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การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพชื  
(Phytosanitary Certificate) 

 

  การออกใบรับรองสขุอนามยัพืช (Phytosanitary Certificate) ให้กบัพืช/ ผลผลติพืชเพื่อสง่ออกไปตา่งประเทศ เป็นการ
ปฏิบตัิงานภายใต้พระราชบญัญตัิกกัพืช พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิกกัพืช (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2542 และพระราช 
บญัญตัิกกัพชื (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2551 ซึง่การออกใบรับรองสขุอนามยัพืชมใิชม่าตรการบงัคบั หากขึน้อยูก่บัความประสงค์ของผู้
สง่ออกหรือเป็นความต้องการของประเทศผู้น าเข้าที่ต้องการให้มีใบรับรองสขุอนามยัพืชก ากบัไปกบัพืช/ ผลผลติพืช เพื่อเป็นการ
แสดงวา่พืชที่สง่ออกไปนัน้ปราศจากศตัรูพืช และเป็นไปตามข้อก าหนดทางกกักนัพืช หรือเง่ือนไขการน าเข้าของประเทศปลายทาง 
ยกเว้น การสง่ออกพชืที่ถกูประกาศให้เป็นพืชควบคมุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ในการปอ้งกนัมิให้ศตัรูพืชระบาดออกไป
นอกราชอาณาจกัร ซึง่ผู้สง่ออกต้องขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชหากประสงค์จะสง่ออกพืชควบคมุดงักลา่ว ส าหรับการขอรับ
ใบรับรองสขุอนามยัพืชนัน้ ผู้สง่ออกสามารถติดตอ่ขอรับบริการได้ที่กลุม่บริการสง่ออกสนิค้าเกษตร หรือดา่นตรวจพืชทัว่ประเทศ 
ซึง่ปฏิบตัิงานภายใต้การก ากบัดแูลของส านกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร  

การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบปกติ เจ้าหน้าที่จะท าการสุม่ตวัอย่างพืช/ ผลผลิตพืชด้วยวิธีการตรวจด้วย

ตาเปลา่ (visual inspection) หากไมพ่บศตัรูพืชก็จะด าเนินการออกใบรับรองสขุอนามยัพืช แต่หากสินค้านัน้ๆ ตรวจพบศตัรูพืชซึ่ง
มิใช่ศตัรูพืชกกักนัของประเทศปลายทาง ผู้สง่ออกจะต้องท าการก าจดัศตัรูพืชด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น การจุ่มยา การฉีดพ่นด้วยสาร
ก าจดัศตัรูพืช หรือการรมยา และเจ้าหน้าที่จะท าการสุม่ตรวจอีกครัง้ หากไม่พบศตัรูพืชจึงจะออกใบรับรองสขุอนามัยพืชให้กบั
สนิค้าดงักลา่ว 

2. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษตามข้อก าหนดทางกักกันพืชและเงื่อนไขใน
การน าเข้าของประเทศปลายทาง การออกใบรับรองสขุอนามยัพืชในลกัษณะนี ้นกัวิชาการจากกลุม่วิจยัการกกักนัพืช ส านกั 
วิจยัพฒันาการอารักขาพืช จะเป็นผู้ เก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวิเคราะห์ศตัรูพืชในขัน้ละเอียด และสง่ผลการวิเคราะห์มายงัส านกัควบคมุ 
พืชและวสัดกุารเกษตรเพื่อด าเนินการออกใบรับรองสขุอนามยัพืชตอ่ไป 

3. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตามข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศคู่ ค้า การตรวจสอบ/ ควบคมุการก าจดัศตัรูพืช
และออกใบรับรองสขุอนามยัพืชจะด าเนินการโดยกลุม่วิจยัการกกักนัพืช ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช สินค้าเกษตรสง่ออกที่มี
ใบรับรองสขุอนามยัพืชในลกัษณะนี ้เช่น การสง่ออกมะมว่งอบไอน า้ไปประเทศญ่ีปุ่ น เกาหล ีและนิวซีแลนด์ การสง่ออกลิน้จ่ี ล าไย 
และมงัคดุไปประเทศออสเตรเลยี เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบตอ่ไปนี ้
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ประเทศปลายทาง ชื่อสินคา เงื่อนไขพิเศษ ความรับผิดชอบของสอพ. ควาวมรับผิดชอบของสคว.

ญี่ปน มะมวง อบไอนํา ตรวจสอบ/ออกใบรับรองทางอากาศและเรือ

รายชื่อสินคาเกษตรที่สงออกไปตางประเทศภายใตเงื่อนไขพิเศษระหวางประเทศ

ญปุน มะมวง อบไอนา ตรวจสอบ/ออกใบรบรองทางอากาศและเรอ -

มังคุด อบไอนํา ตรวจสอบ/ออกใบรับรองทางอากาศและเรือ -

ั ี ไ ํ ใ ั ืสาธารณรัฐเกาหลี มะมวง อบไอนํา ตรวจสอบ/ออกใบรับรองทางอากาศและเรือ -

มังคุด รมยา, ทะเบียนสวน ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงาน

ตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.

ณ โรงคัดบรรจุ

ออสเตรเลีย มังคุด รมยา, ทะเบียนสวน ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงาน

ตรวจสอบศัตรพืชกักกัน ตรวจสอบศัตรพืชของสอพ.ู ู

ณ โรงคัดบรรจุ

ลําไย กําจัดดวยความเย็น ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ -

ตรวจสอบศัตรพืชกักกันตรวจสอบศตรูพชกกกน

ณ โรงคัดบรรจุ

ลินจี เหมือนกับลําไย ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ -

สับปะรด รมยา, ทะเบียนสวน ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงาน

ตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.

ณ โรงคัดบรรจุ
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ประเทศปลายทาง ชื่อสินคา เงื่อนไขพิเศษ ความรับผิดชอบของสอพ. ควาวมรับผิดชอบของสคว.

รายชื่อสินคาเกษตรที่สงออกไปตางประเทศภายใตเงื่อนไขพิเศษระหวางประเทศ

ออสเตรเลีย ทเรียนแกะเปลือก ตรวจสอบศัตรพืชกักกัน ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงานออสเตรเลย ทุเรยนแกะเปลอก ตรวจสอบศตรูพชกกกน ตรวจสอบ/ออกใบรบรองเฉพาะสงทางเรอ ออกใบรบรองสงทางอากาศตามรายงาน

และขันตอนการคัดบรรจุ ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.

ณ โรงคัดบรรจุ

 โ ป ื ื ี ใ ั ื ื ีสมโอแกะเปลือก เหมือนทุเรียน ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ เหมือนทุเรียน

สหรัฐอเมริกา เงาะ

มังคุด

ลินจี

ลําไย ฉายรังสี ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงาน

ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.

มะมวง

สับปะรด

ไตหวัน หมาก รับรองโรงรมเมทิลโบรไมด ตรวจสอบ/ออกใบรับรองทางอากาศและเรือ -

ีรมยา, ทะเบียนสวน

ตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน

ณ โรงคัดบรรจุ
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ประเทศปลายทาง ชื่อสินคา เงื่อนไขพิเศษ ความรับผิดชอบของสอพ. ควาวมรับผิดชอบของสคว.

รายชื่อสินคาเกษตรที่สงออกไปตางประเทศภายใตเงื่อนไขพิเศษระหวางประเทศ

นิวซีแลนด มะมวง อบไอนํา ตรวจสอบ/ออกใบรับรองทางอากาศและเรือนวซแลนด มะมวง อบไอนา ตรวจสอบ/ออกใบรบรองทางอากาศและเรอ -

ลําไย กําจัดดวยความเย็น ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ -

ตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน

โ ัณ โรงคัดบรรจุ

ลินจี เหมือนลําไย ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ -

มังคุด ตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองทางอากาศตามรายงาน

ณ โรงคัดบรรจุ รับรอง ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.

พิเศษ non-host status

ทุเรียน ขึนทะเบียนสวน โรงคัด ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงาน

ตรวจสอบศัตรูพืชกักกัน ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.

รับรองพิเศาหนอนเจาะผล

ทเรียนทุเรยน

ขิง ตรวจสอบศัตรูพืชควบคุม ตรวจสอบ/ออกใบรับรองเฉพาะสงทางเรือ ออกใบรับรองสงทางอากาศตามรายงาน

ณ โรงคัดบรรจุ ตรวจสอบศัตรูพืชของสอพ.
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ขัน้ตอนการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช (แผนภมิูที่ 1) 
1. ผู้สง่ออกควรศึกษาขัน้ตอนการขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสขุอนามยัพืชและใบรับรองสขุอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ.2551 รวมถึงศึกษา
ข้อมลูตา่ง  ๆเก่ียวกบักฎระเบียบที่เก่ียวข้องทัง้ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อให้การสง่ออกถกูต้องและเป็นไปตามข้อก าหนดใน
การน าเข้าของประเทศปลายทาง ซึง่ผู้สง่ออกสามารถยื่นค าขอใบรับรองสขุอนามยัพืชได้ที่กลุม่บริการสง่ออกสินค้าเกษตร และ
ดา่นตรวจพืชทัว่ประเทศ 

2. ผู้สง่ออกต้องจดัเตรียมพชืที่จะสง่ออกเพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 จดัเตรียมพืชที่จะสง่ออกให้ถกูสขุอนามยัพืชตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า 
2.2 แสดงบญัชีรายช่ือพืชในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้งในค าขอ พ.ก.7 และใบแนบบญัชี

แสดงรายช่ือพืชที่แนบมากบัค าขอ 
2.3 บรรจุพืชในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม ไม่บรรจุสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในค าขอ 

พ.ก.7  
3. ผู้สง่ออกจดัท าเอกสารค าขอ พ.ก.7 พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง โดยกรอกรายละเอียดให้ถกูต้องรบถ้วนตรง

ตามความเป็นจริง โดยเฉพาะรายละเอียดชนิดของพืช ช่ือวิทยาศาสตร์ ปริมาณที่สง่ออก น า้หนกั และจ านวนกลอ่ง เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจสอบ 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ พ.ก.7 และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมถึงรายช่ือ ชนิดพืช/ ผลผลิตพืชที่ขอสง่ออกว่าเป็นพืชสงวน
ของไทย พืชควบคุมเฉพาะ พืชควบคมุ (พืชเพ่ือปลกู) พืชผกัสดซึ่งต้องด าเนินมาตรการควบคมุพิเศษส าหรับการสง่ออกผกัและ
ผลไม้สดไปสหภาพยโุรป นอร์เวย์ และสมาพนัธรัฐสวิส (Establishment List) หรือสิ่งต้องห้ามของประเทศปลายทางหรือไม ่
หากตรวจสอบแล้วถกูต้อง จึงลงรับค าขอและเอกสารแนบที่เก่ียวข้องทัง้หมด พร้อมระบวุนัท่ี/ เวลาในเอกสารค าขอ 

5. การตรวจสอบศตัรูพืช 
5.1 กรณีการสง่ออกทางอากาศ 
 ผู้ส่งออกน าพืชทัง้หมดเข้าไปภายในบริเวณด่านตรวจพืชหรือสถานที่ตรวจสินค้า ก่อนเวลาสง่ออกไม่น้อยกว่า 3 

ชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการสุม่ตวัอยา่งส าหรับตรวจหาศตัรูพืชและตรวจสอบสนิค้าตามที่ระบไุว้ในค าขอ พ.ก.7   
5.2 กรณีการสง่ออกทางเรือ  

  หลงัจากทีผู่้สง่ออกแจ้งนดัหมายวนั/ เวลา/ สถานที่ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบตัิงาน เมื่อถึงสถานที่นดัหมายเจ้าหน้าที่สุม่
ตรวจพืชเพื่อตรวจสอบศตัรูพืช  หรือควบคมุการก าจดัศตัรูพืช เช่น จุ่มยา หรือพน่ยา ซึง่ด าเนินการโดยผู้สง่ออก  

- กรณีที่ผู้สง่ออกท า treatment ให้กบัพืชที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยภายในหนึง่วนั เจ้าหน้าที่จะควบคมุการ
ปิดตู้คอนเทนเนอร์ในวนันัน้ พร้อมเขียนรายงานการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ ระบชุนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ วิธีการก าจดัศตัรูพืช ผลการ
ตรวจศตัรูพืช รวมถึงหมายเลข seal และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (กรณีสง่ออกพืชเพื่อปลกูไปสหภาพยโุรป) เป็นต้น 

- กรณีที่ผู้สง่ออกท า treatment ไม่เสร็จภายในหนึ่งวนั เจ้าหน้าที่จะเขียนรายงานการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ 
ครัง้ที่ 1ระบชุนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ และวิธีการก าจดัศตัรูพืช เมื่อถึงวนัปิดตู้คอนเทนเนอร์ เจ้าหน้าที่จะไปควบคมุการขึน้สินค้า
และการปิดตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมกบัเขียนรายงานการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ ครัง้ที่ 2 ระบชุนิดพืช และปริมาณที่ตรวจ หมายเลข seal 
และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์  

- 6 -



 

6.  ผลการตรวจพืช/ ผลผลิตพืช ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและออก
ใบรับรองสขุอนามยัพืช และใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับการสง่ตอ่ พ.ศ.2551 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการขอและออกใบรับรองสขุอนามยัพืช และใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ.2556 หรือประกาศ
กรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวข้อง 

7.  ผู้สง่ออกที่ผา่นการตรวจสอบศตัรูพืชแล้ว น าค าขอ พ.ก.7 พร้อมเอกสารแนบที่เก่ียวข้อง ยื่นให้กบัเจ้าหน้าที่ 
เพื่อตรวจสอบก่อนพิมพ์ใบรับรองสขุอนามยัพืช 

8.  ผู้สง่ออกตรวจสอบความถกูต้องของใบรับรองสขุอนามยัพชื 
9.  เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อพิจารณาความถกูต้องของใบรับรองสขุอนามยัพชืและลงนาม 
10. ผู้สง่ออกจา่ยคา่ธรรมเนียม และรับใบรับรองสขุอนามยัพืช 
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แผนภมิูที่ 1 การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพชื 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้สง่ออก/ ตวัแทน 

  พบศตัรูพืช 

ผู้สง่ออก/ ตวัแทน 
จดัสินค้าให้ปลอดศตัรูพืช 

 ไมอ่อก PC  เจ้าหน้าที่พิมพ์ Draft PC 

นายตรวจพืช 

กลุม่วิจยัการกกักนัพืช วินิจฉัยศตัรูพืช 
ตามเง่ือนไขของประเทศปลายทาง 

 

ระบขุ้อความรับรองพิเศษ 
 

   กลุม่บริการสง่ออกสินค้าเกษตร 

   ดา่นตรวจพืช 

ยื่นค าขอ พ.ก.7 
พร้อมเอกสารแนบ 

นายตรวจพืช 

ตรวจสินค้านอกสถานที่
(ตามที่ผู้สง่ออกแจ้ง) 

 

ควบคมุการก าจดัศตัรูพืชนอกสถานที่  
(ตามที่ผู้สง่ออกแจ้ง)  

ตรวจสินค้าใน 
สถานที่ท าการ 

  ผู้สง่ออก/ ตวัแทนแจ้งงาน 
 

  

ไม่พบศัตรูพืช 

ไมร่ะบขุ้อความรับรองพิเศษ 
 

   กลุม่บริการสง่ออกสินค้าเกษตร 

   ดา่นตรวจพืช 

ผู้สง่ออก/ ตวัแทน 
ตรวจความถกูต้อง 

พิมพ์ PC ฉบบัจริง 

 

ผู้ มีอ านาจลงนามใบ PC  

เก็บคา่ธรรมเนียม  
และออกใบเสร็จรับเงิน 

 

จ่ายใบ PC  
ให้ผู้ ส่งออก/ตัวแทน 
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อยา่งไรก็ตาม แม้การขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชจะขึน้อยู่กบัความประสงค์ของผู้สง่ออก และความต้องการของประเทศ ผู้น าเข้าที่
ต้องการให้มีใบรับรองสขุอนามยัพืชก ากบัไปสินค้า แต่การส่งออกหรือการน าพืชสงวนออกนอกราชอาณาจักรไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธ์ุไม่สามาถกระท าได้ ตามพระราชบญัญตัิพนัธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30 ห้ามมิ
ให้ผู้ ใดส่งออกซึ่งพืชสงวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทาง
ราชการเทา่นัน้ 

 พืชสงวนของไทย 11 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดและช่ือพนัธุ์ของพืชให้เป็นพืช
สงวนตามพระราชบญัญตัิพนัธุ์พชื พ.ศ.2518 (ตารางที่ 1) ได้แก่ ทเุรียน (Durio zibethinus) ส้มโอ (Citrus maxima) องุ่น (Vitis 
vinifera) ล าไย (Dimocarpus longan) ลิน้จ่ี (Litchi chinensis) สบัปะรด (Ananas comosus) สละ (Salacca zalacca) 
มะพร้าว (Cocos nucifera) มะขาม (Tamarindus indica) กวาวเครือ (Pueraria candollei var. mirifica) และทองเครือ 
(Butea superba) 

หมายเหตุ   หากต้องการสง่ออกต้นพืชสกลุ Cocos spp. ต้องสามารถยืนยนั (จากหลกัฐานซึง่พิสจูน์ได้ และมีความนา่เช่ือถือ) 
ได้วา่ต้นพืชดงักลา่วไมใ่ช่ต้นมะพร้าวน า้หอม (Cocos nucifera) ซึง่จดัเป็นพืชสงวนของไทย 

ตารางที่ 1  พืชสงวนของไทย 11 ชนิด  

Scientific Name Photo 

1 Scientific Name Durio zibethinus Merr. 
 

 
 

 

 

Common Name durian 
Thai Name ทเุรียน 
Family Bombacaceae/ Malvaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

2 Scientific Name Citrus maxima (urm.f.) Merr. 
 

 
 

 

 

Common Name pumelo 
Thai Name ส้มโอ 
Family Rutaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

3 Scientific Name Vitis vinifera L. 
 

 
 

 

 

Common Name grape 
Thai Name องุ่น 
Family Vitaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 
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Scientific Name Photo 

4 Scientific Name Dimocarpus longan Lour. 
 

 
 

 

 

Common Name longan 
Thai Name ล าไย 
Family Sapindaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

5 Scientific Name Litchi chinensis Sonn. 
 

 
 

 

 

Common Name lychee 
Thai Name ลิน้จ่ี 
Family Sapindaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

6 Scientific Name Ananas comosus (L.) Merr. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Common Name pineapple 
Thai Name สบัปะรด 
Family Bromeliaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

7 Scientific Name Salacca zalacca  
 

 
 

 

 
 

Common Name salacca 
Thai Name สละ 
Family Arecaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

8 Scientific Name Cocos nucifera L. 
 

 
 

 

 

Common Name coconut 
Thai Name มะพร้าว 
Family Arecaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 
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Scientific Name Photo 

9 Scientific Name Tamarindus indica L. 
 

 
 

 

 

Common Name tamarind 
Thai Name มะขาม 
Family Fabaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

10 Scientific Name Pueraria candollei var. mirifica  
 

 
 

  

 

 Common Name pueraria 
Thai Name กวาวเครือ 
Family Leguminosae-Papilionoideae 

Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 

11 Scientific Name Butea superba Roxb. 
 

 
 

 

 
 

Common Name butea 
Thai Name ทองเครือ 
Family Fabaceae 
Status พืชสงวนของไทยห้ามส่งออก 
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การส่งออกเมลด็พนัธ์ุพชืควบคุม 

รายช่ือเมลด็พนัธุ์ควบคมุตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดและช่ือพนัธุ์ของเมลด็พนัธุ์ให้
เป็นเมลด็พนัธุ์ควบคมุ พ.ศ.2556 ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2556 ได้แก่ 

1. กระเจ๊ียบเขียว (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) 
2. กระเทียมใบ (Allium porrum L.) 
3. กะหล า่ปล,ี กะหล า่ดอก, คะน้า, บรอคโคล ี(Brassica oleracea L.) 
4. ข้าวเปลอืก (Oryza sativa L.) 
5. ข้าวโพด (Zea mays L.) 
6. ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey) 
7. ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor (L.) Moench) 
8. แคนตาลปู, แตงเทศ, เมลอ่น (Cucumis melo L.) 
9. แตงกวา, แตงร้าน (Cucumis sativus L.) 
10. แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 
11. ถัว่ฝักยาว (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 
12. ถัว่ลนัเตา (Pisum sativum L.) 
13. ถัว่เขียว (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) 
14. ถัว่เขยีวผิวด า (Vigna mungo (L.) Hepper) 
15. ถัว่เหลอืง (Glycine max (L.) Merr.) 
16. ทานตะวนั (Helianthus annuus L.) 
17. บวบเหลีย่ม (Luffa acutangula (L.) Roxb.) 
18. ปาล์มน า้มนั (Elaeis guineensis Jacq.) 
19. ผกักาดกวางตุ้ง, ผกักาดขาว (Brassica rapa L.) 
20. ผกักาดเขียว (Brassica juncea (L.) Czern.) 
21. ผกักาดหอม (Lactuca sativa L.) 
22. ผกักาดหวั (Raphanus sativus L.) 
23. ผกัชี (Coriandrum sativum L.) 
24. ผกับุ้งจีน (Ipomoea aquatica Forssk.) 
25. ฝา้ย (Gossypium spp.) 
26. พริก (Capsicum spp.) 
27. ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne ex. Poir. ; Cucurbita maxima Duchesne) 
28. ฟัก, แฟง (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) 
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29. มะระจีน, มะระขีน้ก (Momordica charantia L.) 
30. มะเขือยาว, มะเขือมว่ง, มะเขือเปราะ (Solanum melongena L.) 
31. มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) 
32. หอมหวัใหญ่ (Allium cepa L.) 
33. มะละกอ (Carica papaya L.) 

