
มาตรการทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการน าเข้ามันส าปะหลัง 

นายธรรมนูญ แก้วคงคา 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ 

ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ ส านักควบคุมพชืและวัสดุการเกษตร 



หัวข้อที่จะน าเสนอ 

• กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 - กระทรวงพาณิชย์ 

• มาตรการทางกฎหมาย 

 



กฎหมายว่าด้วยการกักพืช 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และ 

พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สาระส าคัญ 

 

พืช  หมายความว่า “พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้้า และพืช
ประเภทอื่น รวมทั้งส่วนหน่ึงส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง 
หน่อ ก่ิง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อและสปอร์ของเห็ด 
ไม่ว่าที่ยังท้าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว และให้หมายความรวมถึง ตัวห้้า 
ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผ้ึง และจุลินทรีย์ดิน” 



สาระส าคัญ 

 

“ส่ิงต้องห้าม”  หมายความว่า  พืช  ศัตรูพืชและพาหะที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เปน็ส่ิงต้องห้าม 

“ส่ิงก ากัด”  หมายความว่า  พืช  ศัตรูพืชและพาหะท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เปน็ส่ิงก้ากัด 

“ส่ิงไม่ต้องห้าม”  หมายความว่า  พืชอย่างอ่ืนท่ีไม่เป็นส่ิงต้องห้าม
หรือสิ่งก้ากัด 
 



สาระส าคัญ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  หมายความว่า  

“กระบวนการประเมินหลักฐานด้านชีววิทยาหรือด้านวิทยาศาสตร์
อื่นและด้านเศรษฐกิจเพื่อบ่งชี้ว่าศตัรูพืชชนิดใดควรจะต้องมีการ
ควบคุม และระดับความเข้มงวดของมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีจะ
น้ามาใช้ในการควบคุมศตัรูพืชชนิดนั้น” 





มันส าปะหลังจัดเป็นส่ิงต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด
ศัตรูพืชเป็นส่ิงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• รายชื่อศัตรูพืชกักกัน 

• 105. Cassava American latent virus 

• 106. Cassava brown streak virus 

• 107. Cassava common mosaic virus 

• 108. Cassava green mottle virus 

• 109. Cassava Ivorian bacilliform virus 

• 110. Cassava vein mosaic virus 

• 111. Cassava virus X 



กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

• ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ืองสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวเิคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๒  

          - มันเส้น จากราชอาณาจักรกัมพูชา  

• ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ืองสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวเิคราะห์ความเสี่ยง
ศัตรูพืช (ฉบับที่ ๔) ปี ๒๕๕๒ 

         - หัวมันสด จากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
    ประชาชนลาว 

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เงื่อนไขการนําผ่านมันสําปะหลังจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      - มันเส้น 



กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ืองสิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์
ความเส่ียงศัตรูพืช ปี 2552 

      - ข้อที่ ๘ สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อ ๘.๑๒ มันสําปะหลัง    
        ได้แก่ หัวสําหรับบริโภค 
      - ข้อที่ ๒๒ สหภาพพม่า ข้อ ๒๒.๔ มันสําปะหลัง  
        ได้แก่ มันเส้น 
• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง สิ่งต้องห้ามท่ีผ่านการวิเคราะห์

ความเส่ียงศัตรูพืช (ฉบับท่ี ๕) ปี 2552 
      - ข้อ ๑ มันสําปะหลัง ได้แก่ หัวมันสด จากสหภาพพม่า 

 



                   ราชอาณาจักรกัมพูชา 

• มันเส้นและหัวมันสด 



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

• มันป่น มันเส้นและหัวมันสด 



                สาธารณรัฐประชาชนจีน 

• หัวส้าหรับบริโภค 



สหภาพเมียนมา 

• มันเส้นและหัวมันสด 



บทก าหนดโทษ 

• มาตรา ๘ บุคคลใดน าเข้าหรือน าผ่านซึ่งส่ิงต้องห้ามต้อง
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีและต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี   

(๒) การน้าเข้าหรือน้าผ่านเพื่อการค้า หรือเพื่อกิจการอื่นตามท่ี
อธิบดีประกาศก้าหนดโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ จะต้องมี
ใบรับรองสุขอนามัยพืชก้ากับมาด้วย และต้องผ่านการวิเคราะห์
ความเส่ียงศัตรูพืช และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ท่ีอธิบดีก้าหนดโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



บทก าหนดโทษ (ต่อ) 

• มาตรา ๑๐ การน้าเข้าหรือน้าผ่านซึ่งส่ิงต้องห้ามหรือส่ิง
ก้ากัดนั้น จะต้องน าเข้าหรือน าผ่านทางด่านตรวจพืช
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจ และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก้าหนดโดยค้าแนะน้า
ของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



บทก าหนดโทษ (ต่อ) 

• มาตรา ๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา 
๑๕ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ ฉ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



ด่านตรวจพืชท่ีมีการน าเข้ามันส าปะหลัง 

• ด่านตรวจพชืจันทบุรี จ.จันทบุรี 

• ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

• ด่านตรวจพืชช่องจอม จ.สุรินทร์ 

• ด่านตรวจพชืช่องสะง า จ.ศรีสะเกษ 

•  ด่านตรวจพืชช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 

• ด่านตรวจพืชนครพนม จ.นครพนม 

• ด่านตรวจพชืมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 

• ด่านตรวจพืชท่าลี่ จ.เลย 

• ด่านตรวจพืชเชยีงแสน จ.เชยีงราย 

• ด่านตรวจพืชเชยีงของ  จ.เชยีงราย 

ด่านที่มีแนวชายแดนติด
กับพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรคใบด่าง 
มันส้าปะหลัง 



