
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเขา้ผลสาลี่สดจากญี่ปุน่ 

พ.ศ.  2562 
 
 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลสาลี่สดน าเข้าเพ่ือการค้าจากญี่ปุ่นเสร็จสิ้นแล้ว   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช   

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๕  ประกอบกับ
มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ ให้กระท า ได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย   
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้า  
ผลสาลี่สดเพื่อการค้าจากญี่ปุ่น  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สดจากญี่ปุ่น  
พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลสาลี่สด  (pear,  Pyrus  pyrifolia)   
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยส าหรับผลสาลี่สดจากญี่ปุ่น  ปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ ญี่ปุ่น  คือ  Plant  Protection  Division,  Food  Safety  and  Consumer  Affairs  

Bureau,  Ministry  of  Agriculture,  Forestry  and  Fisheries  ได้ รั บมอบหมายให้ เป็ นองค์ กรอารั กขา 
พืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น  ซึ่งต่อไป 
ในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๖ การอนุญาตน าเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลสาลี่สดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในญีปุ่่นไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทย

ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ าหรือทางอากาศ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
  ผลสาลี่สดต้องเป็นผลผลิตจากญี่ปุ่นและมาจากพ้ืนที่  ซึ่ง  NPPO  ก าหนดให้เป็น

แหล่งปลูกส าหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว 
ก่อนที่จะส่งออก 

ข้อ ๙ ข้อก าหนดส าหรับสวน 
  ๙.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลสาลี่สดไปยังราชอาณาจักรไทย  

ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  
NPPO  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
และต้องด าเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนเพ่ือการส่งออกต้องมีการบริหารจัดการสวน
ด้วยการประสานวิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   ซึ่ งถือว่ามีประสิทธิภาพทางด้านกักกันพืช   
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอื่น ๆ  
ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยได้รับ 
การจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ เกษตรกรต้องเก็บรักษาบันทึกการบริหารจัดการ  การติดตามประชากรศัตรูพืช
และการควบคุมศัตรูพืชที่ด าเนินการในสวนที่จดทะเบียนตลอดฤดูกาลปลูก  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้
ให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้อก าหนดส าหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ 
  ๑๐.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออก 

ผลสาลี่สดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้แก่
กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ  และต้องด าเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้เสร็จสิ้น  
ก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องน าผลสาลี่สดมาจากสวนที่จดทะเบียน 
ในแหล่งปลูกที่ก าหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถด าเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว  
ต้องเก็บบันทึกรายชื่อของเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบ
ข้อมูลเหล่านี้ให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

  ๑๐.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ 

  ๑๐.๔ NPPO  ต้องด าเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้ก่อนจดทะเบียน
โรงคัดบรรจุผลไม้นั้น  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบ  
ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 
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  ๑๐.๕ การตรวจผลสาลี่สดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องด าเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม้ที่จดทะเบียน 

ข้อ ๑๑ ข้อก าหนดส าหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๑.๑ ต้องบรรจุผลสาลี่สดในบรรจุภัณฑ์ซึ่งใหม่และสะอาดเท่านั้น  และต้อง

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

  ๑๑.๒ ผลสาลี่สดต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันศัตรูพืชได้  เพ่ือให้สินค้ามีความปลอดภัย
ตามหลักการกักกันพืช  เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย 

  ๑๑.๓ ต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้การทวนสอบย้อนกลับ 
แหล่งที่มาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ 
บนแต่ละบรรจุภัณฑ์  ได้แก่   

   - ผลิตผล  หรือผลผลิตของญี่ปุ่น   
   - ชื่อบริษัทส่งออก 
   - ชื่อผลไม้   
   - หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ 
   - หมายเลขทะเบียนสวน 
  ๑๑.๔ ในกรณีส่งออกผลสาลี่สดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 

แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน 
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ดี  ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่น  
วางในตู้ขนส่งสินค้าอนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน 
บนแต่ละด้านได้ 

  ๑๑.๕ ผลสาลี่สดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ การตรวจส่งออก 
  ๑๒.๑ ต้องตรวจสอบผลสาลี่สดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑๒.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้    

ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือปฏิเสธการส่งออก 
ข้อ ๑๓ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๓.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  ก ากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้   
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   “ The  consignment  of  pear  fruit  was  produced  and  prepared  
for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  pear  fruit  from  Japan  
to  Thailand.” 