 

เงื่อนไขการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับเมลด็พนัธ์ุพชืควบคุม 
1. กรณีสง่ออกเพื่อการค้า ผู้สง่ออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกเมลด็พนัธุ์ควบคมุเพื่อการค้า และแนบส าเนา

ใบอนญุาตสง่ออกซึง่เมลด็พนัธุ์ควบคมุเพื่อการค้า พร้อมระบรุายช่ือเมลด็พนัธุ์ ปริมาณ และประเทศที่สง่ออก  
2. กรณีสง่ออกมิใช่เพื่อการค้า ผู้สง่ออกต้องแจ้งขอมลูการสง่ออกที่ฝ่ายควบคมุพนัธุ์พชื และแนบหนงัสอืขอสง่ออก

เมลด็พนัธุ์ควบคมุมิใช่เพื่อการค้า 
3. หากมีหนงัสอือนญุาตน าเข้า (Import Permit) จากประเทศปลายทางให้ตรวจสอบข้อมลูใน Import Permit ก่อน

การสง่ออกทกุครัง้ 
4. ส าหรับการสง่ออก เมล็ดพันธ์ุมะละกอ ต้องไมม่ี ผสม หรือเจือปนเมลด็พนัธุ์มะละกอ GMOs ตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดชนิดและอตัราสว่นของวตัถทุี่ใช้ หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมลด็พนัธุ์ควบคมุและก าหนด
วตัถหุรือสิง่ทีเ่ป็นศตัรูพชืซึง่ห้ามใช้หรือมี หรือผสม หรือเจือปนในเมลด็พนัธุ์ควบคมุ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 
พ.ศ.2556 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556) 

 
 

- 13 -



 

 
กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 

(Regulations and Import Requirements) 
 

ประเทศกลุ่มสหภำพยุโรป 
(European Union) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Search Engine for plants, quarantine pests etc. :  

http://eppt.eppo.org/search.php 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 

EPPO Pest Lists: http://www.eppo.org/QUARANTINE/quarantine.htm 

The EU Law official website :http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm 

EPPO database on quarantine pests EPPO database on quarantine pests 
:http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm?utm_source= 

www.eppo.org&utm_medium=int_redirect 
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ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรป 
(European Union) 

 
ประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป ประกอบด้วยประเทศสมำชกิ 28 ประเทศดงันี ้
 

1. Austria 11. Germany 21. Portugal 
2. Belgium 12. Greece 22. Romania 
3. Bulgaria 13. Hungary 23. Slovania 
4. Croatia 14. Ireland 24. Slovakia 
5. Cyprus 15. Italy 25. Spain 
6. Czech Republic 16. Latvia 26. Sweden 
7. Denmark 17. Lithonia 27. The Netherlands 
8. Estonia 18. Luxembourg 28. United Kingdom 

(England, Northern Ireland, 
Scotland และ Wales) 

9. Finland 19. Malta  
10. France 20. Poland 
 
หมำยเหตุ 1. สหราชอาณาจกัร ได้ลงมติเพื่อลาออกจากสมาชิกสหภาพยโุรปแล้ว แตย่งัไมม่ีผลทางกฎหมายในขณะนี ้ 

 2. การศกึษาข้อมลูตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการสง่ออกพชืไปสหภาพยโุรป (Council Directive 2000/29/EC)สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้จากเว็บไซด์http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2000&T3=0029 

 &RechType=RECH_consolidated&Submit=Search 
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ข้อก ำหนดในกำรส่งออกพชื/ผลิตผลของพชืไปยังสหภำพยุโรป 
 
มีข้อควรค ำนึง คือ  
 1. ข้อก าหนดด้านสขุอนามยัพชื (Plant Health) ของสหภาพยโุรป เช่น 
  1.1 สิง่ต้องห้าม (ห้ามน าเข้า) 

1.2 พืชควบคมุ (regulated plants) ต้องมใีบรับรองสขุอนามยัพืชก ากบัไปกบัสนิค้า 
1.3 ข้อก าหนดพิเศษก่อนการน าเข้า 

 2. กฎหมายภายในประเทศ (พ.ร.บ.กกัพืชพ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประกาศ
กรมวชิาการเกษตร, ระเบยีบกรมวิชาการเกษตร ฯลฯ) เช่น  

2.1 พืชผกัสดภายใต้มาตรการควบคมุพิเศษส าหรับการสง่ออกผกัและผลไม้สดไปสหภาพยโุรป   
      นอร์เวย์ และสมาพนัธรัฐสวิส (Establishment List)  

   2.2 พืชควบคมุเฉพาะ 
   2.3 ผลไม้ (ฝร่ัง และชมพู)่ 
   2.4 ผกังอก 

   2.6 ดอกกล้วยไม้ (orchid cut flower) 
   2.7 พืชควบคมุ 
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ข้อก ำหนดด้ำนสุขอนำมัยพชื (Plant Health) ของสหภำพยุโรป 
****************************** 

 ข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชของสหภาพยุโรปปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกว่า EUCOUNCIL DIRECTIVE 
2000/29/EC of 8 May 2000 (ฉบบัปรับปรุงลา่สดุ 30/6/2014) และกฎระเบียบอื่นๆ เช่น Regulation และ Decision ที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ปลีกย่อยให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของศตัรูพืชที่เป็นอนัตรายต่อ
พืชหรือผลติภณัฑ์จากพืชเข้ามาในสหภาพยโุรปโดยกฎหมายดงักลา่วมีสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้
มำตรำ 2 กำรก ำหนดขอบเขต/ค ำนิยำม 
 (a)“plants” หมายถึง พืชมีชีวิต (living plants) และสว่นของพืชนัน้ที่ยงัมีชีวิต (living parts of plants) รวมถึงเมล็ด
พนัธุ์ (seeds) ด้วย  
 “สว่นของพืชที่ยงัมีชีวิต” (living parts of plants) ได้แก่ 

- ผลไม้ทกุชนิด (สว่นท่ีจดัเป็น “ผล” ในทางพฤกษศาสตร์) ยกเว้น ผลที่ผา่นการแช่แข็งแล้ว (deep freezing) 

- ผกัทกุชนิดยกเว้น ผกัที่ผา่นการแช่แข็งแล้ว (deep freezing) 

- หวัแบบมนัฝร่ัง (tuber), หวัแบบเผือก (corm), หวัแบบหวัหอม (bulb), เหง้า (rhizome) 

- ไม้ตดัดอก (cut flower) 

- ก่ิง/ก้านท่ีมีใบติด (branches with foliage) 

- ต้นไม้ทีถ่กูตดัและมีใบติด (cut tree retaining foliage) 

- ใบ (leaves, foliage) 

- ต้นท่ีได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (plant tissue cultures) 

- ละอองเกสรที่ยงัมีชีวิต (live pollen) 

- ตา/ก่ิงตา, ก่ิงช า, ก่ิงพนัธุ์ดี (bud-wood, cutting, scion) 

- สว่นอื่นๆ ของพืชที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 18(2) 

 “เมล็ดพันธุ์  (seeds)” หมายถึง เมล็ดที่ใช้ เพาะขยายพันธุ์ ได้ (ในทางพฤกษศาสตร์) ยกเว้น เมล็ดที่ไม่ได้มี

วตัถปุระสงค์เพื่อน าไปเพาะขยายพนัธุ์เช่น น าเข้าไปเพื่อการบริโภค หรือ ใช้เป็นสมนุไพร เป็นต้น 

 (b)ผลิตภณัฑ์จากพืช (plant product) หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากพืชที่ยงัไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ หรือผ่าน

กระบวนการแปรรูปอยา่งง่าย เช่น การล้าง ตดั หัน่ ซึง่สว่นของผลติภณัฑ์เหลา่นีจ้ะไมถื่อวา่เป็นพืช (plant) อีกตอ่ไป 

 (c)การเพาะปลกู (planting) หมายถึง การด าเนินการใดๆ ที่สามารถท าให้พืชนัน้เจริญเติบโตและขยายพนัธุ์ เพิ่ม

จ านวนได้ 

 (d)พืชเพื่อการเพาะปลกู (plants intended for planting) หมายถึง  

- พืชทีข่ณะน าเข้ามีการปลกูเรียบร้อยแล้ว หรือ มีวตัถปุระสงค์เพื่อน ามาปลกูตอ่ ภายหลงัการน าเข้า หรือ 

- พืชทีย่งัไมม่ีการปลกูในขณะน าเข้า แตม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อน ามาปลกูภายหลงัจากน าเข้ามาแล้ว 
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 (e) สิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตราย (harmful organisms)หมายถึง ชนิดพนัธุ์ สายพนัธุ์ใดหรือไบโอไทป์ของพืช, สตัว์หรือ จุล

ชีพทีก่่อให้เกิดโรคตอ่พืชหรือผลติภณัฑ์จากพืช 

 นอกจากนีร้ะเบียบนีย้งัครอบคลมุไปถึงไม้ (wood) ทัง้แบบที่มีเปลอืก (bark) และไมม่ีเปลอืก ซึง่อาจอยูใ่นรูปของ ชิน้

ไม้ เศษไม้ ขีเ้ลื่อย ผงไม้รวมทัง้ ไม้พาเลท บรรจุภณัฑ์ไม้ที่ใช้ส าหรับการขนสง่ ที่อาจเป็นพาหะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนัตรายต่อ

พืชและผลติภณัฑ์จากพืช ไมว่า่จะเป็น แมลงศตัรูพืช ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชือ้โรคพืชอื่นๆ 
 

มำตรำ 3 มำตรกำรป้องกันกำรน ำสิ่งมีชีวิตที่ เป็นอันตรำยต่อพืชและผลิตภัณฑ์ของพืชเข้ำมำในสหภำพ

  ยุโรป และกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดภำยในประชำคม 

 ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปต้องปฏิบตัิตามระเบียบนี ้เพื่อเป็นการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของสิง่มชีีวิตที่เป็นอนัตราย
จากประเทศที่สามเข้าสู่ประชาคม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายภายในประชาคมเอง จาก
ประเทศหนึ่งไปยงัประเทศสมาชิกอื่นๆ สหภาพยโุรปจึงได้ก าหนดรายช่ือสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนัตราย (Harmful Organisms) และ
รายช่ือพืช ผลิตภณัฑ์จากพืชหรือสิ่งอื่นใด ที่คาดว่าจะเป็นพาหะหรือก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุอนามยัพืชในประชาคมและ
ข้อก าหนดพิเศษเอาไว้ ตามรายละเอียดในตารางผนวก 

1. ห้ามน าเข้าสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายตอ่พืชหรือผลติภณัฑ์จากพืช (Harmful Organisms) (Annex I, Part A) 

2. ห้ามน าเข้าสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายตอ่พืชหรือผลติภณัฑ์จากพืช (Harmful Organisms) เข้าไปในเขต protected 

zone (Annex I, Part B) 

3. ห้ามน าเข้าสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายที่ติดมากบัพืชหรือผลติภณัฑ์จากพืช (Harmful Organisms) (Annex II, Part A) 

4. ห้ามน าเข้าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนัตรายต่อพืชหรือผลิตภณัฑ์จากพืช (Harmful Organisms) ที่มีการน าเข้ามาหรือ

แพร่ระบาดอยูใ่นเขต protected zone และติดมากบัพืชหรือผลติภณัฑ์จากพืชที่ก าหนด (Annex II, Part B) 

5. ก าหนดพืชหรือผลติภณัฑ์จากพืช (plants and plant products) ที่เป็นสิง่ต้องห้าม(Annex III, Part A) 

6. ก าหนดพืชหรือผลิตภณัฑ์จากพืช (plants and plant products) ที่เป็นสิ่งต้องห้าม ของเขต protected zone 

ของสหภาพยโุรป (Annex III, Part B) 

7. ข้อก าหนดส าหรับการน าเข้าพืชหรือผลิตภณัฑ์จากพืช (plants and plant products) ที่มีถ่ินก าเนิดจากนอก

สหภาพยโุรป (Annex IV, Part A) 

8. พืชและผลติภณัฑ์จากพืชที่อาจก าหนดให้มีข้อก าหนดพิเศษอื่นๆ (special arrangement)  
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ภำคผนวก 1 ส่วน A ตอน 1 
(Annex I, Part A, Section I) 

รำยชื่อสิ่งมีชีวติที่เป็นอนัตรำย (harmful organism) และไม่เคยปรำกฎในสหภำพยุโรปมำก่อนที่ห้ำมน ำเข้ำ 

 สหภาพยุโรปได้ประกาศชนิดของแมลงศตัรูพืช ไร ไส้เดือนฝอย เชือ้รา เชือ้แบคทีเรีย ไวรัสสาเหตุโรคพืช และ
พาหะ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่อนุญาตให้มีปนเปือ้น/ติดไปกับสินค้า ซึ่งในฉบับปรับปรุงใหม่นี ้ได้ประกาศเพิ่มเติมรายช่ือ
สิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตราย (harmful organism) ดงันี ้

a. แมลง ไร ไส้เดือนฝอย (ทกุระยะการเจริญเติบโต) เช่น 
 1.1. Agrilus anxius    *(New) 
 1.2. Agrilus planipennis   *(New) 
 1.3. Anthonomus eugenii   *(New) 
 2. Amauromyza maculosa (Malloch)   แมลงวนัหนอนชอนใบ *ไมพ่บในประเทศไทย 
 4. Anoplophora chinensis (Thomson)   ด้วงหนวดยาว  *ไมพ่บในประเทศไทย 
 7. Bemisia tabaci Genn. (non-European populations) แมลงหวี่ขาวยาสบู 
  ซึง่เป็นพาหะน าเชือ้ไวรัสสาเหตโุรคพืช เช่น  
  (a) Bean golden mosaic virus 
  (b) Cowpea mild mottle virus 
  (c) Lettuce infectious yellows virus 
  (d) Pepper mild tigré virus 
  (e) Squash leaf curl virus 
  (f) Euphorbia mosaic virus 
  (g) Florida tomato virus 
 8. Cicadellidae เพลีย้จัก๊จัน่ (พาหะของโรคใบไหม้ ใบลวก 

(Pierce’s disease)ที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย 
Xylella fastidiosa) ของพืชจ าพวกองุ่นและส้ม 

 10.5. Diaphorina citri    *(New) 
 11. Heliothis zea (Helicoverpa zea)   หนอนเจาะสมอฝา้ย 
 11.1. Hirschmanniella spp.    ไส้เดือนฝอย (ยกเว้น Hirschmanniella gracilis) 
 12. Liriomyza sativae Blanchard   แมลงวนัหนอนชอนใบ 
 19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)   ด้วงงวงปาล์มน า้มนั 
 23. Spodoptera litura (Fabricus)   หนอนกระทู้ผกั 
 24. Thrips palmi Karny     เพลีย้ไฟฝา้ย 
 25. (f) Bactrocera cucurbitae (Dacus curcurbitae) แมลงวนัผลไม้ 
  (g) Bactrocera dorsalis (Dacus dorsalis)  แมลงวนัผลไม้ 
  (j) Bactrocera zonata (Dacus zonatus)  แมลงวนัผลไม้ 
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b. แบคทีเรีย เช่น 
 0.1.Candidatus Liberibacter spp. สาเหตขุองโรค Huanglongbing ในส้ม หรือโรค citrus greening    *(New) 
 1. Xylella fastidiosa เชือ้แบคทีเรียทีก่่อโรคใบไหม้ ใบลวก (Pierce’s disease) ตอ่พืชจ าพวกมะกอกองุ่นและส้ม 
c. เชือ้รา เช่น 
 1. Cronartium spp.   โรคราสนิม 
d. Viruses and virus-like organisms เช่น 
 1. Tomato ringspot virus 
 2. Potato spindle tuber viroid 
 3. Viruses and virus-like organismsสาเหตโุรคพชืของพชืในสกลุ ควินซ์ (CydoniaMill.), สตรอวเบอร่ี 

(Fragaria L.), แอปเปิล้ (Malus Mill.), พรุน พลมั ท้อ บ๊วย (Prunus L.), สาลี ่(Pyrus L.), แบลก็เคอร์เรนท์ (Ribes L.),ราส
เบอร์รี (Rubus L.)และองุ่น (Vitis L.) 

e. พืชทีเ่ป็นปรสติ 
 1. Arceuthobium spp. (non-European) กาฝาก 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 44-47) 
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ภำคผนวก 1 ส่วน A ตอน 2 
(Annex I, Part A, Section II) 

ห้ำมน ำเข้ำสิ่งมชีีวติที่เป็นอันตรำย (harmful organism) ที่พบว่ำมีในสหภำพยุโรป 
แต่เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดไปยงัประเทศสมำชกิอื่นๆ 

a. แมลง ไร ไส้เดือนฝอย (ทกุระยะการเจริญเติบโต) เช่น 
 0.01. Bursaphelenchus xylophilus  *(New) 
 1. Globodera pallida    ไส้เดือนฝอย 
 2. Globodera rostochiensis   ไส้เดือนฝอย 
 6.1. Meloidogyne chitwoodi   ไส้เดือนฝอย 
 9. Spodoptera littoralis    หนอนกระทู้ผกั 
 10. Trioza erytreae    *(New) 
b. แบคทีเรีย เช่น 
 1. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 
 2. Ralstonia solanacearum (ชื่อเดิมคือ Pseudomonas solanacearum) 
c. เชือ้รา เช่น 
 1. Melampsora medusae Thümen 
 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 
d. Viruses and virus-like organisms เช่น 
 1. Apple proliferation mycoplasm 
 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 
 3. Pear decline mycoplasm 

 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 47-48) 
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ภำคผนวก 1 ส่วนB 
(Annex I, Part B) 

สิ่งมีชีวติที่เป็นอันตรำย (harmful organism) ที่ห้ำมน ำเข้ำในพืน้ที่ protected zone ของสหภำพยุโรป 
 

a. แมลง ไร ไส้เดือนฝอย (ทกุระยะการเจริญเติบโต) เช่น 
ชนิดศัตรูพืช พืน้ที่ protected zone 

1. Bemisia tabaci (เฉพาะประชากรของสหภาพยโุรป) 
 
1.2. Dryocosmus kuriphilus *(New) 

Ireland, Portugal (เฉพาะพืน้ที่ที่ก าหนด), UK, 
Sweden,Finland 
Ireland, Portugal, UK 

4. Liriomyza bryoniae Irelandและ UK (รวมทัง้ Northern Ireland) 
 
b. Viruses and virus-like organisms เช่น 

ชนิดศัตรูพืช พืน้ที่ protected zone 
Beet necrotic yellow vein virus France, Finland, Ireland, Portugal(เฉพาะเมือง 

Britanny),UK (รวมทัง้ Northern Ireland) 
Tomato spotted wilt virus Sweden,Finland 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 48-49) 
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ภำคผนวก 2 ส่วน A ตอน 1 
(Annex II, Part A, Section I) 

สหภำพยุโรปห้ำมน ำเข้ำสิ่งมชีวีิตที่เป็นอนัตรำย (harmful organism) และพืชหรือผลิตภณัฑ์จำกพืชที่อำจมี
สิ่งมีชีวติที่เป็นอันตรำยนัน้ๆ ปนเป้ือนมำ (เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย) 

a. แมลง ไร ไส้เดือนฝอย (ทกุระยะการเจริญเติบโต) 
ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 

1. Aculops fuchsiae ต้นโคมญ่ีปุ่ น (Fuchsia) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
2. Aleurocantus spp. ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
3. Anthonomus bisignifer ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
4. Anthonomus signatus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
5. Aonidella citrina ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
6. Aphelenchoïdes besseyi เมลด็พนัธุ์ข้าว (Oryza spp.) 
7. Aschistonyx eppoi ต้นสน (Juniperus) ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
9. Carposina niponensis ต้นควินซ์ (Cydonia), แอปเปิล้(Malus), ท้อ บ๊วย พรุน พลัม

(Prunus) และ สาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
11. Enarmonia packardi ต้นควินซ์ (Cydonia), แอปเปิล้(Malus), ท้อ บ๊วย พรุน พลัม

(Prunus) และ สาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
12. Enarmonia prunivora ต้นแอปเปิล้(Malus), ท้อ บ๊วย พรุน พลมั(Prunus) ยกเว้นสว่น

ของผลและเมล็ด และต้นฮอร์ธอร์นเบอร์ร่ี(Crataegus), เมเปิล้
(Photinia),ต้นกหุลาบ(Rosa) 

13. Eotetranychus lewisi ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

15. Grapholita inopinata ต้นควินซ์ (Cydonia), แอปเปิล้(Malus), ท้อ บ๊วย พรุน พลัม
(Prunus) และ สาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

16. Hishomonus phycitis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

17. Leucaspis japonica ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

19. Margarodesไมใ่ช่ชนิดพนัธุ์ที่มีใน EU เช่น  
 (a) Margarodes vitis 
 (b) Margarodes vredendalensis 
 (c) Margarodes prieskaensis 

ต้นองุ่น (Vitis) ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
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20. Numonia pyrivorella ต้นสาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
21. Oligonychus perditus ต้นสน (Juniperus) ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
22. Pissodes spp. ต้นสน conifers (Coniferales)ยกเว้น ส่วนของผลและเมล็ด, 

ไม้สนเปลอืกสน 
23. Radopholus citrophilus ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ และ ต้นพืชในวงศ์
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., 
Strelitziaceae ที่มีรากหรือวสัดปุลกูติดไป 

25. Scirtothrips aurantii ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

26. Scirtothrips dorsalis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

27. Scirtothrips citri ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

28. Scolytidae spp. ต้นสน conifers (Coniferales) ที่สูงเกินกว่า 3 เมตรยกเว้น 
สว่นของผลและเมลด็, ไม้สนเปลอืกสน 

28.1 Scrobipalpopsis solanivora หวัพนัธุ์มนัฝร่ัง (Solanum tuberosum) 
29. Tachypterellus quadrigibbus ต้นควินซ์ (Cydonia), แอปเปิล้(Malus), ท้อ บ๊วย พรุน พลัม

(Prunus) และ สาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
30. Toxoptera citricida ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
32. Unaspis citri ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
 
b. แบคทีเรีย  

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 
2. Citrus variegated chlorosis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
3. Erwinia stewartii เมลด็พนัธุ์ข้าวโพด (Zea may) 
4. Xanthomonas campestris ทุก strain ที่เป็น
สาเหตโุรคพืชในส้ม 

ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae และ 
pv. oryzicola 

เมลด็พนัธุ์ข้าว (Oryza spp.) 
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c. เชือ้รา  
ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 

1. Alternaria alternata ต้นควินซ์ (Cydonia) , แอปเปิล้(Malus) และ สาลี่  (Pyrus) 
ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

2. Apiosporina morbosa ต้นท้อ บ๊วย พรุน พลมั(Prunus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
3. Atropellis spp. ต้นสน (Pinus)ยกเว้น สว่นของผลและเมล็ด, ไม้สนและ เปลือก

สน 
5. Cercoseptoria pini-densiflorae ต้นสน (Pinus)ยกเว้น สว่นของผลและเมล็ด, ไม้สนและ เปลือก

สน 
6. Cercospora angolensis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
8. Diaporthe vaccinii ต้นบลเูบอร่ี (Vaccinium spp.) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis ต้นปาล์มขนนก, ปาล์มสิบสองปันนา (Phoenix spp.) ยกเว้น 
สว่นของเมลด็ 

11. Guignardia citricarpaทกุ strain ที่เป็นสาเหตุ
โรคพืชในส้ม 

ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

12. Guignardia piricola ต้นควินซ์ (Cydonia), แอปเปิล้(Malus), ท้อ บ๊วย พรุน พลัม
(Prunus) และ สาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

13. Puccinia pittieriana ต้นพืชในวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น ส่วนของผลและ
เมลด็ 

14. Scirrhia acicola ต้นสน (Pinus)ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
14.1. Stegophora ulmea ต้นเอล์ม หรือ Elm tree (Ulmus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
15. Venturia nashicola ต้นสาลี ่(Pyrus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

 
d. Viruses and virus-like organisms เช่น 

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 
1. Beet curly top virus ต้นบีทรูต (Beta vulgaris) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

2. Black raspberry latent virus ต้นราสเบอรร่ี, แบลคเบอร่ี (Rubus)  

3. Blight and blight-like ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

4. Cadang-Cadang viroid ต้นปาล์มในวงศ์ Palmaeยกเว้น สว่นของเมลด็ 
5. Cherry leafroll virus(ไมเ่คยพบใน EU) ต้นราสเบอรร่ี, แบลคเบอร่ี (Rubus) 
5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus ต้นเบญจมาศ และ ต้นมะเขือเทศ ยกเว้น สว่นของเมลด็  

**(มะเขือเทศให้ใช้ชื่อ Solanum lycopersicum  
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แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 
6. Citrus mosaic virus ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
7. Citrus tristeza virus ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
8. Leprosis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
9. Little cherry pathogen ต้นเชอร่ี (Prunus cerasus, Prunus avium, Prunus incisa, 

Prunus sargentii, Prunus serrula, Prunus serrulata, 
Prunus speciosa, Prunus subhirtella, Prunus yedoensis)
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

10. Naturally spreading psorosis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

11. Palm lethal yellowing mycoplasm ต้นพืชในวงศ์ปาล์ม (Palmae)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
12. Prunus necrotic ringspot virus (ไม่เคยพบใน 
EU) 

ต้นราสเบอรร่ี, แบลคเบอร่ี (Rubus) 

13. Satsuma dwarf virus ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

14. Tatter leaf virus ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

15. Witches' broom (MLO) ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 50-55) 
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ภำคผนวก 2 ส่วน A ตอน 2 
(Annex II, Part A, Section II) 

สมำชิกสหภำพยุโรปจะห้ำมน ำเข้ำสิ่งมีชวีิตที่เป็นอนัตรำย (harmful organism) และพืชหรือผลิตภณัฑ์จำกพืช 
ที่มีสิ่งมีชวีิตที่เป็นอนัตรำยนัน้ๆ ปนเป้ือนมำ (เพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดไปยงัประเทศสมำชิกอื่นๆ) 

 
a. แมลง ไร ไส้เดือนฝอย (ทกุระยะการเจริญเติบโต) 

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 

1. Aphelenchoides besseyi ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

2.Daktulosphaira vitifoliae ต้นองุ่น (Vitis) ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

3.Ditylenchus destructor ดอกและหวัของไฮยาซินท์(Crocus miniature)และลกูผสมของ
พืชในสกุลแกลดิโอลสั เช่น Gladiolus callianthus, Gladiolus 
colvillei,Gladiolus nanus, Gladiolus ramosus, Gladiolus 
tubergenii, Hyacinthus, Iris, Trigridia, Tulipaและ 
หวัพนัธุ์มนัฝร่ัง (Solanum tuberosum) 

4.Ditylenchus dipsaci เมลด็และหวัพนัธุ์ของพืชพวกหวัหอม เช่น หวัหอมป่า (Allium 
ascalonicum),หอมแดง (Allium cepa),และกยุชา่ยประดบั 
(Allium schoenoprasum), ต้นของกระเทยีมต้น (Allium  
porrum) หวัของพืชพวกไฮยาซินท์บวัฝร่ังเช่น Camassia, 
Chionodoxa, Crocus flavus, Galanthus, Galtoniacandicans, 
Hyacinthus, Ismene, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, 
Puschkinia,Scilla, Tulipa และเมลด็อลัฟัลฟา (Medicago sativa) 

5.Circulifer haematoceps ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

6.Circulifer tenellus ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

6.1.Eutetranychus orientalis ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

6.2.Helicoverpa armigera ต้นเบญจมาศ (Dendranthema), ต้นผีเสือ้ (Dianthus), ต้นเจอ
ราเนียม(Pelargonium)และต้นพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) 
ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

6.3.Parasaissetia nigra ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 

7.Radopholus similis ต้นพืชในวงศ์Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea 
spp., Strelitziaceae ที่มีรากหรือวสัดปุลกูติดไป 

8. Liriomyza huidobrensis ไม้ตดัดอกและใบของคื่นช่าย(Apium graveolens) และพืช
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จ าพวก herbaceous ยกเว้น หวั ต้นของพืชวงศ์หญ้า ไหลและ
เมลด็ 

9. Liriomyza trifolii ไม้ตดัดอกและใบของคื่นช่าย(Apium graveolens) และพืช
จ าพวก herbaceous ยกเว้น หวั ต้นของพืชวงศ์หญ้า ไหลและ
เมลด็ 

10. Paysandisia archon ต้นพืชวงศ์ปาล์ม ในสกุล Brahea, Butia, Chamaerops, 
Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal, Syagrus, 
Trachycarpus, Trithrinax และ Washingtoniaที่มีขนาดเส้น
ผา่นศนูย์กลางล าต้นมากกวา่ 5 เซนติเมตร 

 
b. แบคทีเรีย  

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 

1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus เมลด็อลัฟัลฟา (Medicago sativa) 

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis ต้นพนัธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) 
**(มะเขือเทศให้ใช้ชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

3.Erwinia amylovora ต้นพันธุ์  Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, 
Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, 
Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrusและ Sorbusยกเว้น 
สว่นของเมลด็ 

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola ต้นผีเสือ้ (Dianthus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
5.Pseudomonas caryophylli ต้นผีเสือ้ (Dianthus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
6.Pseudomonas syringae pv. persicae ต้นท้อPrunus persicaและ Prunus persica var. nectarina

ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli เมลด็ถัว่ในสกลุ Phaseolus เช่น ถัว่แดงหลวง ถัว่แขก 
8.Xanthomonas campestris pv. pruni ต้นท้อ บ๊วย พรุน พลมั(Prunus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ต้นพนัธุ์พริก (Capsicum spp.) และมะเขือเทศ  

**(มะเขือเทศให้ใช้ชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

10.Xanthomonas fragariae ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
11.Xylophilus ampelinus ต้นองุ่น (Vitis) ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
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c. เชือ้รา  
ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 

1. Ceratocystis platani ต้นPlatanusยกเว้น สว่นของเมลด็และเนือ้ไม้ทีแ่ปรสภาพแล้ว 

3.Cryphonectria parasitica ต้นเกาลดั(Castanea)และ ต้นโอ๊ค  ก่อ (Quercus)ยกเว้น สว่น
ของเมลด็ 

4.Didymella ligulicola ต้นเบญจมาศ (Dendranthema) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
5.Phialophora cinerescens ต้นผีเสือ้ (Dianthus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
6.Phoma tracheiphila ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
7.Phytophthora fragariae ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
8.Plasmopara halstedii เมลด็ทานตะวนั(Helianthus annuus) 
9.Puccinia horiana ต้นเบญจมาศ (Dendranthema) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
10.Scirrhia pini ต้นท้อ บ๊วย พรุน พลมั(Prunus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
11.Verticillium albo-atrum ต้นฮอพ(Humulus lupulus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
12.Verticillium dahliae ต้นฮอพ (Humulus lupulus) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

 
d. Viruses and virus-like organisms เช่น 

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจมีกำรปนเป้ือน 

1. Arabis mosaic virus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) และต้นราสเบอร่ี (Rubus)ยกเว้น 
สว่นของเมลด็ 

2.Beet leaf curl virus ต้นบีทรูต (Beta vulgaris)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

3.Chrysanthemum stunt viroid ต้นเบญจมาศ (Dendranthema) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
4.Citrus tristeza virus(เฉพาะสายพนัธุ์ใน EU) ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
6.Grapevine flavescence dorée MLO ต้นองุ่น (Vitis) ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
7.Plum pox virus ต้นท้อ บ๊วย พรุน พลมั(Prunus)ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
8.Potato stolbur mycoplasm ต้นพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
9.Raspberry ringspot virus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) และต้นราสเบอร่ี (Rubus)ยกเว้น 

สว่นของเมลด็ 
10.Spiroplasma citri ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมทัง้ลกูผสม ยกเว้น สว่นของผลและเมลด็ 
11. Strawberry crinkle virus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
12. Strawberry latent ringspot virus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) และต้นราสเบอร่ี (Rubus)ยกเว้น 

สว่นของเมลด็ 
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13. Strawberry mild yellow edge virus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
14. Tomato black ring virus ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria) และต้นราสเบอร่ี (Rubus)ยกเว้น 

สว่นของเมลด็ 
15. Tomato spotted wilt virus ต้นส าหรับขยายพนัธุ์ของพืชตอ่ไปนี ้ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

ขึน้ฉ่าย (Apium graveolens) 
พริก(Capsicum annuum) 
เมลอ่น/แตงไทย (Cucumis melo) 
เบญจมาศ (Dendranthema) 
ผกักาดหอม (Lactuca sativa) 
มะเขือเทศ  
**(ให้ใช้ชื่อ Solanum lycopersicum แทน Lycopersicon 
lycopersicum)** 
ยาสบู (Nicotiana tabacum) 
มะเขือ (Solanum melongena) และ 
มนัฝร่ัง (Solanum tuberosum)  

16. Tomato yellow leaf curl virus ต้นพนัธุ์มะเขือเทศ ยกเว้น สว่นของเมลด็ 
**(มะเขือเทศให้ใช้ชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 55-63) 
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ภำคผนวก 2 ส่วนB 
(Annex II, Part B) 

สิ่งมีชีวติที่เป็นอันตรำย (harmful organism) และพำหะที่ห้ำมน ำเข้ำในพืน้ที่ protected zone ของสหภำพยุโรป 
 

a. แมลง ไร ไส้เดือนฝอย (ทกุระยะการเจริญเติบโต)เช่น 
ชนิดศัตรูพืช พืช/พำหะ พืน้ที่ protected zone 

5. Gonipterus scutellatus 

    (Eucalyptus snout beetle) 

ต้นยคูาลปิตสั (Eucalyptus) 
ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

Greece (EL), เมือง Azoresของ Portugal (P) 

9. Sternochetus mangiferae 

   (Mango seed weevil) 

เมลด็มะมว่ง (Mangifera spp.) เมือง Granada และ MalagaของSpain (E), เมือง 
Alentejo, Algarve และ Madeira ของPortugal (P) 

 
b. แบคทีเรีย เช่น 

ชนิดศัตรูพืช พืช/พำหะ พืน้ที่ protected zone 

1. Curtobacterium 
flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens  

เมลด็ของถัว่แขก (Phaseolus 
vulgaris) 

Greece (EL), Spain (E) และ Portugal (P) 

 
c. เชือ้รา เช่น 

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจ
มีกำรปนเป้ือน 

พืน้ที่ protected zone 

1. Glomerella gossypii เมลด็และฝักของฝา้ย (Gossypium 
spp.) 

Greece (EL) 

 
d. Viruses and virus-like organisms เช่น 

ชนิดศัตรูพืช พืชหรือผลติภณัฑ์จำกพืชที่อำจ
มีกำรปนเป้ือน 

พืน้ที่ protected zone 

1. Citrus tristeza virus ผลของพืชตระกลูส้ม (Citrus, 
Fortunella, Swingle, Poncirus) 
รวมทัง้ลกูผสม ที่มีใบและก้ำนติด
มำ 

Greece (EL)ยกเว้น เขต Argolida และ Chania, 
M, Portugal (P)ยกเว้นเมือง Algarveและ Madeira 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรบัปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 60-63) 
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ภำคผนวก 3 ส่วนA 
(Annex III, Part A) 

พืชและผลิตภณัฑ์จำกพืชหรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นสิ่งต้องห้ำมของสหภำพยุโรป 

 พืช ผลิตภณัฑ์พืช หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้น าเข้าจากประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรป เนื่องจากมี
ความเสีย่งด้านสขุอนามยัพืชตอ่พืชของสหภาพยโุรป ในที่นีจ้ะสรุปเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัประเทศไทย  (พืชที่มีรายช่ือตามตารางนี ้
จึงห้ามสง่ออก  

 
ชนิดพืช/ส่วนของพืชที่เป็นสิ่งต้องห้ำม (Prohibited Plants) ข้อยกเว้น 

1. ต้นของพืชจ าพวกสนในสกลุตอ่ไปนี ้
 Abies spp. 
 Cedrus spp. 
 Chamaecyparis spp. เช่น สนแผง 
 Juniperusspp. เช่น สนข้าวเปลอืก สนญ่ีปุ่ น สนแดง สน
   สาหร่าย 
 Larix spp.  
 Picea spp. 
 Pinus spp. 
 Pseudotsuga spp. 
 Tsuga spp. 

สว่นของผลและเมลด็ 

2. ต้นท่ีมีใบของพืชตอ่ไปนี ้ 
 Castanea เกาลดั 
 Quercus  โอ๊ค, ก่อ 

สว่นของผลและเมลด็ 

5. เปลอืกของต้นเกาลดั (Castanea) - 
9. ต้นเพื่อปลกู (plant for planting) ของพืชตอ่ไปนี ้

 Chaenomeles spp. 
 Cydonia spp. เช่น ควินซ์ 
 Crateagus spp. hawthorn berry 
 Malus spp. เช่น แอปเปิล้ 

 Prunus spp. เช่น พรุน พลมั บ๊วย ท้อ เชอรร่ี อบเชย 
   นางพญาเสอืโคร่ง 
 Pyrus spp. เช่น แอปเปิล้สาลี ่
 Rosa spp. เช่น กหุลาบ 

ต้นที่อยู่ในระยะพกัตวั (dormant plants)ไม่มี
ใบ ดอก หรือ ผล 

10. หวั (tubers) และหวัที่แตกตาแล้ว (seed potatoes)ของมนัฝร่ัง  
      (Solanum tuberosum) 

- 

11. ต้นที่เกิดจากไหล (stolon) หรือหวั (tuber)ของพืชในสกลุSolanum - 
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รวมทัง้ลกูผสมที่มวีตัถปุระสงค์เพื่อน าไปปลกูตอ่ (นอกเหนือจากที่ระบไุว้
แล้วใน ข้อ 10) 
12. หวัของพืชในสกุล Solanum รวมทัง้ลกูผสม (นอกเหนือจากที่ระบไุว้
แล้วใน ข้อ 10 และ ข้อ 11) 

โดยการก าหนดเง่ือนไขพิเศษส าหรับหวัมนัฝร่ัง
ใน Annex IV, Part A, Section I จะต้อง
เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 18(2) 
ของระเบียบนี ้ยกเว้นหวัมนัฝร่ังจากประเทศ
ถ่ินก า เ นิ ดที่ ปลอดจาก เ ชื อ้  Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 

13. ต้นพืชเพื่อปลกูของพชืในวงศ์มะเขือ (Solanaceae) นอกเหนอืจากที่
ก าหนดไว้แล้วใน ข้อ 10, 11 หรือ 12 เช่น พริก, มะแว้ง, พดุสามส,ี เก๋าก๋ี, 
ยาสบู ฯลฯ     
      (ดูรายชื่อพืชเพือ่ปลูกทีอ่ยู่ในวงศ์ Solanaceae ทา้ยตาราง) 

เมลด็  

14. ดิน (soil)และวัสดุปลูก(growing medium)เช่น ดิน วัสดุปลูกที่มี
ส่วนผสมของดิน หรือ อินทรีสาร (ส่วนของพืชซากพืช เปลือกไม้ หรือ 
ฮิวมสั 

พีต (peat) หรือ ซากไม้ที่ทบัถมและย่อยสลาย
จนหมดสภาพแล้ว 

15. ต้นองุ่น (Vitis) สว่นของผล 
16. ต้นพืชตระกูลส้ม (Citrus, Fortunella Swingle, Poncirus) รวมทัง้
ลกูผสม  

สว่นของผลและเมลด็ 

18. ต้นเพื่อปลกูของ  
 ควินซ์ (Cydonia) 
 แอปเปิล้(Malus) 
 ท้อ บ๊วย พรุน พลมั (Prunus)  
 สาลี ่(Pyrus) รวมทัง้ลกูผสม และ 
 ต้นสตรอว์เบอร่ี (Fragaria spp.) 

สว่นของเมลด็ 

19. ต้นเพื่อปลกูของพืชในวงศ์หญ้า (Graminacae) 
 (ดรูายช่ือพืชเพื่อปลกูที่อยูใ่นวงศ์ Solanaceae ท้ายตาราง) 
 

1. เมลด็ 
2. ต้นหญ้าประดบัในวงศ์ยอ่ย  
 - Bambusoideae เช่น ไผ ่หวาย  
 - Panicoideae เช่น ตะไคร้ หญ้าเจ้าชู้  
หญ้ามาเลเซยี 
3. ต้นหญ้าประดบัสกลุ ตอ่ไปนี ้
 - Buchloe 
 - Bouteloua 
 - Calamagrostis 
 - Cortaderia 
 - Glyceria 

- 33 -



 

 - Hakonechloa 
 - Hystrix 
 - Molinia 
 - Phalaris 
 - Shibataea  
 - Spartina 
 - Stipa 
 - Uniola 

 
พืชในวงศ์มะเขือ (Solanaceae) และวงศ์หญ้ำ (Graminacae) ซึ่งจัดเป็นสิ่งต้องห้ำม (Prohibited Plants) ของสหภำพยุโรป 
1. พืชในวงศ์ Solanaceae มีทัง้หมด 109 สกุล ดังนี ้

 Acnistus  Alona   Anisodus   Anthocercis   Anthotroche   Archiphysalis  

 Athenaea   Atropa  Atropanthe   Aureliana   Benthamiella   Bouchetia  

 Brachistus   Browallia   Brugmansia  Brunfelsia  Calibrachoa  Capsicum  

 Cestrum   Chamaesaracha   Coeloneurum   Combera   Crenidium   Cuatresia  

 Cyphanthera   Cyphomandra  Datura  Deprea   Discopodium   Dittostigma  

 Duboisia  Duckeodendron   Dunalia   Dyssochroma   Ectozoma   Espadaea  

 Exodeconus   Fabiana  Goetzea   Grabowskia   Grammosolen   Hawkesiophyton  

 Hebecladus   Henoonia   Herschelia   Heteranthia   Hunzikeria   Hyoscyamus 

 Iochroma   Jaborosa   Jaltomata   Juanulloa   Latua   Leptoglossis  

 Leucophysalis   Lithophytum   Lycianthes   Lycium   Lycopersicon   Mandragora  

 Margaranthus   Markea   Melananthus   Mellissia   Metternichia   Nectouxia  

 Nicandra   Nicotiana   Nierembergia   Nolana   Normania   Nothocestrum  

 Oryctes   Pantacantha   Parabouchetia   Pauia   Petunia   Phrodus  

 Physaliastrum   Physalis   Physochlaina   Plowmania   Protoschwenkia   Przewalskia  

 Quincula   Rahowardiana   Reyesia   Salpichroa   Salpiglossis   Saracha  

 Schizanthus   Schultesianthus   Schwenckiopsis   Schwenkia   Sclerophylax   Scopolia  

 Sessea   Solandra   Solanum   Streptosolen   Symonanthus   Trianaea  

 Triguera   Tsoala   Tubocapsicum   Vassobia   Vestia   Withania  

 Witheringia  

 
แหลง่ที่มา : http://www.plantsystematics.org/index.html 
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http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Dittostigma.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Duboisia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Duckeodendron.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Dunalia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Dyssochroma.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Ectozoma.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Espadaea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Exodeconus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Fabiana.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Goetzea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Grabowskia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Grammosolen.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Hawkesiophyton.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Hebecladus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Henoonia.html
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http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Heteranthia.html
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http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Iochroma.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Jaborosa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Jaltomata.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Juanulloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Latua.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Leptoglossis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Leucophysalis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Lithophytum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Lycianthes.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Lycium.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Lycopersicon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Mandragora.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Margaranthus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Markea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Melananthus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Mellissia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Metternichia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Nectouxia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Nicandra.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Nicotiana.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Nierembergia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Nolana.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Normania.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Nothocestrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Oryctes.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Pantacantha.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Parabouchetia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Pauia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Petunia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Phrodus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Physaliastrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Physalis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Physochlaina.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Plowmania.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Protoschwenkia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Przewalskia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Quincula.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rahowardiana.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Reyesia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Salpichroa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Salpiglossis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Saracha.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schizanthus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schultesianthus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schwenckiopsis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schwenkia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sclerophylax.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scopolia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sessea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Solandra.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Solanum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streptosolen.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Symonanthus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trianaea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triguera.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tsoala.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tubocapsicum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vassobia.html
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http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Withania.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Witheringia.html


