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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าผลลิ้นจ่ีสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห-ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลลิ้นจ่ีสดนําเข�าเพ่ือการค�า

จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห7งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข�าผลลิ้นจ่ีสดเพ่ือการค�า
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังต7อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว7า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าผล

ลิ้นจ่ีสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปEนต�นไป 
 
ข�อ ๓  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
๓.๑ ผลลิ้นจ่ีสด (lychee, Litchi chinensis) 
๓.๒ ผลลิ้นจ่ีสดท่ีได�รับอนุญาตให�นําเข�าราชอาณาจักรไทยเปEนผลเด่ียว และไม7มี

ส7วนของก�านผล (fruiting stem) 
 
ข�อ ๔  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลลิ้นจ่ีสดจากสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม ปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 
 
ข�อ ๕  หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๕.๒ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ Plant Protection Department ได�รับ

มอบหมายให�เปEนองค-การอารักขาพืชแห7งชาติ (National Plant Protection Organization) อย7าง
เปEนทางการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งต7อไปในประกาศน้ีจะเรียกว7า “NPPO” 

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

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง/หน�า ๗๑/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ข�อ ๗  วิธีการขนส7ง 
ต�องส7งผลลิ้นจ่ีสดมาจากเมืองท7าแห7งหน่ึงในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยัง

เมืองท7าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปEนสินค�าขนส7งทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ 
 
ข�อ ๘  ข�อกําหนดสําหรับสวน 
๘.๑ สวนท่ีจะส7งออกผลลิ้นจ่ีสดไปยังราชอาณาจักรไทยต�องเปEนสวนท่ีปลูกเพ่ือ

การค�า และจดทะเบียนไว�กับ NPPO หรือภายใต�ระบบท่ี NPPO ให�การรับรอง NPPO ต�องมอบ
บันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให�แก7กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอและต�อง
ดําเนินการจดทะเบียนสวนให�เสร็จสิ้นก7อนเร่ิมการส7งออก 

๘.๒ เกษตรกรเจ�าของสวนท่ีจดทะเบียนต�องมีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในสวน 
โดยต�องรักษาความสะอาดสวน และต�องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการ
อ่ืน ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช  ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว7าศัตรูพืชกักกันได�รับการจัดการอย7าง
เหมาะสม 

๘.๓ NPPO ต�องมอบข�อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให�แก7กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

 
ข�อ ๙  ข�อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม� 
๙.๑ NPPO ต�องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม�ท่ีจะส7งออกผล

ลิ้นจ่ีสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�ให�แก7
กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอและต�องดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�ให�เสร็จสิ้น
ก7อนเร่ิมการส7งออก 

๙.๒ โรงคัดบรรจุผลไม�ท่ีจดทะเบียนต�องนําผลลิ้นจ่ีสดมาจากสวนท่ีจดทะเบียน
เท7าน้ัน  ท้ังน้ี เพ่ือให�สามารถดําเนินการทวนสอบย�อนกลับแหล7งท่ีมาได�อย7างรวดเร็ว ต�องเก็บบันทึก
รายช่ือของเกษตรกรเจ�าของสวนซึ่งส7งออกผลไม�ไปยังราชอาณาจักรไทย และต�องมอบข�อมูลเหล7าน้ี
ให�แก7กรมวิชาการเกษตร เม่ือได�รับการร�องขอ 

๙.๓ โรงคัดบรรจุผลไม�ต�องจัดทําเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งแสดง
รายละเอียดข้ันตอนเก่ียวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ 

๙.๔ NPPO ต�องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม�ก7อนจดทะเบียน
โรงคัดบรรจุผลไม�น้ัน และต�องตรวจสอบระบบเปEนประจําทุกปd โรงคัดบรรจุผลไม�ต�องรับผิดชอบใน
การเก็บรักษาข�อมูลต7าง ๆ ท้ังหมด 

๙.๕ การตรวจผลลิ้นจ่ีสดว7าปราศจากศัตรูพืชกักกันต�องดําเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม�ท่ีจดทะเบียนหรือสถานท่ีสําหรับการตรวจสอบด�านสุขอนามัยพืชซึ่ง NPPO ให�การรับรอง
เท7าน้ัน 

 
ข�อ ๑๐  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ-และฉลาก 
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๑๐.๑ บรรจุภัณฑ-อาจทําด�วยกระดาษลูกฟูก พลาสติก หรือลังไม�แบบต7าง ๆ โดย
บรรจุภัณฑ-เหล7าน้ีเปEนวัสดุใหม7หรือแปรรูปใช�ใหม7กรณีที่ใช�บรรจุภัณฑ-เปEนกล7องกระดาษหรือพลาสติก
บรรจุภัณฑ-เหล7าน้ี ต�องสะอาดและใหม7เท7าน้ัน 

๑๐.๒ ต�องบรรจุผลลิ้นจ่ีสดในบรรจุภัณฑ-ท่ีปgดมิดชิด ไม7มีการปะปนของดิน ทราย 
และช้ินส7วนของพืช เช7น ใบ ก่ิงก�าน เศษซากพืช เปEนต�น หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกัน
ได� นอกจากน้ี ต�องขนส7งโดยยานพาหนะซึ่งส7วนบรรทุกสินค�าปgดมิดชิด 

