่ีจะส%งออกต�องทําการบรรจุ

เฉพาะในโรงบรรจุสินค�าซึ่งได�จดทะเบียนไว�กับ NPPO โดย NPPO ได�ให�การรับรองการปฏิบัติทาง
โรงงานท่ีดีและเหมาะสม (Good Manufacturing Practice, GMP) 

๘.๒.๒ สําหรับเ น้ือมะพร�าวแห�ง ต�องปลอดจากศัตรูพืชกักกัน ได�แก% 
Trogoderma granarium 

๘.๓ กะลามะพร�าว 
ต�องไม%ปรากฏส%วนของเน้ือมะพร�าว 
๘.๔ กาบมะพร�าว 
ต�องปลอดจากศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีมีศักยภาพเปDนศัตรูพืชกักกันของ

ราชอาณาจักรไทย 
 
ข�อ ๙  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ( 
๙.๑ ต�องมัดหรือบรรจุหีบห%อมะพร�าวในบรรจุภัณฑ(ที่ใหม% สะอาด และปqดมิดชิด 
๙.๒ ต�องบรรจุมะพร�าวในบรรจุภัณฑ(ซึ่งต�องไม%มีการปะปนของ ดิน ทราย และ

ช้ินส%วนของพืช เช%น ใบ ก�าน เศษซากพืช เปDนต�น หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได� 
 
ข�อ ๑๐  การตรวจส%งออก 
๑๐.๑ ต�องสุ%มตรวจมะพร�าวก%อนส%งออกตามกระบวนการท่ีเหมาะสมอย%างเปDน

ทางการและต�องปลอดจากศัตรูพืช ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีมีศักยภาพเปDน
ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย มะพร�าวท้ังหมดจะส%งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได�ต%อเม่ือได�
ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืชเหล%าน้ันให�หมดสิ้นแล�ว 

๑๐.๒ กรณีของมะพร�าวแก%ปอกเปลือก ต�องดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด(ตามอัตรา
ท่ีกําหนดในข�อ ๘.๑.๓ 

๑๐.๓ กรณีของเน้ือมะพร�าวแห�ง หากตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ได�แก% Trogoderma 
granarium เน้ือมะพร�าวแห�งท้ังหมดจะส%งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได�ต%อเม่ือได�ดําเนินการกําจัด 
Trogoderma granarium ให�หมดสิ้นแล�ว 

 
ข�อ ๑๑  การรับรองสุขอนามัยพืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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๑๑.๑ ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให�โดย NPPO กํากับมาด�วย โดยต�นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต�องแนบมาพร�อมกับสินค�าทุกคร้ังท่ีส%งไปยังราชอาณาจักรไทย 

๑๑.๒ สําหรับมะพร�าวแก%ปอกเปลือก ต�องระบุรายละเอียดการรมเมทธิลโบรไมด(ลง
บนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส%วนท่ีเหมาะสม และต�องมีต�นฉบับใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด(แนบ
มาพร�อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๑๑.๓ สําหรับเน้ือมะพร�าวแห�ง ต�องระบุข�อความเพ่ิมเติม ดังต%อไปน้ี “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 ต�องระบุช่ือวิทยาศาสตร(และช่ือสามัญของมะพร�าวลงบนใบรับรองสุขอนามัย
พืช 

 
ข�อ ๑๒  การตรวจนําเข�า 
๑๒.๑ เม่ือมะพร�าวถูกขนส%งมาถึงด%านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข�า

มะพร�าวจะดําเนินการหลังจากได�ตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมาพร�อมกับ
สินค�า 

๑๒.๒ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะสุ%มตัวอย%างมะพร�าวและตรวจสอบเพ่ือยืนยันว%ามี
ศัตรูพืชหรือไม% ถ�าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส%งตัวอย%างศัตรูพืชไปยังห�องปฏิบัติการเพ่ือจําแนกชนิด
และต�องกักมะพร�าวไว�จนกว%าจะทราบผลจากห�องปฏิบัติการ 

๑๒.๓ สําหรับมะพร�าวแก%ปอกเปลือก ถ�ามีการนําเข�าจํานวนน�อยกว%า ๑,๐๐๐ ผล 
ต�องสุ%มตรวจมะพร�าวจํานวน ๔๕๐ ผล หรือสุ%มตรวจมะพร�าวท้ังหมด ถ�ามีมะพร�าวจํานวนเท%ากับหรือ
มากกว%า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ%มตรวจมะพร�าวจํานวน ๖๐๐ ผล 

๑๒.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีมีศักยภาพเปDนศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย ต�องส%งกลับ ทําลาย หรือกําจัดศัตรูพืชบนมะพร�าวด�วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ถ�ามี
วิธีกําจัด) 

๑๒.๕ สําหรับมะพร�าวแก%ปอกเปลือก ในกรณีท่ีตรวจพบว%ามีการงอกของหน%อหรือ
ยอดอ%อน มะพร�าวท้ังหมดจะถูกส%งกลับหรือทําลาย 

๑๒.๖ สําหรับเน้ือมะพร�าวแห�ง ในกรณีท่ีตรวจพบว%ามีศัตรูพืชกักกัน ได�แก% 
Trogoderma granarium เน้ือมะพร�าวแห�งท้ังหมดจะถูกส%งกลับหรือทําลาย 

กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งให� NPPO ทราบถึงการไม%ปฏิบัติตามข�อกําหนด และ
ข้ึนอยู%กับสภาพการณ( กรมวิชาการเกษตรอาจจะระงับการนําเข�ามะพร�าว 

ค%าใช�จ%ายในการส%งกลับ ทําลาย หรือกําจัดศัตรูพืชให�ผู� ได� รับใบอนุญาตเปDน
ผู�รับผิดชอบค%าใช�จ%ายท้ังหมด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อนันต(  สุวรรณรัตน( 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. รูปภาพแสดงลักษณะผลมะพร�าวแก%ปอกเปลือก แนบท�ายประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�ามะพร�าวจากสาธารณรัฐแห%งสหภาพเมียนมาร( พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสาร
แนบ ๑) 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
วิศนี/ผู�ตรวจ 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


