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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าผลพริกสดจากนิวซีแลนด& 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห&ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพริกสดนําเข�าเพ่ือการค�า

จากนิวซีแลนด&เสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห5งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข�าผลพริกสดจาก
นิวซีแลนด& ดังต5อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว5า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าผล

พริกสดจากนิวซีแลนด& พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต5วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปBนต�นไป 
 
ข�อ ๓  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
ผลพริกสด (capsicum, Capsicum annuum) 
 
ข�อ ๔  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลพริกสดจากนิวซีแลนด&ปรากฏ

ตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 
 
ข�อ ๕  หน5วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๕.๒ นิวซีแลนด& คือ Ministry for Primary Industries ได�รับมอบหมายให�เปBน

องค&กรอารักขาพืชแห5งชาติ (National Plant Protection Organization) อย5างเปBนทางการของ
นิวซีแลนด&ซึ่งต5อไปในประกาศน้ีจะเรียกว5า “NPPO” 

 
ข�อ ๖  การอนุญาตนําเข�า 
ต�องมีใบอนุญาตนําเข�าซึ่งออกให�โดยกรมวิชาการเกษตร 
 
ข�อ ๗  วิธีการขนส5ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง/หน�า ๕๒/๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ต�องส5งผลพริกสดมาจากเมืองท5าแห5งหน่ึงในนิวซีแลนด&ไปยังเมืองท5าปลายทางใน
ราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปBนสินค�าขนส5งทางนํ้าหรือทางอากาศ 

 
ข�อ ๘  แหล5งปลูก 
ผลพริกสดต�องเปBนผลผลิตจากนิวซีแลนด&และมาจากพ้ืนท่ีต5าง ๆ ซึ่ง NPPO 

กําหนดให�เปBนแหล5งปลูกสําหรับส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได�ให�การ
รับรองแล�วก5อนท่ีจะส5งออก 

 
ข�อ ๙  ข�อกําหนดสําหรับการผลิต 
๙.๑ ผลพริกสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต�องมาจากต�นพริกปลูกในเรือน

กระจกต้ังอยู5 ณ แหล5งผลิตท่ีกําหนดซึ่งจดทะเบียนไว�กับ NPPO 
๙.๒ เกษตรกรเจ�าของแหล5งผลิตท่ีจดทะเบียนต�องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว5าศัตรูพืชกักกันได�รับการจัดการอย5างเหมาะสม เกษตรกรต�อง
มีการดําเนินการต5าง ๆ เพ่ือกําจัดศัตรูพืชอย5างครบถ�วน ต�องเก็บรักษาบันทึกการติดตามประชากร
ศัตรูพืชและการกําจัดศัตรูพืช และต�องมอบข�อมูลเหล5าน้ีเพ่ือการตรวจพิสูจน&เม่ือได�รับการร�องขอ 

๙.๓ NPPO ต�องมอบข�อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให�แก5กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

 
ข�อ ๑๐  ข�อกําหนดสําหรับโรงบรรจุผลไม� 
๑๐.๑ NPPO ต�องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม�ท่ีจะส5งออก

ผลพริกสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�ให�แก5
กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ และต�องดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�ให�เสร็จสิ้น
ก5อนเร่ิมการส5งออก 

๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม�ท่ีจดทะเบียนต�องนําผลพริกสดมาจากแหล5งผลิตท่ีจด
ทะเบียนเท5าน้ัน  ท้ังน้ี เพ่ือให�สามารถดําเนินการทวนสอบย�อนกลับแหล5งท่ีมาได�อย5างรวดเร็ว ต�อง
เก็บบันทึกรายช่ือของเกษตรกรเจ�าของสวนซึ่งส5งออกผลไม�ไปยังราชอาณาจักรไทย และต�องมอบ
ข�อมูลเหล5าน้ีให�แก5กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

๑๐.๓ โรงคัดบรรจุผลไม�ต�องจัดทําเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งแสดง
รายละเอียดข้ันตอนเก่ียวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ 

๑๐.๔ NPPO ต�องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม�ก5อนจดทะเบียน
โรงคัดบรรจุผลไม�น้ัน และต�องตรวจสอบระบบเปBนประจําทุกปe โรงคัดบรรจุผลไม�ต�องรับผิดชอบใน
การเก็บรักษาข�อมูลต5าง ๆ ท้ังหมด 