  ๑๓.๒ ในกรณีขนส่งทางน้ าต้องระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึก 
ปิดตู้ขนส่งสินค้าในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๑๔ การตรวจน าเข้า 
  ๑๔.๑ เมื่อผลสาลี่สดมาถึงด่านน าเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจน าเข้า 

จะด าเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 

  ๑๔.๒ สินค้าที่ส่งมอบทั้งหมดต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต  อาการของโรคพืช   
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน  ดิน  ขยะ  และเศษซากอื่น ๆ  เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย 

  ๑๔.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลสาลี่สดและตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่า 
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือจ าแนกชนิด  
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๔.๔ ถ้ามีผลสาลี่สดจ านวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจ านวน  
๔๕๐  ผล  หรือตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จ านวน  ๖๐๐  ผล   

  ๑๔.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรู พืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจน าเข้าผลสาลี่สด  ต้ องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  ส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   

  ๑๔.๖ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  ส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช  
ที่ตรวจพบนั้นได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๔.๗ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลสาลี่สดกลับหรือท าลาย  โดยผู้น าเข้า 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

   ๑๔.๗.๑ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๔.๗.๒ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกท าลาย  หรือถูกสับเปลี่ยน  หรือหมายเลข

ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   ๑๔.๗.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๕ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๕.๑ การส่งออกผลสาลี่สดจากญี่ปุ่นไปยังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มด าเนินการได้

หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ท าการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกของญี่ปุ่นแล้วเท่านั้น  
โดยญี่ปุ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๕.๒ ในกรณีที่มีการระงับการน าเข้าหรือการน าเข้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในญี่ปุ่น
แล้วแต่กรณี  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้าได้อีกต่อไป  โดยญี่ปุ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



-๑- 
 

เอกสารแนบ 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลสาลี่สดจากญี่ปุ่น 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลสาลี่สดจากญี่ปุ่น พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 

 แมลง  
Order Coleoptera  

Family Attelabidae  
Rhynchites heros peach curculio 

Order Diptera  
Family Cecidomyiidae  

Resseliella yagoi - 
Order Hemiptera  

Family Aphididae  
Eriosoma lanigerum woolly pear aphid 

Family Coccidae  
Ceroplastes japonicus tortoise wax scale 

Family Diaspididae  
Diaspidiotus ostreaeformis pear oyster scale 
Lepidosaphes conchiformioides oystershell scale 
Lopholeucaspis japonica pear white scale 
Pseudaonidia duplex camphor scale 
Pseudaulacaspis pentagona mulberry scale 

Family Pentatomidae  
Dolycoris baccarum sloe bug 

Family Phylloxeridae  
Aphanostigma iaksuiense yellow scale 

Family Pseudococcidae  
Crisicoccus azaleae azaleae mealybug 
Crisicoccus matsumotoi Matsumoto mealybug 
Crisicoccus seruratus - 
Dysmicoccus wistariae pear mealybug 
Planococcus kraunhiae  Japanese mealybug 

Family Psyllidae  
Cacopsylla pyrisuga pear sucker 

Order Hymenoptera  



-๒- 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Family Tenthredinidae  

Hoplocampa pyricola pear sawfly 
Order Lepidoptera  

Family Carposinidae  
Carposina sasakii peach fruit moth 

Family Gracillariidae  
Spulerina astaurota pear barkminer 

Fam. Pyralidae  
Acrobasis pyrivorella pear fruit moth 
Nephopterix bicolorella pear red-striped pyralid 
Pempelia heringii pear fruit borer 

Family Tortricidae  
Adoxophyes orana summer fruit tortrix 
Grapholita dimorpha   plum fruit moth 
Grapholita inopinata Manchurian fruit moth 
Grapholita molesta Oriental fruit moth 
Pandemis heparana brown tortrix 
Spilonota albicana white fruit moth 
Spilonota ocellana eye-spotted bud worm 

Family Yponomeutidae  
Argyresthia assimilis pear fruit moth 
Argyresthia conjugella pear fruit moth 

Order Thysanoptera  
Family Thripidae  

Taeniothrips inconsequens pear thrips 
 ไร  

Order Trombidiformes  
Family Eriophyidae  

Aculus schlechtendali pear rust mite 
Eriophyes chibaensis Japanese pear rust mite 

Family Tetranychidae  
Amphitetranychus viennensis hawthorn spider mite 
Bryobia practiosa clover mite 
Panonychus ulmi European red mite 

 เชื้อสาเหตุโรคพืช  
รา  



-๓- 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Alternaria gaisen leaf spot 
Botryosphaeria berengeriana f.sp.  
    piricola 

Physalospora canker 

Botryosphaeria dothidea canker of almond 
Botryosphaeria obtusa pear black rot 
Diaporthe eres Phomopsis rot 
Gymnosporangium asiaticum Japanese pear rust 
Monilinia fructicola brown rot 
Monilinia fructigena brown rot 
Monilinia laxa blossom blight 
Mycosphaerella pomi black spot 
Neonectria ditissima European canker 
Phomopsis fukushii Japanese pear canker 
Phyllachora pomigena sooty blotch 
Phytophthora syringae fruit rot 
Schizothyrium pomi fly speck 
Venturia nashicola Japanese pear scab 
Venturia pyrina pear scab 

 


