
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลเสาวรสสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พ.ศ.  2561 
 
 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลเสาวรสสดน าเข้าเพ่ือการค้าจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๖  
มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้าผลเสาวรสสดเพ่ือการค้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้า 
ผลเสาวรสสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลเสาวรสสด  (passion  fruit,  Passiflora  edulis)   
ข้อ ๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๔.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 
  ๔.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คือ  Department  of  Agriculture  

ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ   (National  Plant  Protection  Organization)  
อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  
“NPPO” 

ข้อ ๕ การอนุญาตน าเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๖ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลเสาวรสสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบกหรือทางอากาศ 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๗ แหล่งปลูก 
  ผลเสาวรสสดต้องเป็นผลผลิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาจากพ้ืนที่  

ซึ่ง  NPPO  ก าหนดให้เป็นแหล่งปลูกส าหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตร 
ได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก 

ข้อ ๘ ข้อก าหนดส าหรับสวน 
  ๘.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลเสาวรสสดไปยังราชอาณาจักรไทย  

ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพ่ือการค้าและจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  
ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ  และต้อง
ด าเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๘.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสวน  
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอื่น ๆ  
ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๘.๓ NPPO  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๙ ข้อก าหนดส าหรับโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก 
  ๙.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่

จัดการผลไม้ส่งออกที่จะส่งออกผลเสาวรสสดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียด 
การจดทะเบียน  โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับ 
การร้องขอ  และต้องด าเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกให้เสร็จสิ้น
ก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกที่จดทะเบียนต้องน า 
ผลเสาวรสสดมาจากสวนที่จดทะเบียนในแหล่งปลูกที่ก าหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว  ต้องเก็บบันทึกรายชื่อของเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ 
ไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

  ๙.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องจัดท าเอกสารมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ 

  ๙.๔ NPPO  ต้องด าเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่
จัดการผลไม้ส่งออกก่อนจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกนั้น   และต้อง
ตรวจสอบระบบ  เป็นประจ าทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องรับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๙.๕ การตรวจผลเสาวรสสดว่าปราศจากศัตรูพืชต้องด าเนินการภายในโรงคัดบรรจุ
ผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๐ ข้อก าหนดส าหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๐.๑ ต้องบรรจุผลเสาวรสสดในบรรจุภัณฑ์ซึ่งใหม่และสะอาดเท่านั้น   และต้อง

ปราศจากแมลงที่มีชีวิต  ดิน  ทราย  และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนของพืชอื่น  เช่น  ใบ  กิ่งก้าน  เมล็ด  
เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๑๐.๒ ต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ 
บนแต่ละบรรจุภัณฑ์  ได้แก่   

   - ผลิตผล  หรือผลผลิตของลาว 
   - ชื่อบริษัทส่งออก 
   - ชื่อผลไม้   
   - หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก 
   - หมายเลขทะเบียนสวน 
  ๑๐.๓ ในกรณีส่งออกผลเสาวรสสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์

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

  ๑๐.๔ ผลเสาวรสสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย  โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่ท าจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๑ การตรวจส่งออก 
  ต้องตรวจสอบผลเสาวรสสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ

ก่อนให้การรับรองผลเสาวรสสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทย 
ข้อ ๑๒ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  ก ากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 

  “The  consignment  of  passion  fruit  was  produced  and  prepared  
for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  passion  fruit  from  
Laos  to  Thailand.” 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๓ การตรวจน าเข้า 
  ๑๓.๑ เมื่อผลเสาวรสสดมาถึงด่านน าเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจน าเข้า 

จะด าเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 

  ๑๓.๒ สินค้าที่ส่งมอบทั้ งหมดต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิ ต  อาการของโรค   
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน  ดิน  ขยะ  และเศษซากอื่น ๆ  เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย 

  ๑๓.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลเสาวรสสดและตรวจสอบเพ่ือยืนยัน 
ว่ามีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือจ าแนกชนิด  
และต้องกัก  ผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๓.๔ ถ้ามีผลเสาวรสสดจ านวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จ านวน  ๔๕๐  ผล  หรือตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จ านวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๓.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  
ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  ส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้า 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็นการชั่วคราว  จนกว่า 
การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๓.๖ กรมวิชาการเกษตรมสีิทธิสั่งให้ส่งผลเสาวรสสดกลับหรือท าลาย  โดยผู้น าเข้า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ในกรณีการน าเข้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ข้อ ๑๔ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๔.๑ กรมวิชาการเกษตรขอสงวนสทิธิในการส่งพนักงานเจา้หนา้ที่ไปยังสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพ่ือประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกผลเสาวรสสดก่อนอนุญาต 
ให้น าเข้าเป็นการค้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ก็ได้   โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๔.๒ ในกรณีที่มีการระงับการน าเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว   
เห็นว่ามี  ความจ าเป็นอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้าได้อีกต่อไป  โดยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๙  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๑