๑๐.๕ การตรวจผลพริกสดว5าปราศจากศัตรูพืชกักกันต�องดําเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม�ที่จดทะเบียนหรือสถานท่ีสําหรับการตรวจสอบด�านสุขอนามัยพืช ซึ่ง NPPO ให�การรับรอง
เท5าน้ัน 

 
ข�อ ๑๑  ข�อกําหนดสําหรับพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 
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นิวซีแลนด&ได�รับการยอมรับว5าเปBนพ้ืนท่ีปลอดศัตรูพืชสําหรับแมลงวันผลไม� ซึ่งเปBน
ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย 

๑๑.๑ พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ต�องเปBนไปตามข�อกําหนดในมาตรฐานระหว5าง
ประเทศว5าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standard for Phytosanitary Measures, 
ISPMs) ท่ีเก่ียวข�อง 

๑๑.๒ NPPO ต�องบังคับใช�ระเบียบข�อบังคับทางกฎหมายเพ่ือรักษาสถานภาพของ
พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� ต�องดําเนินการสํารวจแบบติดตามอย5างสมํ่าเสมอสําหรับแมลงวันผลไม�
ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต�องแจ�งให�กรมวิชาการเกษตรทราบเปBนระยะถึงสถานภาพของ
แมลงวันผลไม�รวมถึงการดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสํารวจเพ่ือค�นหาและการกําจัดให�หมดสิ้นไป
ซึ่งแมลงวันผลไม�ในนิวซีแลนด& 

๑๑.๓ NPPO ต�องแจ�งให�กรมวิชาการเกษตรทราบโดยทันทีถ�ามีการยืนยันพบการ
แพร5ระบาดของแมลงวันผลไม�ชนิดใดชนิดหน่ึงในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ต�องระงับการให�การรับรองการ
ส5งออกผลพริกสดท่ีไม5ผ5านการกําจัดศัตรูพืชจากพ้ืนท่ีน้ันมายังราชอาณาจักรไทย และต�องแจ�งให�กรม
วิชาการเกษตรทราบ ถึงระยะเวลาสําหรับการฟjkนพ้ืนท่ีให�กลับมาได�รับการรับรองเปBนพ้ืนท่ีปลอด
แมลงวันผลไม�อีกคร้ัง 

๑๑.๔ กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิท่ีจะส5งพนักงานเจ�าหน�าท่ีเดินทางไปนิวซีแลนด&
เพ่ือพิสูจน&ว5าการดําเนินการฟjkนพ้ืนท่ีท่ีพบการระบาดของแมลงวันผลไม�ให�กลับมาเปBนพ้ืนท่ีปลอด
แมลงวันผลไม�ประสบผลสําเร็จแล�ว นิวซีแลนด&ต�องเปBนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5ายท้ังหมดสําหรับการ
เดินทางของพนักงานเจ�าหน�าท่ีไปปฏิบัติภารกิจน้ี 

 
ข�อ ๑๒  มาตรการจัดการสําหรับแมลง Tomato Potato Psyllid (Bactericera 

cockerelli) ผลพริกสดต�องผ5านมาตรการใดมาตรการหน่ึง ดังต5อไปน้ี 
๑๒.๑ มาตรการท่ี ๑ 

๑๒.๑.๑ ต�องปลูกพริกภายใต�การจัดการเชิงระบบตามเกณฑ&ปฏิบัติ เร่ือง 
“New Zealand Code of Practice for the Management of the Tomato/Potato Psyllid in 
Greenhouse Tomato and Capsicum Crops” 

๑๒.๑.๒ ผลพริกสดต�องผ5านข้ันตอนการทํา ความสะอาดด�วยแปรงปsดหรือ
ล�างด�วยนํ้าเพ่ือขจัด Bactericera cockerelli ระยะต5าง ๆ ท่ีมีชีวิตซึ่งอาจติดอยู5บนผลออกไปก5อน
บรรจุในภาชนะบรรจุ 

๑๒.๑.๓ NPPO ต�องตรวจสอบแหล5งผลิตท่ีจดทะเบียนเปBนประจําทุกปeและ
ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให�แก5กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

๑๒.๒ มาตรการท่ี ๒ 
ผลพริกสดต�องผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยวิธีการท่ีเห็นพ�องร5วมกันเพ่ือกําจัด 