๑๐.๓ ต�องแสดงข�อมูลท่ีจําเปEนบนบรรจุภัณฑ-เพ่ือให�การทวนสอบย�อนกลับ
แหล7งท่ีมาเปEนไปได�อย7างรวดเร็ว แต7อย7างไรก็ตาม อย7างน�อยท่ีสุดต�องมีข�อมูลดังต7อไปน้ีเปEน
ภาษาอังกฤษบนแต7ละบรรจุภัณฑ- ได�แก7 

- ประเทศแหล7งกําเนิด 
- ช่ือบริษัทส7งออก 
- ช่ือผลไม� (ช่ือสามัญ) 
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุสินค�า 
- หมายเลขทะเบียนสวน 

๑๐.๔ ในกรณีส7งออกผลลิ้นจ่ีสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ-แยก
เปEนกล7องไม7ได�มัดรวมกัน ต�องมีข�อความต7อไปน้ี “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย7างชัดเจนบน
บรรจุภัณฑ-แต7ละกล7อง แต7อย7างไรก็ดี ในกรณีบรรจุในบรรจุภัณฑ-ท่ีถูกมัดรวมกันวางบนแท7นวาง
อนุญาตให�มีข�อความต7อไปน้ี “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย7างชัดเจนบนแต7ละด�านได� 

๑๐.๕ ผลลิ้นจ่ีสดท่ีจะส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช�บรรจุภัณฑ-ท่ีทํา
จากไม�ต�องเปEนไปตามข�อกําหนดในมาตรฐานระหว7างประเทศว7าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืชท่ี
เก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๑๑  การตรวจส7งออก 
๑๑.๑ ต�องสุ7มตรวจผลลิ้นจ่ีสดก7อนส7งออกตามกระบวนการท่ีเหมาะสมอย7างเปEน

ทางการและต�องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามท่ีระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 
๑๑.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันท่ีระบุไว�ในเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี ผลลิ้นจ่ี

สดท้ังหมดจะส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได�ต7อเม่ือได�ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืช
เหล7าน้ันให�หมดสิ้นแล�ว 

 
ข�อ ๑๒  การรับรองสุขอนามัยพืช 
ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให�โดย NPPO กํากับมาด�วย โดยต�นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต�องแนบมาพร�อมกับสินค�าทุกคร้ังท่ีส7งไปยังราชอาณาจักรไทยและต�องระบุ
ข�อความเพ่ิมเติม ดังต7อไปน้ี 

“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” 

 
ข�อ ๑๓  การตรวจนําเข�า 
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๑๓.๑ เม่ือผลลิ้นจ่ีสดมาถึงด7านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข�าจะ
ดําเนินการหลังจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมา
พร�อมกับสินค�า 

๑๓.๒ ผลลิ้นจ่ีสดเม่ือมาถึงด7านนําเข�าในราชอาณาจักรไทยต�องปราศจากศัตรูพืชท่ีมี
ชีวิต ถ�าตรวจพบศัตรูพืชท่ีมีชีวิต จะส7งตัวอย7างไปยังห�องปฏิบัติการเพ่ือจําแนกชนิด และต�องกักผลไม�
ไว�จนกว7าจะทราบผลจากห�องปฏิบัติการ 

๑๓.๓ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะสุ7มตัวอย7างผลลิ้นจ่ีสดและตรวจสอบว7ามีศัตรูพืชหรือไม7 
ถ�ามีผลลิ้นจ่ีสดจํานวนน�อยกว7า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ7มตรวจจํานวน ๔๕๐ ผล หรือสุ7มตรวจท้ังหมด ถ�ามี
จํานวนเท7ากับหรือมากกว7า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ7มตรวจจํานวน ๖๐๐ ผล 

๑๓.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามท่ีระบุไว�ใน
เอกสารแนบท�ายประกาศน้ีระหว7างการสุ7มตรวจผลลิ้นจ่ีสด ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล7าน้ันด�วยวิธีท่ี
เหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส7งกลับ หรือทําลายโดยผู�นําเข�าต�องเปEนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด 

๑๓.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีไม7มีรายช่ือปรากฏในเอกสารแนบท�าย
ประกาศน้ี ท่ีมีศักยภาพเปEนศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล7าน้ันด�วยวิธีท่ี
เหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส7งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปEนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด 
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข�าเปEนการช่ัวคราว จนกว7าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ี
ตรวจพบน้ันได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 

๑๓.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให�ส7งผลลิ้นจ่ีสดกลับหรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�อง
เปEนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด ในกรณีการนําเข�าไม7เปEนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 
ข�อ ๑๔  การประเมินกระบวนการส7งออก 
๑๔.๑ กรมวิชาการเกษตรขอสงวนสิทธิในการส7งพนักงานเจ�าหน�าท่ีไปยังสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือประเมินกระบวนการตรวจรับรองส7งออกลิ้นจ่ี ก7อนอนุญาตให�นําเข�าเปEน
การค�ามาในราชอาณาจักรไทยหรือไม7ก็ได� โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต�องเปEนผู�รับผิดชอบ
ค7าใช�จ7ายท้ังหมด 

๑๔.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเข�า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล�ว เห็นว7า
มีความจําเปEนอาจส7งพนักงานเจ�าหน�าท่ีเดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส7งออกใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก7อนจะตัดสินใจอนุญาตให�นําเข�าได�อีกต7อไป โดยสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามต�องเปEนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สมชาย  ชาญณรงค-กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลลิ้นจ่ีสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แนบ
ท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าผลลิ้นจ่ีสดจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
วริญา/ตรวจ 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 


