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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลลิ้นจี่สดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลลิ้นจี่สดนําเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเสร็จสิ้นแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข้าผลล้ินจี่สดเพื่อการค้า 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลล้ินจี่สด  
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ๓.๑ ผลลิ้นจี่สด  (lychee,  Litchi  chinensis) 
  ๓.๒ ผลลิ้นจี่สดที่ได้รับอนุญาตให้นําเข้าราชอาณาจักรไทยเป็นผลเดี่ยว  และไม่มี  

ส่วนของก้านผล  (fruiting  stem) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลล้ินจี่สดจากสาธารณรัฐ 

สังคมนิยมเวียดนาม  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  คือ  Plant  Protection  Department  

ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์การอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  
อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๖ การอนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลลิ้นจี่สดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 
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ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๘.๑ สวนท่ีจะส่งออกผลลิ้นจี่สดไปยังราชอาณาจักรไทยต้องเป็นสวนที่ปลูก 

เพื่อการค้า  และจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  ต้องมอบ
บันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอและต้องดําเนินการ 
จดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๘.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในสวน  
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอื่น ๆ  
ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๘.๓ NPPO  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ 
  ๙.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออกผลลิ้นจี่สด

ไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้แก่กรมวิชาการเกษตร
เม่ือได้รับการร้องขอและต้องดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องนําผลลิ้นจี่สดมาจากสวนที่จดทะเบียนเท่านั้น  
ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว  ต้องเก็บบันทึกรายชื่อ 
ของเกษตรกรเจ้าของสวนซ่ึงส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ 
กรมวิชาการเกษตร  เม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๙.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจัดทําเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ   

  ๙.๔ NPPO  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้ก่อนจดทะเบียน  
โรงคัดบรรจุผลไม้นั้น  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๙.๕ การตรวจผลล้ินจี่สดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนหรือสถานที่สําหรับการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืชซึ่ง  NPPO  ให้การรับรองเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๐.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูก  พลาสติก  หรือลังไม้แบบต่าง ๆ   

โดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัสดุใหม่หรือแปรรูปใช้ใหม่กรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษหรือพลาสติก  
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้  ต้องสะอาดและใหม่เท่านั้น 

  ๑๐.๒ ต้องบรรจุผลลิ้นจี่สดในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิด  ไม่มีการปะปนของดิน  ทราย  
และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก่ิงก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืช
กักกันได้  นอกจากนี้  ต้องขนส่งโดยยานพาหนะซึ่งส่วนบรรทุกสินค้าปิดมิดชิด 
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  ๑๐.๓ ต้องแสดงข้อมูลที่จําเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ 
บนแต่ละบรรจุภัณฑ์  ได้แก่   

   -  ประเทศแหล่งกําเนิด 
   -  ชื่อบริษัทส่งออก 
   -  ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
   -  หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค้า 
   -  หมายเลขทะเบียนสวน 
  ๑๐.๔ ในกรณีส่งออกผลลิ้นจี่สดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์   

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

  ๑๐.๕ ผลลิ้นจี่สดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ การตรวจส่งออก  
  ๑๑.๑ ต้องสุ่มตรวจผลลิ้นจี่สดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑๑.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ผลลิ้นจี่สด

ทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้น 
ให้หมดส้ินแล้ว 

ข้อ ๑๒ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้   

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

ข้อ ๑๓ การตรวจนําเข้า 
  ๑๓.๑ เมื่อผลลิ้นจี่สดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า 

จะดําเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 
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  ๑๓.๒ ผลลิ้นจี่สดเม่ือมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทยต้องปราศจากศัตรูพืชที่มีชีวิต  
ถ้าตรวจพบศัตรูพืชที่มีชีวิต  จะส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด  และต้องกักผลไม้ 
ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๓.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลลิ้นจี่สดและตรวจสอบว่ามีศัตรูพืชหรือไม่  
ถ้ามีผลลิ้นจี่สดจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๔๕๐  ผล  หรือสุ่มตรวจทั้งหมด   
ถ้ามีจํานวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๓.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ระหว่างการสุ่มตรวจผลลิ้นจี่สด  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  
ส่งกลับ  หรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๓.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  
(ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรมวิชาการเกษตร  
มีสิทธิระงับการนําเข้าเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๓.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลล้ินจี่สดกลับหรือทําลาย  โดยผู้นําเข้า  
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ในกรณีการนําเข้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนด 

ข้อ ๑๔ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๔.๑ กรมวิชาการเกษตรขอสงวนสิทธิในการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปยังสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม  เพื่อประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกลิ้นจี่  ก่อนอนุญาตให้นําเข้าเป็นการค้า  
มาในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ก็ได้  โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๔.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  
มีความจําเป็นอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าได้อีกต่อไป  โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชาย  ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
เอกสารแนบ 

 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลล้ินจี่สดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลลิ้นจี่สดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2559 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Hemiptera  
  Family Coccidae  
   Ceroplastes rusci  fig wax scale 
  Family Diaspidae  
   Pseudaulacaspis pentagona mulberry scale 

 
 