Bactericera cockerelli บนผลก5อนส5งออก 
๑๒.๓ วิธีการกําจัด Bactericera cockerelli 

การรมผลพริกสดด�วยเมทธิลโบรไมด& (Methyl bromide) ท่ีอัตรากําหนดต5าง 
ๆ ดังต5อไปน้ี ได�รับการยอมรับสําหรับกําจัด Bactericera cockerelli 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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อุณหภูมิ อัตรา (กรัมต5อลูกบาศก&เมตร) ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 
๒๑ องศาเซลเซียส หรือสูงกว5า ๓๒ ๒ 

๑๖ - ๒๐.๙ องศาเซลเซียส ๔๐ ๒ 
๑๑ - ๑๕.๙ องศาเซลเซียส ๔๘ ๒ 

 
ข�อ ๑๓  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ&และฉลาก 
๑๓.๑ บรรจุภัณฑ&อาจทําด�วยกระดาษลูกฟูก โพลีสไตรีน พลาสติก หรือลังไม�แบบ

ต5าง ๆ โดยบรรจุภัณฑ&เหล5าน้ีเปBนวัสดุใหม5หรือแปรใช�ใหม5 กรณีที่ใช�บรรจุภัณฑ&เปBนกล5องกระดาษหรือ
พลาสติก บรรจุภัณฑ&เหล5าน้ีต�องสะอาดและใหม5เท5าน้ัน 

๑๓.๒ ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ&ซึ่งต�องไม5มีการปะปนของ ดิน ทราย และช้ินส5วนของ
พืช เช5น ใบ ก่ิงก�าน เศษซากพืช เปBนต�น หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได� 

๑๓.๓ ต�องแสดงข�อมูลท่ีจําเปBนบนบรรจุภัณฑ&เพ่ือให�การทวนสอบย�อนกลับ
แหล5งท่ีมาเปBนไปได�อย5างรวดเร็ว แต5อย5างไรก็ตาม อย5างน�อยท่ีสุดต�องมีข�อมูลดังต5อไปน้ีเปBน
ภาษาอังกฤษบนแต5ละบรรจุภัณฑ& ได�แก5 

- ประเทศแหล5งกําเนิด (เช5น ผลิตผลของนิวซีแลนด& ผลผลิตของนิวซีแลนด& 
เปBนต�น) 

- ช่ือบริษัทส5งออก 
- ช่ือผลไม� (ช่ือสามัญ) 
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค�า 
- หมายเลขทะเบียนแหล5งผลิต 

๑๓.๔ ในกรณีส5งออกผลพริกสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ&แยก
เปBนกล5องไม5ได�มัดรวมกัน ต�องมีข�อความต5อไปน้ี “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย5างชัดเจนบน
บรรจุภัณฑ&แต5ละกล5อง แต5อย5างไรก็ดี ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ&ท่ีถูกมัดรวมกันวางบนแท5นวาง
อนุญาตให�มีข�อความต5อไปน้ี “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย5างชัดเจนบนแต5ละด�านได� 

๑๓.๕ ผลพริกสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช�บรรจุภัณฑ&ท่ีทํา
จากไม�ต�องเปBนไปตามข�อกําหนดในมาตรฐานระหว5างประเทศว5าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืชท่ี
เก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๑๔  การตรวจส5งออก 
๑๔.๑ ต�องสุ5มตรวจผลพริกสดก5อนส5งออกตามกระบวนการท่ีเหมาะสมอย5างเปBน

ทางการและต�องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามท่ีระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 
๑๔.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันท่ีระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี ผลพริก

สดท้ังหมดจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได�ต5อเม่ือได�ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืช
เหล5าน้ันให�หมดสิ้นแล�ว 

 
ข�อ ๑๕  การรับรองสุขอนามัยพืช 
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๑๕.๑ ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให�โดย NPPO กํากับมาด�วย โดยต�นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต�องแนบมาพร�อมกับสินค�าทุกคร้ังท่ีส5งไปยังราชอาณาจักรไทยและต�องระบุ
ข�อความเพ่ิมเติม ดังต5อไปน้ี 