ภาพแสดงด่านตรวจพืชแนวชายแดนไทย - กัมพูชา 



การสุ่มตรวจมันส าปะหลังน าเข้าของด่านตรวจพืช 



การสุ่มตรวจมันส าปะหลังน าเข้าของด่านตรวจพืช (ต่อ) 



กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
 กระทรวงพาณิชย ์

• ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้าต้องมีหนังสือรับรองและการ
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๖ 

• ข้อปฏิบัติในการน าเข้า  

        - หนังสือรับรองสุขอนามัยพืช 

      - หนังสือรับรองถิ่นก้าเนิดสินค้า (C/O) 

      - ต้องได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผูน้้าเข้ามันส้าปะหลัง 

      - ต้องน้าเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืช 



กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
 กระทรวงพาณิชย(์ต่อ) 

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้า การรายงานและตรวจสอบ
การน าเข้ามันส าปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๖ 

      - ต้องขึ้นทะเบยีนเป็นผู้น าเข้า 

      - ต้องรายงานการน าเข้า ครอบครอง ส่งออก สถานที่เก็บรักษา จ าหน่าย ถ่ายโอน 
    และปรมิาณคงเหลือเป็นประจ าทุกเดือน 

     - ต้องอ านวยความสะดวกในตรวจสถานที่เก็บ 



บทก าหนดโทษ 

• ถ้าผู้ได้รับข้ึนทะเบียนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศฯ 

 - พักการข้ึนทะเบียนเป็นผู้น้าเข้า 

 - ไม่ต่อทะเบียนเป็นผู้น้าเข้า 

 - เพิกถอนใบอนุญาต 



กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
 กระทรวงพาณิชย์ (ต่อ) 

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ
อนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายหัวมัน
ส าปะหลังสดและมันเส้น 

• บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายออกจากท้องท่ีห้ามขนย้ายเป็นผู้ขออนุญาต
ต้องมีเอกสารหลักฐานดังน้ี 

 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า  
 - หนังสือมอบอ้านาจ 
 - ส้าเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 - หลักฐานแหล่งที่มา การซื้อขาย การได้มาหรือการน้าเข้า 
 - หลักฐานสลักหลังรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย 

 



กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
 กระทรวงพาณิชย์ (ต่อ) 

• ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การควบคุมการขนย้าย
หัวมันสําปะหลังสดและมันเส้น 

 - ห้ามมิให้บุคคลใดขนย้ายหัวมันสดหรือมันเส้นอย่างใดอย่างหนึง่หรือ 

ทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งมีปริมาณครั้งละตั้งแต่หนึ่งหม่ืนกิโลกรัมขึน้ไปออกจากท้องทีอ่ําเภอ
ที่ระบุไว ้เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต 

- ผู้ท่ีได้รับหนังสืออนุญาตขนย้าย ต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ 
และใชย้านพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหนงัสืออนุญาตขนยา้ย 

 



กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามันส าปะหลัง 
 กระทรวงพาณิชย(์ต่อ) 

• ระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบรกิาร ว่าด้วยการ
รับรองการขนย้ายหัวมันสําปะหลังสดและมันเส้น จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักร 
โดยใช้ท้องที่อําเภอควบคุมเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ปลายทาง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  - บุคคลที่จะขนย้ายหัวมันสําปะหลังสดและมันเส้น โดยใช้ท้องที่อําเภอ ตาม
ประกาศฯ ฉ.๑๑ เป็นทางผ่านเพ่ือไปยังสถานที่ปลายทาง ให้ย่ืนขอรับการรับรองการขนยา้ย 
ตามระเบยีบนี้ 

 - เจ้าหน้าที่ที่ให้การรับรองการขนยา้ย มอบตน้ฉบับเพ่ือให้บุคคลที่จะขนยา้ยนําไป
ตดิกับพาหนะในการขนยา้ย 

 - เก็บสําเนาคู่ฉบับรับรองการขนย้ายไว้ที่หนว่ยงานซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการรับรองการ
ขนย้าย 

 



มาตรการทางกฎหมาย  
กระทรวงเกษตรฯ 

การป้องกัน เฝ้าระวัง 
๑.ควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการนําท่อนพันธุ์มันสําปะหลังหรือส่วน
ขยายพันธุ์เข้ามาในประเทศ 
 

๒. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพืชพาหะโรคใบด่างมันสําปะหลัง ซึ่งมี
แมลงหวีข่าวยาสูบเป็นพาหะ 
 
 - ตรวจสอบพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบโดยเฉพาะที่นําเข้ามาจากประเทศกัมพูชา
อย่างเข้มงวด เช่น กะเพรา โหระพา พรกิ มะเขือ และพืชตระกูลถั่ว หากพบว่ามีแมลง
หวี่ขาวติดมา ให้ด่านตรวจพืชดําเนินการป้องกันกําจัดหรือทําลายตามความเหมาะสม 
 

  



มาตรการทางกฎหมาย  
กระทรวงเกษตรฯ (ต่อ) 

 

  



มาตรการทางกฎหมาย  
กระทรวงเกษตรฯ (ต่อ) 

 

  



มาตรการทางกฎหมาย (ต่อ) 

การควบคุม ก าจัด เมื่อมีการระบาดในประเทศ 

- ประกาศเขตควบคุมศัตรูพืช (กวก.) ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช 

    มาตรา 17 

- ประกาศเขตภัยพิบัติ (มท.) 




