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ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัตติ ามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่ อกาหนดให้
ต้องนาเข้ามันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังทางจังหวัดและด่านศุลกากรกับจุดที่กาหนดเท่านั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้โรคใบด่างมันสาปะหลังเข้ามาระบาดและทาความเสียหายให้แก่ผลผลิตมันสาปะหลัง
ในประเทศไทย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ สินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ อ ง ก าหนดให้มันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 ให้มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสิ นค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้
(1) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้ามันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง และต้อง
แจ้งการนาเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างปะเทศมอบหมายก่อนนา
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกาหนด โดยนาใบแจ้งการนาเข้าดังกล่าวแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
(2) ต้องเก็บมันสาปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่นาเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจาก
สถานที่เก็บมันสาปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่รับซื้อภายในประเทศ
(3) ต้องรายงานการนาเข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ประกาศกาหนด
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(4) ต้ อ งอ านวยความสะดวกให้แก่พ นัก งานเจ้ าหน้า ที่ใ นการปฏิ บัติต ามมาตรา 17 (1)
แห่ ง พระราชบั ญญัติก ารส่ งออกไปนอกและการนาเข้ ามาในราชอาณาจั กรซึ่งสิ นค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 7/1 ของประกาศกระทรวงพาณิช ย์ เรื่อง กาหนดให้
มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
“ข้ อ 7/1 การน าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง มั น ส าปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น ส าปะหลั ง
ตามข้อ ๗ ต้องนาเข้าทางจังหวัดและด่านศุลกากรกับจุดที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) กรุงเทพมหานคร สานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(2) จังหวัดกาญจนบุรี ด่านศุลกากรสังขละบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้าร้อน
(3) จังหวัดจันทบุรี ด่านศุลกากรจันทบุรี จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด
(4) จังหวัดชลบุรี สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(5) จังหวัดเชียงราย ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ ห้วยทราย)
(6) จังหวัดตราด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก
(7) จังหวัดตาก ด่านศุลกากรแม่สอด จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย
(8) จังหวัดนครพนม ด่านศุลกากรนครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม
- คาม่วน)
(9) จังหวัดนราธิวาส ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก
(10) จังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น
(11) จังหวัดบึงกาฬ ด่านศุลกากรบึงกาฬ จุดผ่านแดนถาวรอาเภอเมืองบึงกาฬ
(12) จังหวัดพะเยา ด่านศุลกากรเชียงของ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
(13) จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ด่ า นศุ ล กากรมุ ก ดาหาร จุ ด ผ่ า นแดนถาวรสะพานมิ ต รภาพ 2
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
(14) จังหวัดยะลา ด่านศุลกากรเบตง จุดผ่านแดนถาวรเบตง
(15) จังหวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง
(16) จังหวัดเลย ด่านศุลกากรท่าลี่ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้าเหือง
(17) จังหวัดศรีสะเกษ ด่านศุลกากรช่องสะงา จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงา
(18) จังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(19) จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรวังประจัน จุดผ่านแดนถาวรวังประจัน
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(20) จังหวัดสระแก้ว ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และจุดผ่อนปรน
บ้านตาพระยา
(21) จังหวัดสุรินทร์ ด่านศุลกากรช่องจอม จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
(22) จังหวัดหนองคาย ด่านศุลกากรหนองคาย จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
(23) จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
(24) จังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรช่องเม็ก จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการนาเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 8 ความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 7/1 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นามันสาปะหลัง
หรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเข้ามาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จาเป็น”
ข้อ 6 บรรดาประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

