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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากมาเลเซีย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของปาล์มน้ํามันนําเข้าเพื่อการค้าจากมาเลเซีย

เสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากมาเลเซีย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าปาล์มน้ํามัน

จากมาเลเซีย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืช   

  ปาล์มน้ํามัน  (oil  palm,  Elaeis  guineensis)  ตามประกาศนี้  ได้แก่ 

  ๓.๑ เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ํามัน  (oil  palm  seeds) 

  ๓.๒ เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ํามันที่งอก  (germinated  oil  palm  seeds) 

  ๓.๓ ปาล์มน้ํามันเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  (oil  palm  tissue  culture)   

ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง   

  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับปาล์มน้ํ า มันปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 

  ๕.๒ มาเลเซีย  คือ  Department  of  Agriculture,  Plant  Biosecurity  Division  

ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  

อย่างเป็นทางการของมาเลเซีย  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 
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ข้อ ๖ การอนุญาตนําเข้า 

  ๖.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 

  ๖.๒ ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตนําเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  

ตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 

ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง   

  ต้องขนส่งปาล์มน้ํามันมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในมาเลเซียไปยังเมืองท่าปลายทาง   

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศหรือทางบก 

ข้อ ๘ แหล่งปลูก 

  ปาล์มน้ํามันต้องผลิตและได้มาจากแหล่งปลูกในมาเลเซียซึ่ง  NPPO  กําหนดให้เป็น

แหล่งปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย  และกรมวิชาการเกษตร  

ได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก 

ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับสวน 

  ๙.๑ สวนปาล์มน้ํามันทุกสวนในแหล่งปลูกปาล์มน้ํามันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สําหรับ

ส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  

ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามศัตรูพืชเพื่อให้แน่ใจว่าปาล์มน้ํามันที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดนําเข้า  

ด้านสุขอนามัยพืชของราชอาณาจักรไทย  NPPO  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนปาล์มน้ํามัน

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สําหรับส่งออกแก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  NPPO  ต้องดําเนินการจดทะเบียน

สวนปาล์มน้ํามันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สําหรับส่งออกมายังราชอาณาจักรไทยให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ ผู้ผลิตปาล์มน้ํามันที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในสวนปาล์มน้ํามัน

เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สําหรับส่งออก  โดยต้องรักษาความสะอาดของสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืช  

แบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืช

กักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ NPPO  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ํามัน  

ตลอดฤดูกาลปลูกให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 
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ข้อ ๑๐ การผลิตและการรับรอง 
  ปาล์มน้ํามันที่ส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องผ่านการตรวจสอบและรับรอง   

ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน  Standards  and  Industrial  Research  Institute  of  Malaysia  157  
(SIRIM  157) 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า 
  ๑๑.๑ ต้องไม่มีการปะปนของดิน  ทราย  แมลงที่มีชีวิต  ชิ้นส่วนของพืช  เมล็ดพืชอื่น  

หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
  ๑๑.๒ ปาล์มน้ํามันเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือต้องมาจากต้นแม่ที่ปราศจากจากเชื้อโรคพืช 

และต้องอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง  ปลอดเชื้อและโปร่งใส 
  ๑๑.๓ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนของประเทศต้นทาง 

ว่าปาล์มน้ํามันที่อนุญาตนําเข้ามิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
ข้อ ๑๒ การกําจัดศัตรูพืช 
  ต้องกําจัดเชื้อโรคพืชที่อาจติดมากับปาล์มน้ํามันที่ส่งออกด้วยสารป้องกันกําจัด   

โรคพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่  เบโนมิล  ๐.๒  เปอร์เซ็นต์  (สารออกฤทธ์ิ)  ไทแรม  ๐.๒  เปอร์เซ็นต์  
(สารออกฤทธิ์)  หรือคาร์เบนดาซิม  ๐.๒  เปอร์เซ็นต์  (สารออกฤทธิ์) 

ข้อ ๑๓ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๓.๑ ต้องบรรจุปาล์มน้ํามันในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่  สะอาด  แข็งแรงและปิดมิดชิด  

และแสดงข้อมูลพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ํามันบนบรรจุภัณฑ์ 
  ๑๓.๒ ต้องบรรจุปาล์มน้ํามันในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของดิน  ทราย   

และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
  ๑๓.๓ กรณีขนส่งปาล์มน้ํามันมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์   

แยกเป็นกล่องโดยไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏชัดเจน 
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ดี  กรณีขนส่งปาล์มน้ํามันมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุปาล์มน้ํามัน
ในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่นวาง  อนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  
ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๓.๔ ปาล์มน้ํามันที่ส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์  ที่ทําจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๑๔ การตรวจส่งออก 
  ๑๔.๑ ต้องสุ่มตรวจปาล์มน้ํามันก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑๔.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืช กักกันที่ มีชี วิตบนปาล์มน้ํ า มันตามที่ ระ บุ ไว้   

ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ต้องปฏิเสธการส่งออกปาล์มน้ํามันทั้งหมดไปยังราชอาณาจักรไทย 
ข้อ ๑๕ การรับรองสุขอนามัยพืช   
  ๑๕.๑ การส่งออกปาล์มน้ํามันไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ซึ่งออกให้โดย  NPPO  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ัง  
ที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

   “The  (oil  palm  seeds/germinated  oil  palm  seeds/oil  palm  
tissue  culture  in  this  consignment  were  produced  in  Malaysia  in  accordance  with  
the  conditions  governing  entry  of  oil  palm  seeds  to  Thailand  and  inspected  and  found  
to  be  free  of  (  รายชื่อศัตรูพืชกักกันตามเอกสารแนบท้าย  )”  และ/หรือ  “(  รายชื่อศัตรูพืชกักกัน
ตามเอกสารแนบท้าย  )  are  absent  from  Malaysia” 

  ๑๕.๒ ต้องระบุรายละเอียดการกําจัดศัตรูพืชลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วน 
ที่เหมาะสม 

  ๑๕.๓ ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อพันธุ์ของปาล์มน้ํามันในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๑๖ การตรวจนําเข้า 
  ๑๖.๑ เม่ือปาล์มน้ํามันถูกขนส่งมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจ

นําเข้าปาล์มน้ํามันจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารท้ังหมดที่แนบมาพร้อม  
กับสินค้า 

  ๑๖.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างปาล์มน้ํามันและตรวจสอบเพื่อยืนยัน   
ว่ามีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด  
และต้องกักปาล์มน้ํามันไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๖.๓ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ระหว่างการสุ่มตรวจปาล์มน้ํามันทั้งหมดต้องถูกส่งกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
กรมวิชาการเกษตรจะระงับการนําเข้าปาล์มน้ํามันไปจนกว่า  NPPO  จะมีคําอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุของ
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและได้มีการดําเนินการแก้ไขแล้วจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ๑๖.๔ ถ้าตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนปาล์มน้ํามัน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรมวิชาการเกษตร  
มีสิทธิระงับการนําเข้าปาล์มน้ํามันจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมิน 
ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๗ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๗.๑ การส่งออกปาล์มน้ํามันจากมาเลเซียไปยังราชอาณาจักรไทย  จะเร่ิม

ดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  
โดยมาเลเซียต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๗.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกมีความจําเป็น  กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในมาเลเซีย  ก่อนอนุญาตให้นําเข้าปาล์มน้ํามัน 
ได้อีกต่อไป  โดยมาเลเซียต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อนันต์  สุวรรณรัตน์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารแนบ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับปาล์มนํ้ามัน 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าปาล์มนํ้ามันจากมาเลเซีย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
       Order  Coleoptera  
           Family  Curculionidae  
                Rhynchophorus palmarum South American palm weevil 
                Rhynchophorus phoenicis African palm weevil 
           Family  Scarabaeidae  
                Oryctes boas rhinoceros beetle 
โปรโตซัว  
       Order  Kinetoplastida  
           Family  Trypanosomatidae  
                Phytomonas staheli sudden wither 
เช้ือสาเหตุโรคพืช  
ไส้เดือยฝอย  
                Bursaphelenchus cocophilus red ring nematode 
เช้ือรา  
                Cercospora elaeidis cercospora leaf spot 
                Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis fusarium wilt 
ไวรอยด์  
                Coconut cadang-cadang viroid cadang cadang disease 
ไวรัส  
                Chlorotic ring spot potyvirus chlorotic ring spot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


