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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้ามันสาปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. 2562
กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัต รูพืชของมันสาปะหลังนาเข้าเพื่อการค้าจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสร็จสิ้นแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญญั ติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับ
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนาเข้า
มันสาปะหลังเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื่ อ ง เงื่ อ นไขการน าเข้ า
มันสาปะหลังจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
มันสาปะหลัง (cassava, Manihot esculenta) ตามประกาศนี้ ได้แก่
๓.๑ มันเส้น (tapioca chip)
๓.๒ มันป่น (tapioca meal)
๓.๓ มันอัดเม็ด (tapioca pellet)
๓.๔ หัวมันสด (tapioca root)
ข้อ ๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๔.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Department of Agriculture
ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization)
อย่ า งเป็ น ทางการของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ซึ่ ง ต่ อ ไปในประกาศนี้ จ ะเรี ย กว่ า
“NPPO”
ข้อ ๕ การอนุญาตนาเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
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ข้อ ๖ วิธีการขนส่ง
ต้องส่งมันสาปะหลังมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบก
ข้อ ๗ ข้อกาหนดสาหรับการนาเข้า
๗.๑ กรณีการนาเข้าหัวมันสดต้องปราศจากส่วนของ เหง้า ลาต้น และใบ
๗.๒ ต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทย และต้องไม่มีการปะปนของดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืช เช่น เมล็ด ใบ เศษซากพืช
เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันได้
๗.๓ ต้องจัดการกระบะบรรทุกให้สะอาดปราศจากดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืช
หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันได้ ก่อนดาเนินการขนย้ายมันสาปะหลังขึ้นบรรจุในกระบะบรรทุก
ของยานพาหนะ นอกจากนี้ ต้องคลุมผ้าปิดส่วนของกระบะบรรทุกให้มิดชิดซึ่งมั่นใจได้ว่าสามารถ
ป้องกันมิให้มันสาปะหลังร่วงหล่นในระหว่างการขนส่ง
๗.๔ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย NPPO กากับมาด้วย โดยต้นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“The consignment of cassava was produced and prepared for
export in accordance with the conditions for import of cassava from Laos to
Thailand.”
ข้อ ๘ การตรวจนาเข้า
๘.๑ เมื่อมันสาปะหลังถูกขนส่งมาถึงด่านนาเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนาเข้า
จะดาเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า
๘.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างมันสาปะหลังและตรวจสอบเพื่อยืนยัน ว่า
มีแ มลงที่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตชนิ ดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันหรือไม่ และมีการปะปนของดิน
ทราย และชิ้นส่วนของพืช หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันหรือไม่
๘.๓ ในกรณี ก ารน าเข้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนด ต้ อ งส่ ง กลั บ ท าลาย
หรือกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีกาจัด) โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