 

ตัวอย่ำงของพืชเพื่อปลกูที่อยู่ในวงศ์ Solanaceae 
 

1. Brunfelsia spp. : Brunfelsia acuminate (พดุสองสี), Brunfelsia americana (พดุตะแคง, พทุธชาดสามสี), 
Brunfelsia australis (พดุสามส)ี 

2. Capsicum  spp. : Capsicum aunuum (พริกชีฟ้า้, พริกตุ้ม), Capsicum frutescens  (พริกขีห้น)ู 

3. Cestrum  spp. : Cestrum aurantiacum (ราตรีสทีอง), Cestrum diurnum (ทิวา, ทิวาราตรี) 

4. Cyphomandra spp. : Cyphomandra betacea (มะเขอืเทศต้น) 

5. Datura spp. : Datura metel (ล าโพง) 

6. Lycianthes spp. : Lycianthes biflora (มะแว้งป่า, แข้งมา่น) 

7. Lycium spp. : Lycium barbarum (เก๋ากี)้, Lycium chinense (เกาจีฉ่าย) 

8. Lycopersicon  spp. : Lycopersicon lycopersicum (มะเขือเทศ) 

9. Mandragora  spp. : Mandragora officinarum (mandrake) 

10. Nicotiana  spp. : Nicotiana tabacum (ยาสบู) 

11. Petunia  spp. : พิทเูนีย 

12. Physalis spp. : Physalis angulata (โทงเทง), Physalis peruviana (กู๊สเบอร์ร่ี, เคฟกู๊สเบอร่ี) 

13. Schizanthus  spp. : Schizanthus retusus (butterfly flower) 

14. Solandra  spp. : Solandra grandiflora (ถ้วยทอง), Solandra maxima (chalice vine) 

15. Solanum spp. : Solanum aculeatissimum (มะเขือขื่น), Solanum indicum (มะแว้ง, มะแว้งต้น), 
Solanum melongena (มะเขือเปราะ), Solanum tuberosum (มนัฝร่ัง) 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2559) 
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2. วงศ์ Graminacae มีพืชทัง้หมด 876 สกุล ดังนี ้
Achnatherum   Aciachne   Acidosasa   Acostia   Acrachne   Acritochaete  

 Acroceras   Actinocladum   Aegilops   Aegopogon   Aeluropus   Afrachneria  

 Afrotrichloris   Agenium   Agnesia   Agropyron   Agropyropsis   Agrostis  

 Aira   Airopsis   Alexfloydia   Alloeochaete   Allolepis   Alloteropsis  

 Alopecurus  Alvimia   Amblyopyrum   Ammochloa   Ammophila  Ampelocalamus  

 Ampelodesmos   Amphibromus   Amphicarpum   Amphipogon   Anadelphia   Ancistrachne  

 Ancistragrostis   Ancistrochloa   Andropogon  Andropterum   Anemanthele   Anisachne  

 Anisantha   Aniselytron   Anisopogon   Anomochloa   Anthaenantia   Anthaenantiopsis  

 Anthenantia   Anthephora  Anthochloa   Anthoxanthum   Antinoria   Antonella  

 Apera   Aphanelytrum   Apluda   Apochiton   Apoclada   Apocopis  

 Arberella   Arcangelina   Arctagrostis   Arctophila   Arctopoa   Argillochloa  

 Argopogon   Aristavena   Aristida  Arrhenatherum  Arthragrostis   Arthraxon  

 Arthropogon   Arthrostylidium   Arundinaria   Arundinella   Arundo   Arundoclaytonia  

 Asthenochloa   Astrebla   Athroostachys   Atractantha   Atractocarpa   Aulonemia  

 Australopyrum   Austrochloris   Austrofestuca   Avellinia   Avena   Avenula  

 Axonopus   Bambusa   Baptorhachis   Beckeropsis   Beckmannia   Bellardiochloa  

 Bewsia   Bhidea   Blakeochloa   Blepharidachne   Blepharoneuron   Boissiera  

 Borinda   Boriskellera   Bothriochloa   Bouteloua   Brachiaria   Brachyachne  

 Brachychloa   Brachyelytrum   Brachypodium   Brachystachyum   Briza  Brizochloa  

 Bromidium   Bromopsis   Bromuniola   Bromus   Brousemicha   Brylkinia  

Buchloe  Buchlomimus  Buergersiochloa  Calamagrostis Calamovilfa  Calderonella  

Calyptochloa  Camusia  Camusiella  Capillipedium  Castellia  Catabrosa  

Catabrosella  Catalepis  Catapodium  Cathestecum  Cenchrus Centotheca  

Centrochloa  Centropodia  Cephalostachyum  Ceratochloa  Chaboissaea  Chaetium  

Chaetobromus  Chaetopoa  Chaetopogon  Chaetostichium  Chaetotropis  Chamaeraphis  

Chandrasekharania  Chascolytrum  Chasechloa  Chasmanthium Chasmopodium  Chevalierella  
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พืชในวงศ์ Graminacae (ต่อ) 

Chikusichloa  Chimonobambusa  Chionachne  Chionochloa  Chloachne  Chloris  

Chlorocalymma  Chondrosum  Chrysochloa  Chrysopogon  Chumsriella  Chusquea  

 Cinna  Cinnagrostis  Cladoraphis  Clausospicula  Cleistachne  Cleistochloa  

Cleistogenes  Cockaynea  Coelachne  Coelachyrum  Coelorachis  Coix  

Colanthelia  Coleanthus  Colpodium  Commelinidium  Cornucopiae  Cortaderia 

Corynephorus  Cottea  Craspedorhachis  Criciuma  Crinipes  Crithopsis  

 Crossotropis  Crypsis  Cryptochloa  Ctenium  Ctenopsis  Cutandia  

Cyathopus  Cyclostachya  Cymbopogon  Cymbosetaria  Cynodon Cynosurus  

Cyperochloa  Cyphochlaena  Cypholepis  Cyrtococcum  Dactylis Dactyloctenium 

Daknopholis  Danthonia  Danthoniastrum  Danthonidium  Danthoniopsis  Dasypyrum  

Davidsea  Decaryella  Decaryochloa  Dendrocalamus  Dendrochloa  Deschampsia 

Desmazeria  Desmostachya  Deyeuxia  Diandranthus  Diandrochloa  Diandrolyra  

Diandrostachya  Diarrhena  Dichaetaria  Dichanthium  Dichelachne  Dictyochloa  

Diectomis  Dielsiochloa  Digastrium  Digitaria  Digitariella  Digitariopsis  

Dignathia  Diheteropogon  Dilophotriche  Dimeria  Dimorphochloa  Dinebra  

Dinochloa  Diplachne  Diplopogon  Disakisperma  Dissanthelium  Dissochondrus  

Distichlis  Drake-Brockmania  Dregeochloa  Drymochloa  Dryopoa  Dupontia  

Duthiea  Dybowskia  Eccoilopus  Eccoptocarpha  Echinaria  Echinochloa  

Echinolaena  Echinopogon  Ectrosia  Ectrosiopsis  Ehrharta  Ekmanochloa  

Eleusine  Elionurus  Elthemidea  Elymandra  Elymus  Elytrigia  

Elytrophorus  Elytrostachys  Enneapogon  Enteropogon  Entolasia  Entoplocamia  

Epicampes  Eragrostiella  Eragrostis Eremitis  Eremocaulon  Eremochloa  

Eremopoa  Eremopogon  Eremopyrum  Eriachne  Erianthecium  Erianthus  

Eriochloa  Eriochrysis  Erioneuron  Erythranthera  Euclasta  Eulalia  

Eulaliopsis  Eustachys  Euthryptochloa  Exotheca  Farrago  Ferrocalamus  

Festuca  Festucella  Festucopsis  Fingerhuthia  Froesiochloa  Garnotia  
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พืชในวงศ์ Graminacae (ต่อ) 

Gastridium  Gaudinia  Gaudinopsis  Germainia  Gerritea  Gigantochloa  

Gilgiochloa  Glaziophyton  Glyceria  Glyphochloa  Gossweilerochloa  Gouinia  

Gouldochloa  Graphephorum  Greslania  ithsochloa  Guadua  Guaduella  

Gymnachne  Gymnopogon  Gynerium  Habrochloa  Hackelochloa  Hainardia  

Hakonechloa  Halopyrum  Harpachne  Harpochloa  Helictotrichon Hellerochloa  

Hemarthria  Hemimunroa  Hemisorghum  Henrardia  Hesperochloa  Heterachne  

Heteranthelium  Heteranthoecia  Heterocarpha  Heteropholis  Heteropogon  Heterostipa  

Hickelia  Hierochloe  Hilaria  Hitchcockella  Holcolemma  Holcus  

Homoiachne  Homolepis  Homopholis  Homopogon  Homozeugos  Hookerochloa  

Hordelymus  Hordeum  Hubbardia  Hubbardochloa  Humbertochloa  Hyalopoa  

Hydrochloa  Hydrothauma  Hygrochloa  Hygroryza  Hylebates  Hymenachne  

Hyparrhenia  Hyperthelia  Hypogynium  Hypseochloa  Hystrix  Ichnanthus  

Imperata  Indocalamus  Indochloa  Indopoa  Indosasa  Isachne  

Isalus  Ischaemum  Ischnochloa  Ischnurus  Iseilema  Ixophorus  

Jacquesfelixia  Jansenella  Jardinea  Jouvea  Kampochloa  Kaokochloa  

Karroochloa  Kengia  Kengyilia  Kerriochloa  Klemachloa  Koeleria  

Lachnagrostis  Lachnochloa  Lagurus  Lamarckia  Lamprothyrsus  Lasiacis  

Lasiorrhachis  Lasiurus  Lecomtella  Leersia  Leleba  Lepargochloa  

Leptagrostis  Leptaspis  Leptocarydion  Leptochloa  Leptocoryphium  Leptoloma  

Leptophyllochloa  Leptosaccharum  Leptothrium  Lepturella  Lepturidium  Lepturopetium  

Lepturus  Lerchenfeldia  Leucophrys  Leucopoa  Leymus  Libyella  

Limnas  Limnodea  Limnopoa  Lindbergella  Lingnania  Linkagrostis  

Lintonia  Lithachne  Littledalea  Loliolum  Lolium  Lophacme  

Lophatherum  Lophochlaena  Lopholepis  Lophopogon  Loudetia  Loudetiopsis  

Louisiella  Loxodera  Luziola  Lycochloa  Lycurus  Lygeum  

Maclurolyra  Macrobriza  Macrochloa  Maillea  Maltebrunia  Manisuris  

Megalachne  Megaloprotachne  Megastachya  Melanocenchris  Melica  Melinis  

Melocalamus  Melocanna  Menstruocalamus  Meringurus  Merostachys  Merxmuellera  

Mesosetum  Metasasa  Metcalfia  Mezochloa  Mibora  Micraira  

Microbriza  Microcalamus  Microchloa  Microlaena  Micropyropsis  Micropyrum  

Microstegium  Mildbraediochloa  Milium  Miscanthidium  Miscanthus  Mitwabachloa  
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พืชในวงศ์ Graminacae (ต่อ) 

Mnesithea  Mniochloa  Molineriella  Molinia  Moliniopsis  Monachather  

Monanthochloe  Monelytrum  Monerma  Monium  Monocladus  Monocymbium  

Monodia  Monroa  Mosdenia  Muantijamvella  Muhlenbergia  Munroa  

Myriocladus  Myriostachya  Nabelekia  Narduroides  Nardurus  Nardus  

Narenga  Nassella  Nastus  Neesiochloa  Nematopoa  Neobouteloua  

Neohouzeaua  Neohusnotia  Neomicrocalamus  
Neomolinia  Neoschischkinia  Neostapfia  

Neostapfiella  Nephelochloa  Neurachne  Neurolepis  Neuropoa  Nevskiella  

Neyraudia  Normanboria  Notochloe  Notodanthonia  Ochlandra  Ochthochloa  

Odontelytrum  Odyssea  Olmeca  Olyra  Ophiochloa  Ophiuros  

Opizia  Oplismenopsis  Oplismenus  Orcuttia  Oreiostachys  Oreobambos  

Oreochloa  Orinus  Oropetium  Ortachne  Orthoclada  Orthoraphium  

Oryza  Oryzidium  Oryzopsis  Otachyrium  Ottochloa  Oxychloris  

Oxyrhachis  Oxytenanthera  Panicum  Pappagrostis  Pappophorum  Paracolpodium  

Paractaenum  Parafestuca  Parahyparrhenia  Paraneurachne  Parapholis  Paratheria  

Pariana  Parodiolyra  Parvotrisetum  Pascopyrum  Paspalidium  Paspalum  

Pennisetum  Pentameris  Pentapogon  Pentarrhaphis  Pentaschistis  Pentatherum  

Pereilema  Periballia  Peridictyon  Perotis  Perrierbambus  Petriella  

Petrina  Peyritschia  Phacelurus  Phaenanthoecium  Phaenosperma  Phalaris  

Phalaroides  Phanopyrum  Pharus  Pheidochloa  Phippsia  Phleum  

Pholiurus  Phragmites  Phyllorachis  Phyllostachys  Pilgerochloa  Piptatherum  

Piptochaetium  Piptophyllum  Piptostachya  Piresia  Plagiantha  Plagiochloa  

Plagiosetum  Plectrachne  Pleiadelphia  Pleuropogon  Plinthanthesis  Poa  

Poagrostis  Podophorus  Poecilostachys  Pogonachne  Pogonarthria  Pogonatherum  

Pogonochloa  Pogononeura  Pohlidium  Polevansia  Polliniopsis  Polyanthus  

Polypogon  Polytoca  Polytrias  Pommereulla  Porteresia  Potamophila  

Pringleochloa  Prionanthium  Prosphytochloa  Psammagrostis  Psammochloa  Psathyrostachys  

Pseudanthistiria  Pseudarrhenatherum  Pseudechinolaena  
Pseudobromus  Pseudochaetochloa  

Pseudocoix  

Pseudodanthonia  Pseudodichanthium  Pseudolasiacis  Pseudopentameris  Pseudophleum  Pseudopogonatherum  

Pseudoraphis  Pseudosasa  Pseudosorghum  Pseudostachyum  Pseudovossia  Pseudozoysia  

Psilathera  Psilolemma  Psilurus  Pterochloris  Ptilagrostis  Puccinellia  

Puelia  Pyrrhanthera  Qiongzhuea  Racemobambos  Raddia  Raddiella  
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พืชในวงศ์ Graminacae (ต่อ) 

Raimundochloa  Ramosia  Rattraya  Ratzeburgia  Redfieldia  Reederochloa  
Rehia  Reimarochloa  Reitzia  Relchela  Rendlia  Reynaudia  
Rhipidocladum  Rhizocephalus  Rhombolytrum  Rhynchelytrum  Rhynchoryza  Rhytachne  
Richardsiella  Rostraria  Rottboellia  Saccharum  Sacciolepis  Sartidia  
Sasa  Sasaella  Sasamorpha  Saugetia  Schaffnerella  Schedonnardus  
Schenckochloa  Schismus  Schizachne  Schizachyrium  Schizostachyum  Schmidtia  
Schoenefeldia  Sclerachne  Sclerandrium  Sclerochloa  Sclerodactylon  Scleropoa  
Scleropogon  Sclerostachya  Scolochloa  Scribneria  Scrotochloa  Scutachne  
Secale  Sehima  Semiarundinaria  Senisetum  Sesleria  Setaria  
Setariopsis  Setiacis  Shibataea  Sieglingia  Silentvalleya  Simplicia  
Sinarundinaria  Sinobambusa  Sinocalamus  Sinochasea  Sitanion  Snowdenia  
Soderstromia  Sohnsia  Solenachne  Sorghastrum  Sorghum  Spartina  
Spartochloa  Spathia  Sphaerobambos  Sphaerocaryum  Spheneria  Sphenopholis  

Sphenopus  Spinifex  Spodiopogon  Sporobolus  Steinchisma  Steirachne  

Stenofestuca  Stenotaphrum  Stephanachne  Stereochlaena  Steyermarkochloa  Stipa  

Stipagrostis  Streblochaete  Strephium  Streptochaeta  Streptogyna  Streptolophus  

Streptostachys  Styppeiochloa  Sucrea  Suddia  Swallenia  Swallenochloa  

Symplectrodia  Taeniatherum  Taeniorhachis  Tanzanichloa  Tarigidia  Tatianyx  

Teinostachyum  Tetrachaete  Tetrachne  Tetrapogon  Tetrarrhena  Thamnocalamus  

Thaumastochloa  Thelepogon  Thellungia  Themeda  Thinopyrum  Thrasya  

Thrasyopsis  Thuarea  Thyridachne  Thyridolepis  Thyrsia  Thyrsostachys  

Thysanolaena  Torreyochloa  Tovarochloa  Trachynia  Trachypogon  Trachys  

Tragus  Tribolium  Trichachne  Trichloris  Tricholaena  Trichoneura  

Trichopteryx  Tridens  Trikeraia  Trilobachne  Triniochloa  Triodia  

Triplachne  Triplasis  Triplopogon  Tripogon  Tripsacum  Triraphis  

Triscenia  Trisetaria  Trisetobromus  Trisetum  Tristachya  Triticum  

Tuctoria  Tzvelevia  Uniola  Uranthoecium  Urelytrum  Urochlaena  

Urochloa  Urochondra  Vahlodea  Vaseyochloa  Ventenata  Veseyochloa  

 

- 40 -

http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Raimundochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Ramosia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rattraya.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Ratzeburgia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Redfieldia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Reederochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rehia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Reimarochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Reitzia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Relchela.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rendlia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Reynaudia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rhipidocladum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rhizocephalus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rhombolytrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rhynchelytrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rhynchoryza.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rhytachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Richardsiella.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rostraria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Rottboellia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Saccharum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sacciolepis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sartidia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sasa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sasaella.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sasamorpha.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Saugetia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schaffnerella.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schedonnardus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schenckochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schismus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schizachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schizachyrium.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schizostachyum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schmidtia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Schoenefeldia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sclerachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sclerandrium.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sclerochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sclerodactylon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scleropoa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scleropogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sclerostachya.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scolochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scribneria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scrotochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Scutachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Secale.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sehima.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Semiarundinaria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Senisetum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sesleria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Setaria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Setariopsis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Setiacis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Shibataea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sieglingia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Silentvalleya.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Simplicia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sinarundinaria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sinobambusa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sinocalamus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sinochasea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sitanion.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Snowdenia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Soderstromia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sohnsia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Solenachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sorghastrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sorghum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Spartina.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Spartochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Spathia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sphaerobambos.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sphaerocaryum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Spheneria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sphenopholis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sphenopus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Spinifex.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Spodiopogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sporobolus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Steinchisma.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Steirachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stenofestuca.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stenotaphrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stephanachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stereochlaena.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Steyermarkochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stipa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Stipagrostis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streblochaete.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Strephium.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streptochaeta.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streptogyna.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streptolophus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Streptostachys.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Styppeiochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Sucrea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Suddia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Swallenia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Swallenochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Symplectrodia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Taeniatherum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Taeniorhachis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tanzanichloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tarigidia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tatianyx.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Teinostachyum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tetrachaete.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tetrachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tetrapogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tetrarrhena.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thamnocalamus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thaumastochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thelepogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thellungia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Themeda.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thinopyrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thrasya.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thrasyopsis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thuarea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thyridachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thyridolepis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thyrsia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thyrsostachys.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Thysanolaena.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Torreyochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tovarochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trachynia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trachypogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trachys.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tragus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tribolium.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trichachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trichloris.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tricholaena.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trichoneura.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trichopteryx.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tridens.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trikeraia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trilobachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triniochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triodia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triplachne.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triplasis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triplopogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tripogon.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tripsacum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triraphis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triscenia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trisetaria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trisetobromus.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Trisetum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tristachya.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Triticum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tuctoria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Tzvelevia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Uniola.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Uranthoecium.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Urelytrum.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Urochlaena.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Urochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Urochondra.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vahlodea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vaseyochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Ventenata.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Veseyochloa.html


 

พืชในวงศ์ Graminacae (ต่อ) 

Vetiveria  Vietnamosasa  Viguierella  Vossia  Vulpia  Vulpiella  

Wangenheimia  Whiteochloa  Willblebia  Willkommia  Woodrowia  Xerochloa  

Xerodanthia  Yakirra  Yvesia  Zea  Zenkeria  Zeugites  

Zingeria  Zizania  Zizaniopsis  Zonotriche  Zoysia  Zygochloa  

หมำยเหตุ 

 ตัวอกัษรปกต ิ  หมายถึง พืชในวงศ์ Graminacae ที่เป็นสิ่งต้องห้ำม 
 ตวัอกัษรขีดเส้นใต้ 2 เส้น หมายถึง  พืชในวงศ์ยอ่ย Bambusoideae 

 ตวัอกัษรขีดเส้นประ หมายถึง  พืชในวงศ์ยอ่ย Panicoideae 

ที่มา : http://www.plantsystematics.org/index.html 
(ข้อมลู ณ วนัที่ 20 สิงหาคม 2559) 

 
 
 
 
 
 
 

สามารถสง่ออกไปสหภาพยโุรปได้
หากไมข่ดัแย้งกบัเง่ือนไขใดๆ 
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http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vetiveria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vietnamosasa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Viguierella.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vossia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vulpia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Vulpiella.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Wangenheimia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Whiteochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Willblebia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Willkommia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Woodrowia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Xerochloa.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Xerodanthia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Yakirra.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Yvesia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zea.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zenkeria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zeugites.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zingeria.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zizania.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zizaniopsis.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zonotriche.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zoysia.html
http://www.plantsystematics.org/taxpage/0/genus/Zygochloa.html


 

ภำคผนวก 3 ส่วน B 
(Annex III, Part B) 

พืชและผลิตภณัฑ์จำกพืชหรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นสิ่งต้องห้ำมของสหภำพยุโรป (Protected Zone) 