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

๑๕.๒ Tomato Potato Psyllid (Bactericera cockerelli) 
๑๕.๒.๑ ถ�าผลพริกสดได�จากพริกซึ่งปลูกภายใต�การจัดการเชิงระบบตาม

เกณฑ&ปฏิบัติต�องระบุข�อความเพ่ิมเติม ดังต5อไปน้ี 
“The consignment of capsicum fruit has been produced 

under a systems approach for management of Bactericera cockerelli” 
๑๕.๒.๒ ถ�าผลพริกสดได�รับการรมด�วยเมทธิลโบรไมด&ต�องระบุรายละเอียด 

ได�แก5 อัตราความเข�มข�น อุณหภูมิ และระยะเวลา ลงบนส5วนการกําจัดศัตรูพืชของใบรับรอง
สุขอนามัยพืชและต�องมีต�นฉบับใบรับรองการรมสารแนบมาพร�อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๑๕.๓ ต�องระบุช่ือสามัญและช่ือวิทยาศาสตร&ของผลพริกสด หมายเลขตู�ขนส5งสินค�า
และหมายเลขผนึกป}ดตู�ขนส5งสินค�า (สําหรับการขนส5งทางนํ้า) ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
ข�อ ๑๖  การตรวจนําเข�า 
๑๖.๑ เม่ือผลพริกสดมาถึงด5านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข�าจะ

ดําเนินการหลังจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมา
พร�อมกับสินค�า 

๑๖.๒ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะสุ5มตัวอย5างผลพริกสดและตรวจสอบเพ่ือยืนยันว5ามี
ศัตรูพืชหรือไม5 ถ�าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส5งตัวอย5างศัตรูพืชไปยังห�องปฏิบัติการเพ่ือจําแนกชนิด
และต�องกักผลไม�ไว�จนกว5าจะทราบผลจากห�องปฏิบัติการ 

๑๖.๓ ถ�ามีผลพริกสดจํานวนน�อยกว5า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ5มตรวจจํานวน ๔๕๐ ผล 
หรือสุ5มตรวจท้ังหมด ถ�ามีจํานวนเท5ากับหรือมากกว5า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ5มตรวจจํานวน ๖๐๐ ผล 

๑๖.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามท่ีระบุไว�ใน
เอกสารแนบท�ายประกาศน้ีระหว5างการสุ5มตรวจผลพริกสด ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล5าน้ันด�วยวิธีท่ี
เหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส5งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปBนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย 

๑๖.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีไม5มีรายช่ือปรากฏในเอกสารแนบท�าย
ประกาศน้ีท่ีมีศักยภาพเปBนศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล5าน้ันด�วยวิธีท่ี
เหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส5งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปBนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย กรม
วิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข�าจากช5องทางการนําเข�าน้ันเปBนการช่ัวคราว จนกว5าการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบน้ัน ได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 

๑๖.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให�ส5งผลพริกสดกลับหรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�อง
เปBนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย ถ�าพบกรณีใดกรณีหน่ึงดังต5อไปน้ีเกิดข้ึน 

๑๖.๖.๑ ประตูตู�ขนส5งสินค�าป}ดไม5สนิท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

๑๖.๖.๒ ผนึกป}ดตู�ขนส5งสินค�าถูกทําลาย หรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลขไม5
ตรงตามท่ีระบุไว�ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๑๖.๖.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ&ไม5มี ไม5ถูกต�อง หรือไม5สมบูรณ& 
 
ข�อ ๑๗  การประเมินกระบวนการส5งออก 
๑๗.๑ การส5งออกผลพริกสดจากนิวซีแลนด&ไปยังราชอาณาจักรไทย จะเร่ิม

ดําเนินการได�หลังจากท่ีกรมวิชาการเกษตรได�ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส5งออกแล�ว
เท5าน้ัน โดยนิวซีแลนด&ต�องเปBนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5ายท้ังหมด 

๑๗.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเข�า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล�วเห็นว5า
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส5งออกมีความจําเปBน กรมวิชาการเกษตรอาจส5งพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีเดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส5งออกในนิวซีแลนด& ก5อนจะตัดสินใจอนุญาต
ให�นําเข�าได�อีกต5อไปโดยนิวซีแลนด&ต�องเปBนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5ายท้ังหมด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อนันต&  สุวรรณรัตน& 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลพริกสดจากนิวซีแลนด& แนบท�ายประกาศกรม
วิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าผลพริกสดจากนิวซีแลนด& พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
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