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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด ์

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนําเข้าเพื่อการค้าจากนิวซีแลนด์
เสร็จสิ้นแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าผลพลับสดเพื่อการค้าจากนิวซีแลนด์  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสด
จากนิวซีแลนด์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลพลับสด  (persimmon,  Diospyros  kaki) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ปรากฏ 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ นิวซีแลนด์  คือ  Ministry  for  Primary  Industries  ได้รับมอบหมายให้

เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์  
ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๖ การอนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลพลับสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ไปยังเมืองท่าปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
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ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
  ผลพลับสดต้องเป็นผลผลิตจากนิวซีแลนด์และมาจากพื้นที่ต่าง ๆ  ซึ่ง  NPPO  

กําหนดให้เป็นแหล่งปลูกสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว
ก่อนที่จะส่งออก 

ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๙.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตท่ีจะส่งออกผลพลับสดไปยังราชอาณาจักรไทย

ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  
ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอและต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในสวน  
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอื่น ๆ  
ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  
เกษตรกรเจ้าของสวนต้องมีการดําเนินการต่าง ๆ  เพื่อกําจัดศัตรูพืชอย่างครบถ้วนแล้วภายในสวน   
ต้องเก็บรักษาบันทึก  การติดตามประชากรศัตรูพืชและการกําจัดศัตรูพืช  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ 
เพื่อการตรวจพิสูจน์เม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๙.๓ NPPO  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ 
  ๑๐.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออก  

ผลพลับสดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้แก่  
กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  และต้องดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้เสร็จสิ้น  
ก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องนําผลพลับสดมาจากสวนที่จดทะเบียน   
ในแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว  
ต้องเก็บบันทึกรายชื่อของเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องมอบข้อมูล
เหล่านี้ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๑๐.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจัดทําเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ   

  ๑๐.๔ NPPO  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้ก่อนจดทะเบียน
โรงคัดบรรจุผลไม้นั้น  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบในการ
เก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 
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  ๑๐.๕ การตรวจผลพลับสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายใน 
โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนหรือสถานที่สําหรับการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืชซึ่ง  NPPO  ให้การรับรองเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
  นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสําหรับแมลงวันผลไม้  ซึ่งเป็น

ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย 
  ๑๑.๑ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  (International  Standard  for  Phytosanitary  Measures,  ISPMs)  
ที่เก่ียวข้อง 

  ๑๑.๒ NPPO  ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อรักษาสถานภาพของพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้  ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามอย่างสมํ่าเสมอสําหรับแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกัน  
ของราชอาณาจักรไทย  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบเป็นระยะถึงสถานภาพของแมลงวันผลไม้  
รวมถึงการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการสํารวจเพื่อค้นหาและการกําจัดให้หมดส้ินไปซึ่งแมลงวันผลไม้ 
ในนิวซีแลนด์ 

  ๑๑.๓ NPPO  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบโดยทันทีถ้ามีการยืนยันพบ 
การแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ต้องระงับการให้การรับรองการส่งออก  
ผลพลับสดที่ไม่ผ่านการกําจัดศัตรูพืชจากพื้นที่นั้นมายังราชอาณาจักรไทย  และต้องแจ้งให้กรมวิชาการ
เกษตรทราบถึงระยะเวลาสําหรับการฟื้นพื้นที่ให้กลับมาได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้อีกคร้ัง 

  ๑๑.๔ กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิที่จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปนิวซีแลนด์
เพื่อพิสูจน์ว่าการดําเนินการฟื้นพื้นที่ที่พบการระบาดของแมลงวันผลไม้ให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
ประสบผลสําเร็จแล้ว  นิวซีแลนด์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติภารกิจนี้   

ข้อ ๑๒ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๒.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูก  โพลีสไตรีน  พลาสติก  หรือลังไม้แบบต่าง ๆ  

โดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัสดุใหม่หรือแปรใช้ใหม่  กรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษหรือพลาสติก  
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ต้องสะอาดและใหม่เท่านั้น 

  ๑๒.๒ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  และชิ้นส่วนของพืช  
เช่น  ใบ  ก่ิงก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๑๒.๓ ต้องแสดงข้อมูลที่จําเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษบนแต่ละ
บรรจุภัณฑ์  ได้แก่   
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   - ประเทศแหล่งกําเนิด  (เช่น  ผลิตผลของนิวซีแลนด์  ผลผลิตของนิวซีแลนด์  เป็นต้น) 
   - ชื่อบริษัทส่งออก 
   - ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
   - หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้า 
   - หมายเลขทะเบียนสวน 
  ๑๒.๔ ในกรณีส่งออกผลพลับสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์   

แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ดี  ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่นวาง  
อนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๒.๕ ผลพลับสดท่ีจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจส่งออก  
  ๑๓.๑ ต้องสุ่มตรวจผลพลับสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑๓.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ผลพลับสด

ทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้น 
ให้หมดส้ินแล้ว 

ข้อ ๑๔ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๔.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้   

   “The  consignment  of  persimmon  fruit  has  been  produced  
and  prepared  for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  
persimmon  fruit  from  New  Zealand  to  Thailand” 

  ๑๔.๒ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลพลับสด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า
และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๑๕ การตรวจนําเข้า 
  ๑๕.๑ เม่ือผลพลับสดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า 

จะดําเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ๑๕.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลพลับสดและตรวจสอบเพื่อย่ืนยันว่า   
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด   
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๕.๓ ถ้ามีผลพลับสดจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๔๕๐  ผล  
หรือสุ่มตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจํานวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๕.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการสุ่มตรวจผลพลับสด  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  
(ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   

  ๑๕.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตร
มีสิทธิระงับการนําเข้าจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช 
ที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๕.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลพลับสดกลับหรือทําลาย  โดยผู้นําเข้า  
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น   

   ๑๕.๖.๑ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๕.๖.๒ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทําลาย  หรือถูกสับเปล่ียน  หรือหมายเลข  

ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   ๑๕.๖.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ 
ข้อ ๑๖ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๖.๑ การส่งออกผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ไปยังราชอาณาจักรไทย  จะเร่ิมดําเนินการได้

หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  โดยนิวซีแลนด์ 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๖.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกมีความจําเป็น  กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในนิวซีแลนด์  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าได้อีกต่อไป  
โดยนิวซีแลนด์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อนันต์  สุวรรณรัตน์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารแนบ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากนิวซแีลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Curculionidae  
   Pantomorus cervinus  Fuller's rose beetle 
 Order Hemiptera  
  Family Diaspidae  
   Aspidiotus nerii aucuba scale 
  Family Pseudococcidae  
   Pseudococcus calceolariae scarlet mealybug 
   Pseudococcus viburni California mealybug 
 Order Lepidoptera  
  Family Tortricidae  
   Epiphyas postvittana light brown apple moth 

 