ชนิดพืช/ส่วนของพืชที่เป็นสิ่งต้องห้ำม (Prohibited Plants) ข้อยกเว้น 
1. ต้นพืชและละอองเกสรที่มีชีวิต ของพืชตอ่ไปนี ้
 Amelanchier  
 Chaenomeles  
 Crataegus  
 Cydonia  ควินซ์ 
 Eriobotrya  
 Malus  แอปเปิล้ 
 Mespilus  
 Pyracantha  
 Pyrus  สาลี ่ท้อ บ๊วย 
 Sorbus   

สว่นของผลและเมลด็ 

2. ต้นพืชและละอองเกสรที่มีชีวิต ของพืชตอ่ไปนี ้
 Cotoneaster  Hawthorns Berry (อยูใ่นสกลุกหุลาบ)  
 Photinia davidian  Chinese potinia  (ไม้ประดบั) 

สว่นของผลและเมลด็ 
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ภำคผนวก 4 ส่วน A ตอน 1 
(Annex IV, Part A, Section I) 

ข้อก ำหนดพเิศษส ำหรับกำรน ำเข้ำพืชและผลิตภัณฑ์จำกพืชจำกประเทศถิ่นก ำเนิดนอก EU 

ส่วนที่ 1 ส ำหรับพืชที่มีกำรส่งออกจำกประเทศไทย เช่น  
ชนิดพืชหรือส่วนของพืช ข้อก ำหนดพิเศษ 

16.1. ผลของพืชตระกลูส้ม (Citrus, 
Fortunella Swingle, Poncirus) รวมทัง้
ลกูผสม 

- ผลนัน้ต้องไมม่ีก่ิง หรือใบติดมา 
- ภาชนะบรรจตุ้องระบแุหลง่ที่มา (ประเทศถ่ินก าเนิด) 
 

16.2. ผลของพืชตระกลูส้ม (Citrus, 
Fortunella Swingle, Poncirus) รวมทัง้
ลกูผสม 
 

(c) อ่ืนๆ  
- ได้รับการตรวจรับรองแปลงปลกูวา่ปลอดจากเชือ้ Xanthomonas 
campestris และผลไมม่ีอาการของโรคแคงเกอร์ มีการก าจดัศตัรูพืชด้วย
การจุม่ในสารละลาย sodium orthophenylphenate และต้องคดับรรจ ุณ 
โรงคดัที่ได้รับการรับรอง 
- มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามระบบการตรวจรับรองที่ก าหนด 
 

16.3. ผลของพืชตระกลูส้ม (Citrus, 
Fortunella Swingle, Poncirus) รวมทัง้
ลกูผสม 

(a) ประเทศถ่ินก าเนิดปลอดจากเชือ้ Cercospora angolensis 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (16.1), (16.2), (16.4) และ (16.5) ด้วย] 

16.4. ผลของพืชตระกลูส้ม (Citrus, 
Fortunella Swingle, Poncirus) รวมทัง้
ลกูผสม 

(c) ไมป่รากฏอาการของโรคจดุด า ท่ีเกิดจากเชือ้ Guignardia citricarpa 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (16.1), (16.2), (16.3) และ (16.5) ด้วย] 

16.5. ผลของพืชตระกลูส้ม (Citrus, 
Fortunella Swingle, Poncirus) รวมทัง้
ลกูผสม 

(c) มีการสุม่ตรวจอยา่งเหมาะสมก่อนการสง่ออก วา่ไมม่กีารปนเปือ้นของ
ศตัรูพืช 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (16.1), (16.2), (16.3) และ (16.4) ด้วย] 

18. ต้นของพชืตอ่ไปนี ้ 
   วงศ์ Araceae, Marantaceae,    
   Musaceae, Strelitziaceae และ    
  Persea spp. (ที่มีรากหรือมวีสัดปุลกู) 

 (b) มีการเก็บตวัอยา่งรากและดนิเพื่อตรวจสอบและรับรองวา่ปลอดจาก
ไส้เดือนฝอย Radopholus similis และ Radopholus citrophilus  

18.1. ต้นของพืชตอ่ไปนี ้ 
Aegle, Aeglopsis Swingle, Afraegle, 
Atalantia, Balsamocitrus, Burkillanthus 
Swingle, Calodendrum, Choisya, 
Clausena, Limonia, Microcitrus Swingle, 
Murraya, Pamburus Swingle, Severinia 

- ประเทศถ่ินก าเนิดจะต้องปลอดจากเชือ้ Candidatus Liberibacter spp. 
สาเหตโุรค Huanglongbing disease ของส้ม หรือโรคกรีนน่ิง 
 * ซึง่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชือ้ตวันี ้  
 ** ต้นเพื่อปลกูจงึไมส่ามารถน าเข้าได้ 
 *** สว่นของใบแกง/ยอดหมุย/ใบหอมแขก (Murraya Leaves) 
      สามารถน าเข้าได้เฉพาะที่ผา่นการแช่แข็ง (-18°C) หรืออบแห้งแล้ว
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Swinglea, Triphasia และ Vepris (ยกเว้น 
ผล แต่ให้รวมถึงเมล็ด และเมล็ดของ พืช
ตระกูลส้ม Citrus, Fortunella Swingle และ 
Poncirus รวมถึงลกูผสม 

      เทา่นัน้ 
 ****รายช่ือพชืในสกลุ Murraya ที่ไมส่ามารถน าเข้า EU ดใูนตารางแนบ
ท้าย 

26. ต้นเพื่อปลกูของฮอพส ์(Humulus   
     lupulus)  ยกเว้น เมลด็  

- มีการตรวจรับรองต้นพืชในแหลง่ผลติ วา่ไมป่รากฏอาการของโรคที่เกิด 
  จากเชือ้รา Verticillium albo-atrum และ Verticillum dahliae  

27.1. ต้นเพื่อปลกูของ Dendranthema,  
       Dianthus และ Pelargonium  
       ยกเว้น เมลด็ 

มีการตรวจรับรองวา่ 
(aa) พืชมีแหลง่ก าเนิดในพืน้ที่ปลอดจาก Helicoverpa armigera และ 
Spodoptera littoralis  
(a) ตรวจรับรองพืชในแหล่งผลิตไม่ปรากฏอาการของการท าลายโดย 
Helicoverpa armigera หรือ Spodoptera littoralis  
(b) ก่อนการสง่ออกมีการก าจัดศตัรูพืช (Helicoverpa armigera หรือ 
Spodoptera littoralis) ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  

27.2. ต้นเพื่อปลกูของ Dendranthema,  
       Dianthus และ Pelargonium  
       ยกเว้น เมลด็ 

มีการตรวจรับรองวา่ 
(aa) พืชมีแหล่งก าเนิดในพืน้ที่ปลอดจาก Spodoptera eridania, 
Spodoptera frugiperda และ Spodoptera litura 
(a) ตรวจรับรองพืชในแหล่งผลิตไม่ปรากฏอาการของการท าลายโดย 
Spodoptera eridania, Spodoptera frugiperda และ Spodoptera litura 
(b) ก่อนการสง่ออกมีการก าจดัศตัรูพืช (Spodoptera eridania, 
Spodoptera frugiperda และ Spodoptera litura) ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1) ด้วย] 

28. ต้นเพื่อปลกูของ Dendranthema 

     ยกเว้น เมลด็ 
มีการตรวจรับรองวา่ 
(a) ต้นพนัธุ์ (ไมเ่กินรุ่นท่ี 3) ตรวจสอบวสัดปุลกูในห้องปฏิบตัิการแล้วไมพ่บ 
Chrysanthemum stunt viroid หรือ มีการสุม่ตวัอยา่งอย่างน้อย 10% ของ
ต้นพนัธุ์ในระยะออกดอก ไมพ่บ Chrysanthemum stund viroid 
(b) ต้นหรือก่ิงพนัธุ์  
 - ได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 เดือน/ครัง้ ในช่วง 3 เดือนก่อนสง่ออก 
ไมป่รากฏอาการของ Puccinia horiana หรือ 
 - มีการก าจดัศตัรูพืช (Puccinia horiana) ที่เหมาะสมก่อนการสง่ออก 
(c) ในกรณีที่สง่ออกก่ิงพนัธุ์แบบไม่มีราก มีการตรวจสอบต้นแม่พนัธุ์แล้ว
ต้องไมป่รากฏอาการของโรคที่เกิดจากเชือ้รา Didymella ligulicola หากสง่
ออกแบบมีรากต้องตรวจสอบแปลงเพาะแล้วต้องไมป่รากฏอาการของโรคที่
เกิดจากเชือ้รา Didymella ligulicola  
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1) และ (27.2) ด้วย] 

28.1. ต้นเพื่อปลกูของ Dendranthema มีการตรวจรับรองวา่ 
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       ยกเว้น เมลด็ (a) ต้นเพื่อปลกูนัน้เจริญเติบโตในประเทศที่ปลอดจาก Chrysanthemum 
stem necrosis virus  หรือ  
(b) ต้นเพื่อปลกูนัน้เจริญเติบโตในพืน้ที่ปลกูที่ปลอด  Chrysanthemum 
stem necrosis  หรือ 
(c) ต้นพืชมาจากแหลง่ผลติที่ปลอดจาก Chrysanthemum stem necrosis 
virus ที่มีการตรวจสอบรับรองที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ของทางการ 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (25.5), (25.6), (25.7), (27.1), (27.2) และ (28) ด้วย] 

29. ต้นเพื่อปลกูของ Dianthus  
     ยกเว้น เมลด็ 

มีการตรวจรับรองวา่ 
- ต้นพืชนัน้มาจากต้นแม่พนัธุ์ที่ปราศจาก Erwinia chrysanthemi pv. 
dianthicola, Pseudomonas caryophylli และ Phialophora 
cinerescens ซึง่จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง อย่างน้อย 1 ครัง้/ปี 
ในระยะ 2 ปี ก่อนการสง่ออก 
- ตรวจสอบแล้วไม่พบอาการที่เกิดจากการเข้าท าลายของ  Erwinia 
chrysanthemi pv. dianthicola, Pseudomonas caryophylli และ 
Phialophora cinerescens   
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1) และ (27.2) ด้วย] 

30. หวัทิวลปิ (Tulipa) และนาซสิสสั 
(Narcissus)  
 ยกเว้น หวัในบรรจภุณัฑ์ส าหรับ
 จ าหนา่ยปลกี ไมร่วมหวัที่ใช้ท าพนัธุ์เพื่อ
 ธุรกิจการผลติไม้ตดัดอกขนาดใหญ่ 

มีการตรวจรับรองวา่ 
- ตรวจสอบอาการต้นท่ีใช้ผลติหวัแล้วไมพ่บการเข้าท าลายโดยไส้เดือนฝอย 
Ditylenchus dipsaci  

32.1. ต้นพืชเพื่อปลกู จ าพวก herbaceous 
ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศที่พบ  Liriomyza 
sativae และ Amauromyza maculosa 
 ยกเว้น หวัแบบ bulbs/corms, พืชใน
วงศ์หญ้า (Gramineae), เหง้า (rhizomes), 
เมลด็ (seeds), หวัแบบ tubers  
 
 
 

มีการตรวจรับรองว่า ต้นพืชนัน้มาจากการปลกูเลีย้งในสถานเพาะเลีย้ง 
(nursery) : 
(a) ประเทศผู้สง่ออกรับรองว่าต้นเพื่อปลกูนัน้เจริญเติบโตในพืน้ที่ที่ปลอด 
Liriomyza sativae และ Amauromyza maculosa  หรือ  
(b) ต้นพืชเพื่อปลูกนัน้เจริญเติบโตในแปลงปลูกที่ปลอด Liriomyza 
sativae และ Amauromyza maculosa มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนการสง่ออก หรือ 
(c) มีการตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้วไม่พบ Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa และมีการก าจัดด้วยทรีตเม้นที่เหมาะสมและ
ระบรุายละเอียดลงในใบรับรองฯ ด้วย 
(d) ต้นพืชจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (in vitro) อยูใ่นอาหารปลอดเชือ้ และ
ขนสง่ในสภาพปลอดเชือ้ ไม่มีอาการของโรคที่มีแมลงวนัหนอนชอนใบเป็น
พาหะ 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1), (27.2), (28) และ (29) ด้วย] 
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32.2. ไม้ตดัดอกของพืชในสกลุ  
 - Dendranthema เช่น เบญจมาศ  
 - Dianthus เช่น คาร์เนชัน่, ผีเสือ้ 
 - Gypsophila ยิปโซฟิลลา่ 
 - Solidago เช่น สร้อยทอง 
ผกัใบของพชื 
 - Apium graveolens 
 - Ocimum spp. เช่น กะเพรา โหระพา 
    แมงลกั ยี่หร่า 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- มีถ่ินก าเนิดในประเทศที่ปลอดจาก Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa หรือ 
- มีการตรวจสอบก่อนการส่งออกแล้วไม่พบ Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa 

32.3. ต้นพืชเพื่อปลกู จ าพวก herbaceous 
ที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศที่พบ Liriomyza 
sativae และ Amauromyza maculosa 
 ยกเว้น หวัแบบ bulbs/corms, พืชใน
วงศ์หญ้า (Gramineae), เหง้า (rhizomes), 
เมลด็ (seeds), หวัแบบ tubers 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) พืชเพื่อปลกูนัน้มีถ่ินก าเนิดในพืน้ที่ปลอดจากแมลงวนัหนอนชอนใบ 
Liriomyza huidobrensis และ Liriomyza trifolii   หรือ   
(b) ตรวจสอบพืชในแหลง่ผลติ อยา่งน้อยทกุๆ เดือน แล้วไมพ่บร่องรอยการ
เข้าท าลายของ Liriomyza huidobrensis และ Liriomyza trifolii  หรือ   
(c) มีการตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้วไม่พบ Liriomyza huidobrensis 
และ Liriomyza trifolii  และมีการก าจัดแมลงวนัหนอนชอนใบด้วยวิธีที่
เหมาะสม หรือ   
(d) ต้นพืชจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (in vitro) อยูใ่นอาหารปลอดเชือ้ และ
ขนสง่ในสภาพปลอดเชือ้ ไมม่ีอาการของโรคที่มีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1), (27.2), (28), (29) และ (32.1) ด้วย] 

33. พืชเพื่อปลกูทีม่ีราก (plant with roots) 
ปลกูในแปลงปลกูระบบเปิด (open air) 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) แหล่งผลิตปลอดจากเช่ือ Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus และ Synchytrium endobioticum  และ  
(b) พืชเพื่อปลูกมาจากแปลงที่ปลอดจาก Globodera pallida และ 
Globodera rostochiensis 

34. ดินและวสัดปุลกู มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) วสัดปุลกูที่ใช้ในการปลกูพืช  
- ปราศจากดิน อินทรียสาร หรือ  
- มีการตรวจสอบที่เหมาะสมแล้วไม่พบแมลงและไส้เดือนฝอย มีการอบ
ด้วยความร้อน หรือมีการรมด้วยสารรม เพื่อก าจดัแมลงและไส้เดือนฝอย 
หรือ  
(b) ในระหวา่งการเพาะปลกู 
- มีมาตรการท่ีเหมาะสมที่จะท าให้วสัดปุลกูนัน้ปลอดจากศตัรูพืช หรือ 
- ในช่วง 2 สปัดาห์ ก่อนการสง่ออก ต้องน าวสัดปุลกูออกให้เหลือน้อยที่สดุ 
หรือ หากมีการปลกูใหมว่สัดทุี่น ามาใช้นัน้ จะต้องเป็นไปตาม ข้อ (a) 
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36.1. ต้นพืชเพื่อปลกู  
 ยกเว้น หวัแบบ bulbs/corms, เหง้า 
 (rhizomes), เมลด็ (seeds), หวัแบบ 
 tubers 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่พืชนัน้ปลกูในสถานเพาะเลีย้ง (nursery) :  
(a) มาจากพืน้ที่ที่รับรองโดย NPPO ของประเทศผู้สง่ออกว่า ปราศจาก
เพลีย้ไฟ (Thrips palmi)  หรือ 
(b) มาจากแปลงปลูกที่รับรองโดย NPPO ของประเทศผู้ส่งออกว่า 
ปราศจากเพลีย้ไฟ (Thrips palmi)  โดยต้องมีการตรวจสอบทุกเดือนเป็น
อยา่งน้อย ในช่วงสามเดือนก่อนสง่ออก หรือ  
(c) มีการตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้วไมพ่บเพลีย้ไฟ (Thrips palmi) และ
มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเพลีย้ไฟที่เหมาะสม (ต้องระบุรายละเอียด
การก ากดัลงในใบรับรองสขุอนามยัพืช (PC) ด้วย   
(d) ต้นพืชจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (in vitro) อยูใ่นอาหารปลอดเชือ้ และ
ขนสง่ในสภาพปลอดเชือ้  
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1), (27.2), (28), (29), (31), (32.1) และ (32.3) ด้วย] 

36.2. กล้วยไม้ตดัดอก (Orchidaceae) 
 ผลของมะระ (Momordica) 
 มะเขือ (Solanum melongena) 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- ไม้ตดัดอกหรือผลนัน้ มาจากประเทศที่ปลอดเพลีย้ไฟ (Thrips palmi) 
หรือ 
- มีการตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้วไมพ่บเพลีย้ไฟ (Thrips palmi)   

37. พืชเพื่อปลกูในวงศ์ปาล์ม (Palmae) 
 ยกเว้น เมลด็ 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) มาจากพืน้ที่ปราศจาก  Palm lethal yellowing mycoplasm และ 
Cadang-Cadang viroid และมีการตรวจสอบพืชในแปลงปลกูแล้วไม่มี
อาการของโรคดงักลา่ว หรือ 
(b) ตรวจสอบพืชระหวา่งรอบการเพาะปลกูแล้ว ไมพ่บอาการของโรค Palm 
lethal yellowing mycoplasma และ Cadang-Cadang viroid และมีการ
ปอ้งกนัก าจดัเพลีย้จกัจัน่  Myndus crudus  ด้วยวิธีที่เหมาะสม  
(c) ในกรณีที่เป็นต้นที่ได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ ( tissue culture) 
จะต้องได้มาจากต้นปาล์มที่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ (a) หรือ (b) 

37.1. พืชเพื่อปลกูในวงศ์ปาล์ม (Palmae) 
ในสกลุ Brahea, Butia, Chamaerops, 
Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal, 
Syagrus, Trachycarpus, Trithrinax และ 
Washingtonia ที่มีเส้นผา่ศนูย์กลางล าต้น
มากกวา่ 5 เซนติเมตร  

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) ปลูกในประเทศที่ซึ่งไม่พบการแพร่ระบาดของผีเสือ้ Paysandisia 
archon หรือ  
(b) ปลกุในพืน้ที่ที่รับรองโดย NPPO ของประเทศผู้สง่ออกว่า ปราศจาก
ผีเสือ้ Paysandisia archon  หรือ  
(c) พืน้ท่ีปลกูในช่วงสองปีก่อนการสง่ออกจะต้อง :  
- ขึน้ทะเบียนและให้ค าแนะน าในการจัดการแปลงปลกูโดย NPPO ของ
ประเทศผู้สง่ออก, และ 
 - แปลงปลกูมีการป้องกันก าจัดผีเสือ้ Paysandisia archon ด้วยวิธีที่
เหมาะสม, และ 
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- มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 3 ครัง้/ปี ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อน
การสง่ออก ไมพ่บร่องรอยของผีเสือ้ Paysandisia archon 

39. ไม้ต้นและไม้พุม่ (Trees and shrubs) 
เพื่อการปลกูตอ่  
 ยกเว้น เมลด็ และต้นจากการเพาะเลีย้ง
เนือ้เยื่อ  

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- ต้นพืชนัน้จะต้องสะอาด ไมม่ีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา 
- มีการปลกูเลีย้งในสถานเพาะเลีย้ง (nursery)  
- ตรวจก่อนการส่งออก ไม่พบอาการที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, ไวรัส, 
ไส้เดือนฝอย แมลง ไร เชือ้รา หรือมีการปอ้งกนัก าจดัที่เหมาะสม  
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), 
(14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), 
(23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), 
(32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) และ (38.2) ด้วย] 

40. ไม้ต้นและไม้พุม่ที่ผลดัใบ (Deciduous 
trees and shrubs) เพื่อการปลกูตอ่ 
 ยกเว้น เมลด็ และต้นจากการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- ต้นพืชต้องอยูใ่นระยะพกัตวั และต้องไมม่ีใบติดมา 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), 
(17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), 
(33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) และ  (45.1) ด้วย] 

41. พืชฤดเูดยีวและพชืสองฤด ู(Annual and 
biennial plants)  
 ยกเว้น เมลด็และพชืในวงศ์หญ้า 
Gramineae เพื่อการปลกูตอ่  

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- ต้นพืชนัน้ปลกูเลีย้งในสถานเพาะเลีย้ง (nursery)  
- ต้นพืชนัน้จะต้องสะอาด ไมม่ีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา 
- ตรวจก่อนการส่งออก ไม่พบอาการที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, ไวรัส, 
ไส้เดือนฝอย แมลง ไร เชือ้รา หรือมีการปอ้งกนัก าจดัที่เหมาะสม  
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) 
และ (35.2) ด้วย] 

42. พืชในวงศ์หญ้า Gramineae เพื่อการ
ปลกูตอ่ ที่ใช้เป็นไม้ประดบัในวงศ์ยอ่ย 
Bambusoideae, Panicoideae และในสกลุ 
Buchloe, Bouteloua, Calamagrostis, 
Cortaderia, Glyceria, Hakonechloa, 
Hystrix, Molinia, Phalaris, Shibataea, 
Spartina, Stipa และ Uniola 
 ยกเว้น เมลด็ 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- ต้นพืชนัน้ปลกูเลีย้งในสถานเพาะเลีย้ง (nursery) และ 
- ต้นพืชนัน้จะต้องสะอาด ไมม่ีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา และ 
- ตรวจก่อนการส่งออก ไม่พบอาการที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, ไวรัส, 
ไส้เดือนฝอย แมลง ไร เชือ้รา หรือมีการปอ้งกนัก าจดัที่เหมาะสม 

43. ต้นไม้แคระ หรือ บอนไซ เพื่อการปลกูตอ่  
 ยกเว้น เมลด็ 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) ต้นพืชแคระ หรือ บอนไซ รวมทัง้ที่มาจากธรรมชาติ ก่อนการสง่ออก
จะต้องปลกู ดแูลและจดัเตรียม อยา่งน้อย 2 ฤดกูาลอยา่งตอ่เนื่อง ในสถาน
เพาะเลีย้งที่ขึน้ทะเบียนและให้ค าแนะน าโดยเจ้าหน้าที่ 
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(b) พืชจากการเพาะเลีย้งในข้อ (a) จะต้อง :  
(aa) ในช่วงเตรียมต้นพืชตาม ข้อ (a): 
- ปลกูในกระถาง ท่ีวางบนชัน้เหนือพืน้ 50 เซนติเมตร เป็นอยา่งน้อย 
- ท าทรีตเม้นปอ้งกนัก าจดัราสนิมอยา่งเหมาะสม ในมาตรา 7  
- เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบว่าปลอดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นอนัตรายของสหภาพ
ยโุรป อยา่งน้อย 6 ครัง้/ปี โดยสุม่ตรวจอย่างน้อย 300 ต้น/สกุล ทกุๆ 3,000 
ต้น หรือ 10%  
- ตรวจสอบแล้วต้องไมพ่บสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายของสหภาพยโุรป 
- ปลกูบนวสัดปุลกูตามธรรมชาติหรือสงัเคราะห์ ที่มีการก าจดัศตัรูพืชด้วย
ความร้อนหรือรมด้วยสารรม  
- วสัดุปลกูนัน้จะต้องเก็บรักษาในสภาพที่แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็น
อนัตรายเข้ามาปนเปือ้น ภายใน 2 สปัดาห์ก่อนบรรจุเพื่อส่งออก ต้นพืช 
ต้อง 
- ล้างวสัดปุลกูออกจากรากให้สะอาด สง่ออกในสภาพเปลอืยราก หรือ 
- ปลกูบนวสัดใุหม ่ตามวรรคที่ 5 ของข้อ (aa) หรือ 
- ท าการก าจดัศตัรูพืช ตามค าแนะน าในมาตรา 7 พร้อมระบรุายละเอียดลง
ในใบรับรองฯ ด้วย 
(bb) บรรจใุนกลอ่งที่ปิดสนิทและระบหุมายเลขทะเบียนสวนไว้ข้างกลอ่ง 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), 
(15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), 
(24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), 
(34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) และ(42) ด้วย] 

44. ต้นพืชเพื่อปลกู จ าพวก herbaceous
ยกเว้น เมลด็ ของพืชวงศ์ 
Caryophyllaceae (ยกเว้น สกลุ Dianthus) 
Compositae (ยกเว้น สกลุ Dendranthema) 
Cruciferae 
Leguminosae และ  
Rosaceae (ยกเว้น สกลุ Fragaria) 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
- ต้นพืชนัน้ปลกูเลีย้งในสถานเพาะเลีย้ง (nursery) และ 
- ต้นพืชนัน้จะต้องสะอาด ไมม่ีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา และ 
- ตรวจก่อนการส่งออก ไม่พบอาการที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, ไวรัส, 
ไส้เดือนฝอย แมลง ไร เชือ้รา หรือมีการปอ้งกนัก าจดัที่เหมาะสมhave are  
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (32.1), (32.2), (32.3), (33) และ (34) ด้วย] 

45.1. ต้นพืชเพื่อปลกูจ าพวก herbaceous 
และพืชในสกลุ Ficus  Hibiscus 
ยกเว้น หวั bulbs, corms, tubers, เหง้า 
(rhizomes), เมลด็ (seeds) 
 

มีการตรวจสอบและรับรองวา่ : 
(a) มาจากพืน้ที่ที่รับรองว่าปลอด Bemisia tabaci โดย NPPO ของ
ประเทศผู้สง่ออก หรือ 
(b) มาจากแปลงปลกูที่รับรองว่าปลอด Bemisia tabaci โดย NPPO ของ
ประเทศผู้ ส่งออก และ ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ว่าปลอดจาก Bemisia 
tabaci ทกุๆ 3 สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 9 สปัดาห์ ก่อนการสง่ออก หรือ 
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(c) กรณีที่แปลงปลกูพบว่ามี Bemisia tabaci ระบาด จะต้องมีการดแูล
รักษาและป้องกนัก าจดัด้วยทรีตเม้นที่เหมาะสม รวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ว่า
ปลอดจาก Bemisia tabaci และ ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ว่าปลอดจาก 
Bemisia tabaci ทกุๆ 3 สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 9 สปัดาห์ ก่อนการ รวมทัง้
มีการตรวจติดตามเป็นระยะ หรือ 
(d) ต้นพืชจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (in vitro) อยูใ่นอาหารปลอดเชือ้ และ
ขนส่งในสภาพปลอดเชือ้ ไม่มีอาการของโรคที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็น
พาหะ 
[ใสเ่ง่ือนไขข้อ (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) และ (36.1) ด้วย] 

45.2. ไม้ตดัดอกของพืชในสกลุ 
Aster spp., แอสเตอร์ 
Eryngium ผกัชีฝร่ัง 
Gypsophila ยิปโซฟิลลา่ 
Hypericum ไฮเปร์ริคมั 
Lisianthus ไลแซนธสั 
Rosa  กหุลาบ 
Solidago สร้อยทอง 
Trachelium  
ผกัใบในสกลุ Ocimum spp. กะเพรา 
โหระพา แมงลกั ยี่หร่า 

ต้องมีการตรวจรับรอง : 
- ตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้ว ไมพ่บ Bemisia tabaci  

46. พืชเพื่อปลกู จากประเทศทีพ่บวา่มกีาร
ระบาดของ   
- Bean golden mosaic virus 
- Cowpea mild mottle virus 
- Lettuce infectious yellow virus 
- Pepper mild tigré virus 
- Squash leaf curl virus 
- ไวรัสอื่นๆ ที่มีแมลงหวีข่าวยาสบู (Bemisia 
tabaci) เป็นพาหะ  
ยกเว้น seeds, bulbs, tubers, corms, 
rhizomes  
(a) กรณีแหลง่ก าเนิดไมพ่บการระบาดของ
แมลงหวี่ขาวยาสบู (Bemisia tabaci)  
 
(b) แหลง่ก าเนิดพบการระบาดของแมลงหวี่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้องมีการตรวจรับรอง : 
- ตรวจสอบต้นพืชในรอบการเพาะปลกูแล้วไม่พบอาการของโรคที่เกิดจาก
เชือ้ดงักลา่ว  
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ขาวยาสบู (Bemisia tabaci)  - ตรวจสอบต้นพืชในรอบการเพาะปลกูแล้ว  
(a) พืน้ท่ีเพาะปลกูไมพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสบู (Bemisia 
tabaci)  หรือ  
(b) มีการตรวจสอบพืน้ที่เพาะปลกูในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วไม่พบ
การระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสบู (Bemisia tabaci)  หรือ 
(c) มีการก าจดัแมลงหวี่ขาวยาสบู (Bemisia tabaci)  ด้วยสารเคมีที่
เหมาะสมก่อนการสง่ออก หรือ 
(d) ต้นพืชจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (in vitro) อยูใ่นอาหารปลอดเชือ้ และ
ขนส่งในสภาพปลอดเชือ้ ไม่มีอาการของโรคที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็น
พาหะ 
[ใสข้่อ (25.5) (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45.1), 
(45.2) และ (45.3) ด้วย]  

48. เมลด็พนัธุ์มะเขือเทศ (Solanum 
lycopersicum) 
 **มะเขือเทศ ให้เปลีย่นมาใช้ช่ือ
วิทยาศาสตร์นีเ้ทา่นัน้** 

เมลด็จะต้องผา่นการแชก่รดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมตามค าแนะน าในมาตรา 
18(2) และต้องมีการตรวจรับรอง : 
(a) เมล็ดนัน้มี ถ่ินก า เนิดในพื น้ที่ที่ปลอดจากเชื อ้  Clavibacter 
michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria และ Potato spindle tuber viroid หรือ 
(b) ตรวจสอบต้นพ่อแม่พนัธุ์ในแหล่งผลิต แล้วว่าปลอดจากเชือ้ดงักลา่ว  
หรือ 
(c) สุม่ตวัอยา่งเพื่อทดสอบในห้องปฏิบตัิการแล้วไมพ่บเชือ้ดงักลา่ว  

51. เมลด็พนัธุ์ถัว่ (Phaseolus spp.) ต้องมีการตรวจรับรอง : 
(a) เมล็ดนัน้มี ถ่ินก าเนิดในพืน้ที่ที่ปลอดจากเชือ้ Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli หรือ 
(b) มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบเชือ้ 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli  

52. เมลด็พนัธุ์ข้าวโพด (Zea mays) ต้องมีการตรวจรับรอง : 
(a) เมลด็นัน้มีถ่ินก าเนิดในพืน้ท่ีที่ปลอดจากเชือ้ Erwinia stewartii หรือ 
(b) สุม่ตวัอยา่งเพื่อทดสอบในห้อง Lab แล้วไมพ่บเชือ้ดงักลา่ว 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบบัปรับปรุงล่าสดุ 30/6/2014 หนา้ 68-116) 
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รำยช่ือพืชในสกุล Murraya spp. 

 
 

 

Scientific Name Common name Locality  

Murraya alata   Tonkin, Vietnam, Asia-Tropical  

Murraya crenulata 
 

 Taiwan , Indonesia, New 
Guinea, Philippines 

 

Murraya euchrestifolia 
 

 Taiwan, Yunnan.  

Murraya koenigii  curry tree, curry 
leaf (หอมแขก) 

China Bhutan, India, Laos, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 
Thailand, Vietnam]. 

 
 
 

Murraya kwangsiensis  Yunnan  

Murraya microphylla small-leaved 
murraya 

Sun Chuan., Hainan, China, 
Asia-Temperate 

 

Murraya ovatifoliolata     

Murraya paniculata  orange 
Jessamine (ต้น
แก้ว) 

India, Sri Lanka, Myanmar, 
Thailand, Indo-China, Malesia 
to N.Australia." 

 
Murraya stenocarpa     

Murraya tetramera  China: Yunnan: Yen Shan  
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ตัวอย่ำงกำรลงข้อควำมรับรอง (Additional Declaration) ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน 
ANNEX IV Part A Section I 

พืช หรือส่วนของพืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 
1. ผกัใบในสกลุ Ocimum spp. ได้แก่  
 กะเพรา (Ocimum tenuiflorum) 
 โหระพา (Ocimum basilicum) 
 แมงลกั (Ocimum americanum) 
 ยี่หร่า (Ocimum gratissimum) 

(ช่ือวิทยาศาสตร์ของพืช) complies with Annex IV.A.I, 
point 32.2 second indent and 45.2 second indent of EC 
Plant Health Directive 2000/29/EC 

2. ผกัชีฝร่ัง (Eryngium foetidum) Eryngium foetidum complies with Annex IV.A.I, point 
45.2 second indent of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC 

3. ผลของพืชในสกลุ (Momordica spp.) 
 มะระจีน (Momordica charantia ; balsam pear) 

    มะระขีน้ก (Momordica charantia ; bitter gourd) 
    ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis ; sweet gourd) 
 **ดรูายช่ือพืชในสกลุ (Momordica spp.) ได้ท้ายตาราง 

Momordica charantia complies with Annex IV.A.I, point 
36.2 second indent of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC 

4. คื่นฉ่าย (Apium graveolens) Apium graveolens complies with Annex IV.A.I, point 
32.2 second indent of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC 

5. ผลของมะเขือ (Solanum melongena)  
    เช่น มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมว่ง มะเขือเหลอืง    
    มะเขือขาว มะเขือขื่น มะเขือตอแหล มะเขือ 

Solanum melongena complies with Annex IV.A.I, point 
36.2 second indent of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC 

6. ดอกกล้วยไม้ (Orchid cut flower) 
 - รมเมทธิลโบรไมด์ อตัราแนะน า 24 g/cm3 เป็นเวลา 1.5    
      ชัว่โมง 
 - มีการตรวจก่อนสง่ออกไมพ่บเพลีย้ไฟ (Thrips palmi) 

Orchid cut flowers complies with Annex IV.A.I, point 
36.2 second indent of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC and the Decision 98/ 109(b) 
(ระบรุายละเอียดการก าจดัศตัรูพชืลงใน PC ด้วย) 

7. ส้มโอ (ทัง้เปลอืก) เฉพาะส้มโอจาก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย Citrus  maximus complies with Annex IV.A.I, point 16.1, 
16.2 option (c) first indent and second indent, 16.3 
option (a), 16.4 option (c) and 16.5 option (c) of EC 
Plant Health Directive 2000/29/EC 

8. ผลของพืชตระกลูส้ม เช่น ส้มโอ มะนาว มะกรูด  
    (ปอกเปลอืกนอกออก ให้เหลอืเฉพาะเยื่อสขีาวบางๆ) 

(ช่ือสามญัของพชื) without peel complies with Anex 
IV.A.I, point 16.5 option (c) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC  เช่น  
Pomelo without peel (Citrus  maximus) complies with 
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Anex IV.A.I, point 16.5 option (c) of EC Plant Health 
Directive 2000/29/EC 

9. ดอกไม้  
 - Dendranthema spp. เช่น เบญจมาศ  
 - Dianthus spp. เช่น คาร์เนชัน่, ผีเสือ้ 

(ช่ือสามญัของพชื) complies with Annex IV.A.I, point 32.2 
second indent of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

10. ดอกไม้ 
 - Aster spp.  เช่น แอสเตอร์ 
 - Eryngium spp. ดอกของผกัชีฝร่ัง 
 - Rosa spp.  เช่น กหุลาบ  
 - Trachelium spp. 
 - Hypericum spp. เช่น ดอกบวัทอง 
 - Lisianthus spp. เช่น ดอกไลซินแอนธสั 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 45.2 
second indent of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

11. ดอกไม้ 
 - Gypsophila  ยิปโซฟิลลา 
 - Solidago  ดอกสร้อยทอง 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.2 
second indent and 45.2 second indent of EC Plant 
Health Directive 2000/29/EC 

12. ต้นไม้น า้ (ข้อความรับรองขึน้อยูก่บัสภาพของพชืและชนิด
พืชที่สง่ออก) 
 ตวัอยา่ง เช่น Anubias spp. (มีใบ มีราก ไมม่ีดอก อาจมี
 หรือไมม่ีวสัดปุลกู 
และ 
รับรองวา่ตรวจสอบกอ่นสง่ออกแล้วไมพ่บหอย Pomacea 
spp. ตาม Decision 2012/697/EU 

1. Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 
option (b), 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option 
(a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC 
Plant Health Directive 2000/29/EC 
2. Consignment complies with the Decision 
2012/697/EU; The plants immediately prior to their 
export, have been officially inspected and found free 
from Pomacea spp. 
(ระบรุายละเอียดการก าจดัศตัรูพชืลงใน PC ด้วย) 

13. ต้นพืชเพื่อปลกู (plant for planting) พืชวงศ์ Araceae, 
Marantaceae, Musaceae, Sterliziaceae และพืชสกลุ 
Persea (ยกเว้น พืชสกลุ Musa) ในการสง่ออกต้อง
ด าเนินการ ดงันี ้ 
1. สวนทีไ่มพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci 
ต้องได้รับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยา่งเป็น
ทางการอยา่งน้อยทกุ 3 สปัดาห์ในช่วง 9 สปัดาห์ก่อนการ
สง่ออก  
2. สวนทีพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci  ผู้
สง่ออกต้องใช้วิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อก าจดัแมลงหวี่ขาวให้หมด
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ไป และต้องได้รับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาว
อยา่งเป็นทางการทกุสปัดาห์ในชว่ง 9 สปัดาห์ก่อนการสง่ออก  
3. ผู้สง่ออกต้องท า treatment ที่เหมาะสมก่อนการสง่ออกเพื่อ
ก าจดัเพลีย้ไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวนัหนอนชอนใบ เช่น 
การใช้สารก าจดัแมลงอิมิดาโคลพริด 70% ดบับลวิพี อตัรา 6 
กรัมตอ่น า้ 20 ลติรในการก าจดัแมลงหวี่ขาว และอิมดิาโคลพริด 
70% ดบับลวิพี อตัรา  
4 กรัมตอ่น า้ 20 ลติร ในการก าจดัเพลีย้ไฟและแมลงวนัหนอน
ชอนใบ เป็นต้น ภายใต้การควบคมุดแูลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
4. พืชที่มีรากหรือวสัดปุลกูต้องได้รับการตรวจรับรองปลอด
ไส้เดือนฝอย, Radopholus similis ด้วยการเก็บตวัอยา่งราก
และดินในสวนมาตรวจวิเคราะห์ โดยกลุม่วจิยักกักนัพืช  
5. พืชต้องมาจากการปลกูเลีย้งในโรงเรือน  
6. ไมม่ีเศษซากพืช ดอก และผล 
7. การระบขุ้อความรับรองพิเศษ ขึน้อยู่กับชนิดพืช 
ลักษณะที่ส่งออก และ growth habit (วิสัยพชื)
 ตวัอยา่ง เช่น Aglaonema spp. อะโกลนีมา่ 
 (มีใบ มีราก ไมม่ดีอก มีหรือไมม่วีสัดปุลกู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 
option (b), 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option 
(a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC 
Plant Health Directive 2000/29/EC 
(ระบรุายละเอียดการก าจดัศตัรูพชืลงใน PC ด้วย) 

14. พืชสกลุ Musa ในการสง่ออกต้องด าเนินการ ดงันี ้ 

1. สวนทีไ่มพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci 
ต้องได้รับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยา่งเป็น
ทางการอยา่งน้อยทกุ 3 สปัดาห์ในช่วง 9 สปัดาห์ก่อนการ
สง่ออก  
2. สวนทีพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci  ผู้
สง่ออกต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อก าจดัแมลงหวี่ขาวให้หมด
ไป และต้องได้รับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยา่ง
เป็นทางการทกุสปัดาห์ในช่วง 9 สปัดาห์ก่อนการสง่ออก  
3. ผู้สง่ออกต้องท า treatment ที่เหมาะสมก่อนการสง่ออกเพื่อ
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ก าจดัเพลีย้ไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวนัหนอนชอนใบ เช่น การ
ใช้สารก าจดัแมลงอิมิดาโคล พริด 70% ดบับลวิพี อตัรา 6 กรัม
ตอ่น า้ 20 ลติรในการก าจดัแมลงหวี่ขาว และอิมิดาโคลพริด 
70% ดบับลวิพี อตัรา 4 กรัมตอ่น า้ 20 ลติร ในการก าจดัเพลีย้
ไฟและแมลงวนัหนอนชอนใบ เป็นต้น ภายใต้การควบคมุดแูล
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
4. พืชสกลุ Musa ที่มีรากหรือวสัดปุลกูพืช ต้องได้รับการตรวจ
รับรองปลอดไส้เดือนฝอย, Radopholus similis โดยกลุม่วิจยั
กกักนัพืช  
5. พืชสกลุ Musa ต้องได้รับการตรวจรับรองปลอดจากอาการ
ของโรคที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, Pseudomonas 
solanacearum (Smith) โดยกลุม่วิจยักกักนัพืช  
5. พืชต้องมาจากการปลกูเลีย้งในโรงเรือน 
6. ไมม่ีเศษซากพืช ดอก และผล 
7. การระบขุ้อความรับรองพิเศษ ขึน้อยู่กับลกัษณะที่
ส่งออก  
ตวัอยา่ง เช่น 
- เหง้ากล้วย มีรากตดิไปสัน้ๆ ไม่มีใบ มีส่วนของล าต้น นิดหน่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 
option (b), 25.7 option (b), 32.1 option (c), 32.3 option 
(c), 33, 34 option (a) second indent and option (b) 
second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 
46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC 
(ระบรุายละเอียดการก าจดัศตัรูพชืลงใน PC ด้วย) 

15. ต้นกล้วยไม้ (Orchid Plant) 

1. สวนทีไ่มพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci 
ต้องได้รับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยา่งเป็น
ทางการอยา่งน้อยทกุ 3 สปัดาห์ในช่วง 9 สปัดาห์ก่อนการ
สง่ออก  
2. สวนทีพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci  ผู้
สง่ออกต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อก าจดัแมลงหวี่ขาวให้หมด
ไป และต้องได้รับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยา่ง
เป็นทางการทกุสปัดาห์ในช่วง 9 สปัดาห์ก่อนการสง่ออก  
3. ผู้สง่ออกต้องท า treatment ที่เหมาะสมก่อนการสง่ออกเพื่อ
ก าจดัเพลีย้ไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวนัหนอนชอนใบ เช่น 
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การใช้สารก าจดัแมลงอิมิดาโคล พริด 70% ดบับลวิพี อตัรา 6 
กรัมตอ่น า้ 20 ลติรในการก าจดัแมลงหวี่ขาว และอิมดิาโคลพ
ริด 70% ดบับลวิพี อตัรา 4 กรัมตอ่น า้ 20 ลติร ในการก าจดั
เพลีย้ไฟและแมลงวนัหนอนชอนใบ เป็นต้น ภายใต้การ
ควบคมุดแูลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
4. ไมต้่องขึน้ทะเบียนสวน แตต้่องตรวจแมลงหวี่ขาว  
5. การระบขุ้อความรับรองพิเศษ ขึน้อยูก่บัชนิดพชื ลกัษณะที่
สง่ออก 
ตวัอยา่ง เช่น 

Dendrobium, Oncidium, Vanda และต้นกล้วยไม้ทัง้หมด  

- มีใบ มีราก มวีสัดปุลกูใหม ่(เชน่ เดิมใช้กาบมะพร้าว แตต่อน
สง่ออกเปลีย่นมาใช้ sphagnum moss ใหมหุ่้มแทน) 
และไมม่ีดอก  

หรือ 
- มีใบ มีราก ไมม่วีสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 
option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option (a) second 
indent and option (b) second indent, 36.1 option (c), 
45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health 
Directive 2000/29/EC 
(ระบรุายละเอียดการก าจดัศตัรูพชืลงใน PC ด้วย) 

16. เมลด็พนัธุ์ทานตะวนั (Helianthus annuus) Consignment complies with Annex IV.A.I, point 47 
option (a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

17. เมลด็พนัธุ์ถัว่ (Phaseolus spp.)  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 51 
option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

18. เมลด็พนัธุ์ข้าวโพด (Zea mais) Consignment complies with Annex IV.A.I, point 52 
option (a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

19. เมลด็พนัธุ์มะเขือเทศ (Solanum  lycopersicum) 
 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 48 
option (b)(c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

20. ต้นพืชเพื่อปลูกจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ  (tissue 
culture) สง่ออกในสภาพต้นออ่นท่ียงัอยู่ในอาหาร (Seedling 
in flask)  
 - ต้นกล้วยไม้  
 - พืชเพื่อปลกูจ าพวก herbaceous 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 
option (d), 32.3 option (d), 33, 34 option (a) first indent 
and option (b) first indent, 36.1 option (d), 45.1 option 
(d) and 46 (b) option (d) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC 

21. พืชวงศ์ Palmae (Arecaceae) 
1. ผู้ส่งออกต้องท า treatment ที่เหมาะสมก่อนการส่งออก
เพื่อก าจัดเพลีย้ไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวนัหนอนชอนใบ 
เช่น การใช้สารก าจัดแมลงอิมิดาโคล พริด 70% ดับบลิวพี 
อตัรา 6 กรัมต่อน า้ 20 ลิตรในการก าจดัแมลงหวี่ขาว และอิมิ
ดาโคลพริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 4 กรัมต่อน า้ 20 ลิตร ใน
การก าจดัเพลีย้ไฟและแมลงวนัหนอนชอนใบ เป็นต้น ภายใต้
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การควบคมุดแูลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
2. การระบขุ้อความรับรองพิเศษ ขึน้อยู่กบัชนิดพืช ลกัษณะที่
สง่ออก  
ตวัอยา่ง เช่น Arenga spp. เตา่ร้าง 
  Euterpe spp. ปาล์มยเูทอเป 
  Rhapis spp. จัง๋  
  Chrysalidocarpus lutescens หมาก
เหลอืง  
 ส่งออกสภำพ มีใบ มีรำก มีวัสดุปลูก ไม่มีดอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 
option (a) second indent and option (b) second indent, 
36.1 option (c), 37 option (a), 39 first indent, second 
indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant 
Health Directive 2000/29/EC  
(ระบรุายละเอียดการก าจดัศตัรูพชืลงใน PC ด้วย) 

22. พืชภายใต้มาตรการควบคมุพิเศษ (Establishment List ; 
EL) เช่น กะเพรา โหระพา แมงลกั มะเขือเปราะ พริก คะน้า 
กวางตุ้ง ถัว่ฝักยาว เป็นต้น 
ต้องระบเุลขทะเบียนโรงงคดับรรจทุี่ผลติสนิค้าชนิดนัน้ๆ  

The commodities (ช่ือ สามญั/ช่ือวิทยาศาสตร์ของพืช) was/ 
were listed and approved by the Establishment List 
Project of Department of Agriculture. (Reference GMP 
No. AC........................................)   

หมำยเหตุ 1. เมลด็พนัธุ์ ต้องแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ศตัรูพืชจากห้องปฏิบตักิารทกุครัง้ 
2. รายละเอียดการก าจดัศตัรูพืช (Treatment)  ระบอุตัราและช่ือสารก าจดัศตัรูพืช ขึน้อยูก่บัการจดัการของผู้สง่ออก 

เช่น “The plants were dipped with Imidacloprid in the ratio 0.03% for 1 minute.” 
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ภำคผนวก 5 ส่วน B 
(Annex V, Part B) 

พืชและส่วนของพืชต่อไปนี ้จดัเป็นพืชควบคุม (Regulated Plants) ของสหภำพยุโรป 
 

 พืช ผลติภณัฑ์พืช และสิง่อื่นใด ซึง่อาจมีสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายติดมา สหภาพยโุรปจึงก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ 
(inspection) ทางด้านสขุอนามยัพืชจากประเทศต้นทางและต้องมีใบรับรองสขุอนามยัพืชก ากบัไปกบัสนิค้า  
 พืชที่สหภาพยโุรปก าหนดให้เป็น Regulated Plants ได้แก่ 
I. พืช ผลิตภณัฑ์พืชและสิ่งอื่นใด ซึ่งอำจมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรำยติดมำ 

 1. ต้นพืชเพื่อปลกู (plant for planting) ตอ่ไปนี ้ยกเว้น เมลด็ 
  - ทานตะวนั (Helianthus annuus) 
  - อลัฟัลฟ่า (Medicago sativa) 
  - พืชในสกลุเชอร่ี ราสเบอร์ร่ี แบลค็เบอร์ร่ี (Rubus spp.) 
  - พืชสกลุข้าว (Oryza spp.) 
  - ข้าวโพด (Zea mays) 
  - พืชจ าพวกหอม, กระเทียม ชนิดตอ่ไปนี ้
   ต้นหอมไทย (Allium ascalonicum)  หอมแดง (Allium cepa) 
   กระเทียมต้น (Allium porrum)  กุ่ยช่ายฝร่ัง (Allium schoenoprasum) 
  - ถัว่ในสกลุ (Phaseolus spp.)  
หมำยเหตุ ที่ขีดเส้นทบั คือ สิง่ต้องห้ามของสหภาพยโุรป (Prohibited Plants) ไมส่ามารถสง่ออกได้ 
 
 2. สว่นหนึง่สว่นใดของพืชตอ่ไปนี ้ยกเว้น ผลและเมลด็ 
  Dendranthema spp. เช่น เบญจมาศ 
  Dianthus spp.  เช่น คาร์เนชัน่ ผีเสือ้ 
  Gypsophila spp.  ยิปโซฟิลา่ 
  Pelargonium spp. เช่น เจอราเนียม เพลาโกเนียม 
  Phoenix spp.  เช่น อินทผาลมั ปาล์มสบิสองปันนา 
  Populus spp. 
  Solidago spp.  เช่น ดอกสร้อยทอง 
  ไม้ตดัดอกของพืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) 
  ไม้ตดัดอกของพืช ตอ่ไปนี ้ Aster spp.  เช่น แอสเตอร์ 
     Eryngium spp. 
     Hypericum spp.  เช่น ดอกบวัทอง 
     Lisianthus spp.  ดอกไลซิแอนธสั 
     Rosa spp.  กหุลาบ 
     Trachelium spp. 
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ผกัใบ ตอ่ไปนี ้  Apium graveolens คื่นฉ่าย 
     Ocimum spp.   กะเพรา โหระพา แมงลกั และยี่หร่า 
    **New Limnophila spp.  ผกัแขยง 
    **New Eryngium spp.  ผกัชีฝร่ัง 
 **New Manihot esculenta ใบมนัส าปะหลงั 
 **New ก่ิงทัง้ที่มีและไมม่ีใบ ของพืชในสกลุ Betula spp.  เช่น ก าลงัเสอืโคร่ง, birch tree 
 **New สว่นหนึง่สว่นใดของพืชตอ่ไปนี ้ Amiris   Merrillia Swingle 
      Casimiroa  Naringi 
      Citropsis Swingle  Tetradium 
      Eremocitrus Swingle Toddalia 
      Esenbeckia  Zanthoxylum 
      Glycosmis 
หมำยเหตุ ที่ขีดเส้นทบั คือ สิง่ต้องห้ามของสหภาพยโุรป (Prohibited Plants) ไมส่ามารถสง่ออกได้ 
 

 2.1 สว่นหนึง่สว่นใด รวมถึงเมลด็ ของพืชตอ่ไปนี ้ยกเว้น ผล 
  Aegle     Limonia 
  Aeglopsis Swingle   Microcitrus Swingle 
  Afraegle    **New Atalantia     
  Pamburus Swingle   Balsamocitrus     

Severinia    Burkillanthus Swingle    
Swinglea    Calodendrum     
Triphasia    Choisya      
Vepris     Clausena 

3. ผลของพืชตอ่ไปนี ้
  Citrus spp.และพนัธุ์ลกูผสม  เช่น ส้ม มะนาว มะกรูด 
  Fortunella Swingle และพนัธุ์ลกูผสม 
  Poncirus spp.และพนัธุ์ลกูผสม 
  Momordica spp.  เช่น  มะระจีน  มะระขีน้ก  ฟักข้าว 
  Solanum melongena เช่น  มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมว่ง มะเขือขื่น มะเขือขาว/มะเขือไขเ่ตา่ 

Annona spp.  เช่น  น้อยหนา่ 
Cydonia spp.  เช่น  ควินซ์ 
Diospyros spp.  เช่น  พลบัจีน 
Malus spp.  เช่น  แอปเปิล้ 
Mangifera spp.  เช่น  มะมว่ง 
Passiflora spp.  เช่น  เสาวรส 

- 60 -



 

Prunus spp.  เช่น  พรุน พลมั บ๊วย ท้อ เชอร์ร่ี อบเชย 
Psidium spp.  เช่น  ฝร่ัง 
Pyrus spp.  เช่น  แอปเปิล้  สาลี ่

 Ribes spp.  เช่น  แบลกเคอร์เรนท์ 
 Syzygium spp.  เช่น  ชมพู ่

Vaccinium spp.  เช่น  ช่อไขม่กุ 
 **New Capsicum  spp.  เช่น  C. annuum พริกหวาน พริกหยวก พริกชีฟ้า้,  
         C. furtescens พริกขีห้นสูวน พริกขีห้นใูหญ่ พริกจินดา 

4. หวัมนัฝร่ัง (Solanum tuberosum) 
5. เปลอืกที่ลอกออกมาแล้วของพืชต่อไปนี ้ 

  สน conifers   Acer  saccharum 
  Populus spp.   Quercus spp. (ยกเว้น ชนิด Quercus suber) 

6. ไม้ (wood) ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 2(2) ของระเบียบนี ้หมายความถึง ไม้ที่ยงัคงสภาพธรรมชาติ ไม่ว่า
จะมีเปลอืกหรือไมก็่ตาม อยูใ่นรูปของ ชิน้ไม้ ผงไม้ ขีเ้ลือ่ย เศษไม้ (chips, particles, sawdust, wood waste หรือ scrap) และ
ไม้พาเลท วสัดบุรรจภุณัฑ์ไม้ที่ใช้ในการขนสง่สนิค้า (dunnage, spacers, pallets หรือ packing material) 

7. ดินและวสัดปุลกู (soil and growing medium) 
 (a) ดิน หรือ วสัดปุลกูที่มีดินหรือสว่นของพืช เช่น เปลอืกไม้ ฮิวมสั อินทรียวตัถเุป็นสว่นผสม 
 (b) ดิน หรือ วสัดปุลกู ตามข้อ (a) ที่ติดไปกบัพืช 
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II. พืชและส่วนของพืชหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นพำหะของสิ่งมีชวีติที่เป็นอันตรำย ส ำหรับ protected zone ของสหภำพยุโรป 
 1. ต้นบีตรูท (Beta vulgaris) ท่ีน าเข้าไปเพื่อใช้ในการอตุสาหกรรม  
 2. ดินและสิง่สกปรกที่ติดไปกบัหวับีตรูท (Beta vulgaris) 

3. ละอองเกสรที่ยงัมีชีวิตของ 
Amelanchier spp.  Malus spp. 
Chaenomeles spp.  Mespilus spp. 
Cotoneaster spp.   Photinia davidiana 
Crataegus spp.   Pyracantha spp. 
Cydonia spp.   Pyrus spp. 
Eriobotrya spp.   Sorbus spp. 

4. สว่นใดสว่นหนึง่ของพืชตอ่ไปนี ้ยกเว้น เมลด็และผล 
Amelanchier spp.  Malus spp. 
Chaenomeles spp.  Mespilus spp. 
Cotoneaster spp.   Photinia davidiana 
Crataegus spp.   Pyracantha spp. 
Cydonia spp.   Pyrus spp. 
Eriobotrya spp.   Sorbus spp. 

5. เมลด็ของพืชตอ่ไปนี ้
Beta vulgaris   Castanea spp. **New 
Dolichos spp.   Magnifera spp. 
Phaseolus vulgaris 

6. เมลด็และฝักของฝา้ย (Gossypium spp.) และฝา้ยที่ยงัไมป่ั่น 
6a. ผลองุ่น (Vitis) 
7. ไม้ (wood) ตามค านิยามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ ของมาตรา 2(2) ของระเบียบนี ้หมายความถึง 

(a) ไม้สน conifers (Coniferales) ยกเว้น ไม้สนท่ีลอกเปลอืกออกแล้ว (ที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศที่สามใน  
     ยโุรป)  
     ไม้โอ้ค (Castanea) ยกเว้น ไม้ที่ลอกเปลอืกออกแล้ว 

     (b) เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน Annex I, Part two to Council Regulation (EEC) No 2658/87 
8. สว่นใดสว่นหนึง่ของยคูาลปิตสั (Eucalyptus) 
9. เปลอืกของสน conifers (Coniferales) ที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศที่สามในยโุรป 
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เงื่อนไข/ข้อก ำหนดส ำหรับกำรน ำเข้ำพืชที่เป็นพืชควบคุมของสหภำพยุโรป (Regulated Plants) 
 เพื่อเป็นการควบคมุการแพร่ระบาด 
 1. พืชควบคมุชนิดนัน้จะต้อง ไม่เป็นสิ่งต้องห้ำมตามระเบียบนี ้(Directive 2000/29/EC) 

 หมำยเหตุ ช่ือพืชควบคมุที่ขีดเส้นทบั คือ สิง่ต้องห้ามของสหภาพยโุรป (Prohibited Plants) 
    ไมส่ามารถสง่ออกได้ 

 2. ในการน าเข้าจะต้องมีใบรับรองสขุอนามยัพืช (Phytosanitary Certificate) แนบไปกบัสินค้าด้วย หากไม่มีถือว่า
เป็นการน าเข้าที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข (non-compliance) ทาง EU จะออกหนงัสือแจ้งเตือนกลบัไปยงัประเทศผู้ส่งออก 
(Notification of Interception) 
 3. ต้องมีการตรวจสอบด้านสขุอนามยัพืช (แมลงศตัรูพืช เชือ้โรคพืช ฯลฯ) ก่อนการสง่ออกและลงข้อความรับรองตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 
 4. กรณีที ่Regulated Plants นัน้ๆ เป็นพืชที่ต้องมีการปฏิบตัิก่อนการสง่ออกตามมาตรการท่ีประเทศไทยก าหนด เช่น 
พืชตามมาตรการควบคมุพิเศษ (EL) หรือ พืชควบคมุเฉพาะ หรือ พืชควบคมุ หรือ พืชตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เช่น 
มะละกอ ฝร่ัง ชมพู ่ดอกกล้วยไม้ จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนด้วย 
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ภำคผนวก 6 
(Annex VI) 

พืชและผลิตภณัฑ์จำกพืชที่อำจต้องมกีำรด ำเนินกำรอื่นใดเป็นพิเศษก่อนอนุญำตให้น ำเข้ำสหภำพยุโรป 

 1. ซีเรียลและสิง่ที่ท ามาจากซีเรียล (Cereals and their derivatives) 
 2. ต้นพืชตะกลูถัว่แห้ง (Dried leguminous plants) 
 3. หวัมนัส าปะหลงัและสิง่ที่ท ามาจากหวัมนัส าปะหลงั (Manioc tubers and their derivatives) 
 4. กากที่ได้จากการผลติน า้มนัพืช (Residues from the production of vegetable oils) 
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ข้อก ำหนดของไทยในกำรขอใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับสินค้ำผัก ผลไม้สด 
ส่งออกไปสหภำพยุโรป 

 
1. กำรขอใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับพืชควบคุมของสหภำพยุโรป (Regulated Plants) 
 1.1 กรณี Regulated Plants เป็นพืชตามมาตรการควบคมุพิเศษ (EL), พืชควบคมุเฉพาะ, ฝร่ังและชมพู,่ ดอก
กล้วยไม้ หรือพืชเพื่อปลกูให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขพิเศษ (special condition) ของพืชชนดินัน้ๆ  
 1.2 กรณี Regulated Plantsอื่นๆ 

- ส าหรับการสง่ออกผกัสด-ผลไม้สดต้องจดทะเบยีนเป็นผู้สง่ออก 
- สหภาพยโุรป รหสัทะเบียน EU-XX-XXX 
- สมาพนัธรัฐสวิส รหสัทะเบียน CH-XX-XXX 
- นอร์เวย์ รหสัทะเบียน NW-XX-XXX 

- Regulated Plants ต้องมาจากแปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จากกรม
วิชาการเกษตร 

- บริษัท/โรงคัดบรรจุต้องผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) และ
ประยกุต์ใช้ HACCP จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนว่ยงานท่ีกรมฯ ให้การรับรอง 

 

หมำยเหตุ ผู้สง่ออกที่มีโรงคดับรรจเุป็นของตนเองแตม่ีชนิดพืชและ/หรือปริมาณไม่เพียงพอต่อการสง่ออก สามารถจดัหาสินค้า
จากโรงคดับรรจุอื่นได้ (ต้องผ่านการรับรองและขึน้ทะเบียน GMP และประยกุต์ใช้ HACCP แล้วเช่นเดียวกนั) โดยมี
หนงัสือรับรองการคดับรรจุ จากโรงคดับรรจุนัน้ๆ (ระบชุนิดพืช น า้หนกั และปริมาณ) แนบมาพร้อมกับค าขอ พ.ก.7 
และต้องแนบส าเนาหนงัสอืแสดงการได้รับการรับรองและขึน้ทะเบียน GMP ของโรงคดับรรจนุัน้ๆ ด้วย 

- การคดับรรจ ุRegulated Plants ต้องแยกบรรจุพืช 1 ชนิดต่อ 1 กล่อง  โดยไมม่ีพืชชนิดอื่นๆ มาปะปน 
ยกเว้น พชืที่อยูใ่นลกัษณะพร้อมประกอบอาหาร (ready to cook หรือ ready to eat) หรือบรรจรุวมอยูใ่นบรรจภุณัฑ์ยอ่ย
เดียวกนัซึง่มีน า้หนกัรวมไมเ่กิน 500 กรัม เช่น ชดุส้มต าพร้อมปรุง หรือชดุแกงเขียวหวานพร้อมปรุง เป็นต้น 

- ติดปา้ย/ ฉลาก หรือประทบัข้อความภาษาองักฤษ พร้อมระบทุะเบียนผู้สง่ออก ช่ือผู้สง่ออก ช่ือสามญัและ
วิทยาศาสตร์ของพชื น า้หนกั รหสัรุ่นที่ผลติ และประเทศผู้ผลติ โดยติดที่กลอ่งบรรจหุีบหอ่ หรือภาชนะบรรจยุอ่ย หรือจะตดิสองที่ก็ได้ 

- Regulated Plants ต้องผา่นการตรวจสอบ (inspection) ทางด้านสขุอนามยัพืช โดยใช้วิธีการสุม่ตรวจ
อ้างองิตามมาตรฐาน ISPM No. 31 รายละเอียดของจ านวนพืชทีสุ่ม่ตรวจสอบศตัรูพืชก่อนการสง่ออกดงัตารางที่ 4 

ข้อมลู ณ วนัที่ 21 สิงหาคม 2559 
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2. พืชผักสดภำยใต้มำตรกำรควบคุมพิเศษส ำหรับกำรส่งออกผักและผลไม้สดไปสหภำพยุโรป นอร์เวย์ และ  

    สมำพันธรัฐสวิส (Establishment List) 

2.1 พืชในมำตรกำรควบคุมพิเศษฯ (พืช EL 1 & 2) จากประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การออกใบรับรองสขุอนามยัพืช
และใบรับรองสขุอนามยัส าหรับสนิค้าพืชผกัสดไปสหภาพยโุรป นอร์เวย์และสมาพนัธรัฐสวิส ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2554 และ
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง การออกใบรับรองสขุอนามยัพืชและใบรับรองสขุอนามยัส าหรับสนิค้าพืชผกัสดไปสหภาพ
ยโุรป นอร์เวย์และสมาพนัธรัฐสวสิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2555 ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2555 ได้แก ่

- พืชสกลุ Ocimumได้แก่ กะเพรา โหระพา แมงลกั ยี่หร่า 
- พืชสกลุ Capsicumได้แก่ พริกหยวก พริกชีฟ้า้ พริกขีห้น ู
- พืช Solanum melongenaได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมว่ง มะเขือเหลอืง มะเขือขาว มะเขือขื่น 
- พืช Momordica charantiaได้แก ่มะระจีน มะระขีน้ก 
- พืช Eryngium foetidumได้แก่ ผกัชีฝร่ัง 
- ถัว่ฝักยาว Vigna unguiculata (yard long beans) 
- คะน้า Brassica alboglabra (Chinese kale) 
- กวางตุ้ง Brassica chinensis (Chinese cabbage) 
- ผกัชีไทย Coriandrum sativum (Thai coriander) 
- สะระแหน ่Mentha cordifolia (kitchen mint) 
- ขึน้ฉ่าย Apium graveolens (Chinese celery) 

หมำยเหตุกวางตุ้ง ในความหมายของประกาศฯ หมายถึง กวางตุ้งไทย กวางตุ้งไต้หวนั กวางตุ้งฮ่องเต้ และผกัฉ่อย 

2.2 เงื่อนไขกำรขอใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับพืชผักสดตำมมำตรกำรควบคุมพิเศษฯ  
2.2.1 ผู้ที่ต้องการสง่ออกพืชผกัสดตามข้อ 2.3.1 ต้องปฏิบตัิตามมาตรการควบคมุพิเศษฯ ดงัรายละเอียดในแนบท้าย

ประกาศกรมวชิาการเกษตรเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและออกใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับสนิค้าผกัผลไม้สด
สง่ออกไปสหภาพยโุรปนอร์เวย์และสมาพนัธรัฐสวิสพ.ศ.2556 ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2556 

2.2.2 ต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออก 
2.2.3 พืช EL ต้องมาจากแปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)จากกรมวิชาการเกษตร 
2.2.4 บริษัท/ โรงคดับรรจตุ้องผ่านการรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP)จากกรมวิชาการ

เกษตร  
หมำยเหตุ ผู้สง่ออกที่ยงัไม่ผ่านมาตรการควบคมุพิเศษฯ สามารถสง่ออกพืช EL ได้โดยจดัหาพืช EL จากโรงคดับรรจุอื่น(ซึ่ง

ผา่นมาตรการควบคมุพิเศษฯ แล้ว) และต้องมีส าเนาหนงัสอืรับรองจากโรงคดับรรจนุัน้ๆ วา่ได้จดัเตรียมสนิค้าให้แก่
ผู้สง่ออกรายดงักลา่ว โดยระบชุนิดพืช น า้หนกั และปริมาณ 
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2.2.5 ต้องมีใบรับรองสขุอนามยั (Health Certificate) ประกอบการขอใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับการสง่ออกพืช 
EL (เฉพาะพืชสด ยงัไม่ผ่านการแปรรูป เช่น แช่แข็ง และแช่เยือกแข็ง หรือ อบแห้ง หรืออยู่ในน า้มนั) ไปยงัสหภาพยโุรป และ
นอร์เวย์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- พืชสกลุ Ocimum เฉพาะกะเพรา และโหระพาเทา่นัน้ 
- พืชสกลุ Capsicumได้แก่ พริกหยวก พริกชีฟ้า้ พริกขีห้น ู
- พืช Solanum melongenaเฉพาะมะเขือเปราะเทา่นัน้ 
- ผกัชีฝร่ัง (Eryngium foetidum)  
- ถัว่ฝักยาว (Vigna unguiculata) 
- คะน้า(Brassica alboglabra)  
- กวางตุ้งไทย (Brassica chinensis) 
- ผกัชีไทย (Coriandrum sativum) 
- สะระแหน ่(Mentha cordifolia) 
- ขึน้ฉ่าย (Apium graveolens)  

 

2.2.6 การคดับรรจพุืช EL ต้องแยกบรรจุพืช 1 ชนิดต่อ 1 กล่อง โดยไม่มีพืชชนิดอื่นๆ มาปะปน ยกเว้น พืชที่อยู่ใน
ลกัษณะพร้อมประกอบอาหาร (ready to cook หรือ ready to eat) หรือบรรจุรวมอยู่ในบรรจุภณัฑ์ย่อยเดียวกนัซึ่งมีน า้หนกั
รวมไมเ่กิน 500 กรัมเช่น ชดุส้มต าพร้อมปรุง หรือชดุแกงเขียวหวานพร้อมปรุง เป็นต้น 

2.2.7 ติดปา้ย/ ฉลาก หรือประทบัข้อความภาษาองักฤษ พร้อมระบหุมายเลขทะเบียนผู้สง่ออก ช่ือผู้สง่ออก ช่ือสามญัและ
วิทยาศาสตร์ของพืช น า้หนกั รหสัรุ่นท่ีผลิต และประเทศผู้ผลิต โดยติดที่กลอ่งบรรจุหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุย่อย หรือจะติดทัง้
สองที่ก็ได้ 

2.2.8 พืช EL ต้องผ่านการตรวจสอบ (inspection) ทางด้านสขุอนามยัพืช โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจอ้างอิงตามมาตรฐาน
ISPM No. 31 รายละเอียดของจ านวนพืชที่สุม่ตรวจสอบศตัรูพืชก่อนการสง่ออกดงัตารางที่ 4 

ข้อมูล ณ วนัที ่21 สิงหาคม 2559 
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3. พืชควบคุมเฉพำะ 

พืชควบคุมเฉพำะ หมายถึง พืชซึ่งถกูก าหนดว่าต้องผ่านการตรวจสอบเชือ้จุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
ของมนษุย์ (ตารางที่ 3) ตาม 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก าหนดพืชเป็นพืชควบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2552 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก าหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวนัที่ 14 

พฤศจิกายน 2556 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดพืชเป็นพืชควบคมุเฉพาะ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 วนัที่ 30 ธันวาคม 

2558 ก าหนดให้มะละกอเป็นพืชควบคมุเฉพาะ การสง่ออกสหภาพยโุรป นอร์เวย์ สมาพนัธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและญ่ีปุ่ น ต้องผา่นการทดสอบวา่ไมม่ีการดดัแปรพนัธุกรรมและมีใบรับรองสขุอนามยัมาแสดง 

3.1 เง่ือนไขการขอใบรับรองสขุอนามยัพชืส าหรับพืชควบคมุเฉพาะ 
 3.1.1 กรณีพืชควบคมุเฉพาะนัน้ๆ เป็นพืช EL ให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของพืช EL ในข้อ 2 

3.1.2 กรณีพืชควบคมุเฉพาะอื่นๆ 
- ผู้สง่ออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกสนิค้าผกัและผลไม้สดไปสหภาพยโุรป (ทะเบียน EU-XX-XXX) 
- กรณีการสง่ออกล าไยสด และทเุรียนสด ผู้สง่ออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกผลล าไยสดฯ และผลทเุรียน

สดฯ (ทะเบียน LO-XX-XXX และทะเบียน DU-XX-XXX) 
หมำยเหตุ การสง่ออกล าไยผลสด และทเุรียนผลสดออกไปนอกราชอาณาจกัร กรณีน าติดตวัออกไปเพื่อใช้เฉพาะตวั (ปริมาณ

ไมเ่กิน 25 kgs. เฉพาะล าไยสด และมีปริมาณที่สมควรส าหรับทเุรียนสด) สามารถสง่ออกไปได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้สง่ออกผลล าไยสด และผลทเุรียนสดฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจด
ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลล าไยสดออกไปนอกราชอาณาจกัร ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2542 และประกาศกรมวิชาการ
เกษตรเร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการจดทะเบียนเป็นผู้สง่ผลทเุรียนสดออกไปนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2556 
ลงวนัท่ี 5 มิถนุายน 2556 

 3.1.3 พืชควบคมุเฉพาะต้องมาจากแปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)จากกรมวิชาการ
เกษตร 

 3.1.4 บริษัท/ โรงคดับรรจตุ้องผ่านการรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP)จากกรมวิชาการ
เกษตร  

หมำยเหตุ ผู้สง่ออกที่มีโรงคดับรรจุเป็นของตนเองแต่มีชนิดพืชหรือปริมาณไม่เพียงพอต่อการสง่ออก สามารถจดัหาสินค้าจาก
โรงคดับรรจอุื่นได้(ต้องผ่านการรับรองและขึน้ทะเบียน GMP แล้ว) และต้องมีส าเนาหนงัสือรับรองจากโรงคดับรรจุนัน้ๆ ว่าได้
จดัเตรียมสนิค้าให้แก่ผู้สง่ออกรายดงักลา่ว โดยระบชุนิดพืช น า้หนกั และปริมาณแนบมาพร้อมกบัค าขอ พ.ก.7 และต้องแนบ
ส าเนาหนงัสอืแสดงการได้รับการรับรองและขึน้ทะเบียน GMP ของโรงคดับรรจนุัน้ๆ ด้วย 

3.1.5 ต้องมีใบรับรองสขุอนามยั (Health Certificate) ประกอบการขอใบรับรองสขุอนามยัพืช 
3.1.6 การคดับรรจุพืชควบคมุเฉพาะไม่จ ำเป็นต้องแยกบรรจุพืชผู้สง่ออกสามารถแยกบรรจุหรือบรรจุรวมกนักบัสินค้า

อื่นๆ ได้ (ห้ามบรรจุรวมกบั Regulated Plants และพืช EL) แต่จะต้องท ารายการสินค้า (packing list) ของสินค้าทุกกลอ่ง แนบ
ประกอบการตรวจสอบด้วย 
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3.1.7 ติดปา้ย/ ฉลาก หรือประทบัข้อความภาษาองักฤษ พร้อมระบหุมายเลขทะเบียนผู้สง่ออก ช่ือผู้สง่ออก ช่ือสามญัและ
วิทยาศาสตร์ของพืช น า้หนกั รหสัรุ่นท่ีผลิต และประเทศผู้ผลิต โดยติดที่กลอ่งบรรจุหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุย่อย หรือจะติดทัง้
สองที่ก็ได้ 

3.1.8 พืชควบคมุเฉพาะต้องผ่านการตรวจสอบ (inspection) ทางด้านสขุอนามยัพืช โดยใช้วิธีการสุม่ตรวจอ้างอิง
ตามมาตรฐาน ISPM No. 31 รายละเอียดของจ านวนพืชที่สุม่ตรวจสอบศตัรูพืชก่อนการสง่ออกดงัตารางที่ 4 

 
3.2 ส าหรับการขอใบรับรองสขุอนามยัส าหรับมะละกอ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยส าหรับการส่งออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอร์เ วย์ สมาพันธรัฐสวิส 
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุ่ น พ.ศ. 2559 

 3.2.1 ผู้ที่ประสงค์ขะขอ HC ต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกผกั ผลไม้สดไปนอกราชอาณาจกัร กบักรมวิชาการเกษตร 
(หากเคยจดแล้วก็ไมต้่องจดใหม)่  
 3.2.2 ผลผลติมะละกอต้องมาจากแปลงที่ได้รับการตรวจรับรองเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร 
 3.2.3 ต้องมีโรงคดับรรจุที่ได้รับการรับรอง GMP + ประยกุต์ใช้ HACCP ตามมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด 
เช่น การจดัท าแผนการตรวจสอบย้อนกลบั การควบคมุความปลอดภยัทางด้านอาหาร ฯลฯ 
 3.2.4 การขอใบรับรองสขุอนามยั  
  - ผู้สง่ออกสามารถสง่ตวัอย่างเพื่อทดสอบกบัห้องปฏิบตัิการ 5 แห่ง ท่ีกรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง โดย
เจ้าหน้าที ่Lab. จะด าเนินการสุม่ตวัอยา่งจากโรงคดับรรจเุพื่อตรวจสอบ และออก Test Report ให้ 
  - ผู้สง่ออกน า Test Report มายื่นขอออกใบรับรองสขุอนามยักบักองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสิน
สนิค้าพืช (กมพ.) โดยใบรับรองสขุอนามยั มีอาย ุ15 วนั 

หมายเหต ุ กรณีที่ผู้สง่ออกมีแปลง GAP เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ ยืด
อายใุบรับรองออกไปเป็น 30 วนั 

  3.2.5 การออกใบรับรองสขุอนามยัพืช (Phytosanitary Certificate) ผู้ส่งออกต้องแนบใบรับรองสขุอนามยั (Health 
Certificate) ประกอบค าขอ พ.ก. 7 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพืชจะสุม่เก็บตวัอย่างผลมะละกอสดจากผู้สง่ออกแต่ละราย สง่ให้ สทช. 
วิเคราะห์ เพื่อเป็นการตรวจสอบย้อนกลบั 

รำยชื่อห้องปฏิบัติกำร 5 แห่งที่กรมวิชำกำรเกษตรให้กำรรับรอง 

 1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั (SGS) 
 2. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอร่ี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ALS) 
 3. บริษัทรับตรวจสนิค้าโพ้นทะเล จ ากดั (OMIC) 
 4. บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
 5. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติง้ เซอร์วิสเซา (ประเทศไทย) จ ากดั 
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ตำรำงที่ 3 พืชควบคุมเฉพำะซึ่งต้องมีใบรับรองสุขอนำมัยประกอบกำรขอรับใบรับรองสุขอนำมัยพืช 
 

Thai Name Common Name Scientific Name Health Certificate 

1. กะเพรา holy basil Ocimum tenuiflorum จลุนิทรีย์ 
2. โหระพา sweet basil Ocimum basilicum จลุนิทรีย์ 
3. สะระแหน ่ peppermint Mentha cordifolia   จลุนิทรีย์ 
4. ผกัชีฝร่ัง stinking Eryngium foetidum จลุนิทรีย์ 
5. ผกัแขยง phak kha yaeng Limnophila aromatica จลุนิทรีย์ 
6. ผกัแพรว/ แผ้ว phak  preaw Trichodesma indicum จลุนิทรีย์ 
7. ต้นหอมไทย spring onion Allium ascalonicum จลุนิทรีย์ 
8. คื่นฉ่าย celery Apium graveolens จลุนิทรีย์ 
9. กุ่ยชา่ย 

ใบกยุช่าย 
 
chinese chives leaf 

 
Allium tuberosum 

 
จลุนิทรีย์ 

ดอกกยุช่าย chinese chives flower Allium tuberosum จลุนิทรีย์ 
10. ชะอม acacia Acacia pennata subsp. insuavis จลุนิทรีย์ 
11. ตะไคร้ lemon grass Cymbopogon citratus จลุนิทรีย์ 
12. ผกับุ้ง 

ผกับุ้งไทย 
ผกับุ้งจีน 

 
water convolvulus 
chinese convolvulus 

 
Ipomoea aguatica 
Ipomoea aguatica 

 
จลุนิทรีย์ 
จลุนิทรีย์ 

13. ผกัแวน่ water clover Marsilea crenata จลุนิทรีย์ 
14. ผกักระเฉด water mimosa Neptunia oleracea จลุนิทรีย์ 
15. ใบบวับก pennywort Centella asiatica  จลุนิทรีย์ 
16. ใบชะพล ู wildbetel leaf bush Piper sarmentosum จลุนิทรีย์ 
17. ผกัขม, ผกัโขมแดง  tampara Amaranthus lividus จลุนิทรีย์ 
18. ผกัปลงั malabar nightshade Basella alba  จลุนิทรีย์ 
19. ผกัชีไทย coriander Coriandrum sativum  จลุนิทรีย์และสารพิษตกค้าง 
20. ถัว่ฝักยาว yard long bean Vigna unguiculata subsp. 

unguiculata 
จลุนิทรีย์และสารพิษตกค้าง 

21. หนอ่ไม้ฝร่ัง asparagus Asparagus officinalis จลุนิทรีย์และสารพิษตกค้าง 
22. พริก 

พริกขีห้น ู
พริกชีฟ้า้ 

 
bird chili  
chili spur pepper 

 
Capsicum frutescens 
Capsicum annuum 

 
จลุนิทรีย์และสารพิษตกค้าง 
สารพิษตกค้าง 

23. กระเจ๊ียบเขียว okra Abelmoschus esculentus สารพิษตกค้าง 
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Thai Name Common Name Scientific Name Health Certificate 

24. ขิง ginger Zingiber officinale  สารพิษตกค้าง 
25. คะน้า chinese kale Brassica alboglabra สารพิษตกค้าง 
26. กวางตุ้งไทย chinese cabbage  Brassica chinensis สารพิษตกค้าง 
27. มะเขอืเปราะ round eggplant Solanum melongena สารพิษตกค้าง 
28. ทเุรียน durian Durio zibethinus สารพิษตกค้าง 
29. ล าไย longan  Dimocarpus longan สารพิษตกค้าง 
30. ลิน้จี litchi Litchi chnensis สารพิษตกค้าง 
31. มงัคดุ mangosteen  Garcinia mangostana สารพิษตกค้าง 
32. ส้มโอ pomelo  Citrus maxima สารพิษตกค้าง 
33. มะมว่ง mango  Mangifera indica สารพิษตกค้าง 
34. มะละกอ Papaya Carica papaya CAMV 35s Promotor 

NOS terminator 
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4. กำรส่งออกผักผลไม้สดไปสหภำพยุโรป นอร์เวย์และสมำพันธรัฐสวิส (ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
 วิธีการและเง่ือนไขการขอและออกใบรับรองสขุอนามยัพืช ส าหรับสินค้าผกั ผลไม้สดสง่ออกไปสหภาพยโุรป นอร์เวย์และ
 สมาพนัธรัฐสวิส พ.ศ. 2556) 
หมำยเหตุ 1.  ตามข้อก าหนดใหม่ด้าน Food safety ของ EU ก าหนดให้ผกัและผลไม้สดเพื่อการบริโภคจะต้องมาจากโรงคดั

บรรจทุี่ผา่นการรับรองมาตรฐาน GMP และประยกุต์ใช้หลกัการ  HACCP  
 2.  ผู้สง่ออกไมม่ีโรงคดับรรจเุป็นของตนเอง หรือมีพืชในปริมาณไม่เพียงพอต่อการสง่ออก สามารถจดัหาสินค้าจาก

โรงคดับรรจอุื่นได้ โดยมีหนงัสอืรับรองจากโรงคดับรรจุนัน้ๆ ว่าได้จดัเตรียมสินค้าให้แก่ผู้สง่ออกรายดงักลา่ว โดย
ระบชุนิดพืชและน า้หนกัรวม 

 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการในการยื่นขอใบรับรองสขุอนามยัพชื 

1. ผู้ประกอบการยื่นค าขอตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ณ จดุสง่ออก ก่อนเวลาสง่ออกไมน้่อยกวา่ 3 ชัว่โมง 
2. เอกสารประกอบการขอสง่ออก 
 2.1 ค าขอใบรับรองสขุอนามยัพืช (แบบ พ.ก. 7) 
 2.2 บัญชีรายช่ือพืช (แบบ พ.ก. 7.1) โดยสินค้าผักและผลไม้สดที่อยู่ในรายช่ือพืชที่ต้องบรรจุแยกชนิด               
        (1 กลอ่ง/1 ชนิด) จะต้องระบจุ านวนกลอ่งลงในรายการ log in ด้วย 
 2.3 ใบแนบท้ายแบบค าขอ (แบบ พ.ก. 7.2) ข้อความรับรองพิเศษตา่งๆ 
 2.4 ส าเนาทะเบียนผู้สง่ออกตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
  2.4.1 ทะเบียนผู้สง่ออกทเุรียนผลสด (DU-X-XX-XXX) (เฉพาะการสง่ออกทเุรียนสดทัง้ผล) 
  2.4.2 ทะเบยีนผู้สง่ออกล าไยผลสด (LO-X-XX-XXX) (เฉพาะสง่ออกล าไยผลสด) 
  2.4.3 ทะเบียนผู้สง่ออกผกัผลไม้  
 2.5 ใบรับรองสขุอนามยั (Health Certificate) ส าหรับพืชควบคมุเฉพาะ 
 2.6 ส าเนาทะเบียนรับรองโรงคดับรรจ ุ(GMP)1 
 1 พืชควบคมุเฉพาะที่มใีบรับรองสขุอนามยัอยูแ่ล้ว ไมต้่องแนบเพิม่ ยกเว้น พืชที่สง่ออกไปสวิสเซอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ และพืชที ่   ไมต้่องมีใบรับรองสขุอนามยัแนบประกอบ แตห่ากมีระบอุยูใ่นใบรับรองการคดับรรจแุล้วก็ไม่
ต้องแนบ 
 2.7 ใบรับรองการบรรจสุนิค้าฉบบัจริง (ระบช่ืุอ ที่อยูแ่ละเลขทะเบยีนโรงคดับรรจ ุบริษัทผู้สง่ออก รายการสนิค้า
        และปริมาณที่คดับรรจใุห้ถกูต้องตรงกนั) โดยไมต้่องแนบส าเนาทะเบียน GMP 

 2.8 ผลวิเคราะห์ (Test Report/Lab Test) ฉบบัจริง 
 3. การบรรจสุนิค้าตามเง่ือนไขที่ก าหนด  

3.1 กลอ่งบรรจสุนิค้า ต้องติดฉลากแสดงช่ือสามญั (หรือช่ือวิทยาศาสตร์) ปริมาณ หรือน า้หนกัไว้ที่ด้านข้างให้  
      สามารถมองเห็นได้ชดัเจน 
3.2 พืชชนดิอื่นนอกเหนือจากกลุม่ EU Regulated Plants และ พืช EL ที่ประสงค์จะขอใบรับรองสขุอนามยัพชื      
     ด้วยนัน้ ผู้สง่ออกจะบรรจแุยกหรือรวมกนัก็ได้ 
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ข้อยกเว้นส ำหรับกำรแยกบรรจุ 
1) การบรรจใุนลกัษณะพร้อมประกอบอาหาร (เช่น ชดุส้มต า ชดุแกงเขยีวหวาน ฯลฯ) หรือบรรจรุวมในกลอ่งยอ่ย ท่ีมี  
    น า้หนกัรวมไมเ่กิน 500 กรัม/แพ็ค (เช่น ข้าวโพดออ่น+หนอ่ไม้ฝร่ัง) 
 กรณีตรวจพบศตัรูพืช หากตรวจพบศตัรูพืชในพืชชนดิใดชนิดหนึง่ที่บรรจรุวมกนั จะต้องคดัพืชที่
    บรรจใุนลกัษณะเดยีวกนัออกทัง้หมด เช่น ตรวจพบเพลีย้ไฟในหนอ่ไม้ฝร่ัง 
    ของชดุผกัรวม ก็ให้คดัชดุผกัรวมออกทัง้หมด 
2) การสง่ออกผลไม้ในลกัษณะบรรจกุลอ่งยอ่ยรวมหลายชนดิ แบบสง่ตรงถงึบ้าน  
 กรณีตรวจพบศตัรูพืช หากพบศตัรูพชืในผลไม้ชนิดใดชนิดหนึง่ที่บรรจรุวมกนั ให้คดัเฉพาะผลไม้
    ชนิดที่พบศตัรูพชืออกจากทกุกลอ่ง ทัง้หมด 
 

4.1 กรณีพบการซุกซอ่นพืชซึง่ไมแ่สดงในค าขอใบรับรองฯ  
 4.1.1 ตรวจพบ ณ จดุสง่ออก ปฏิเสธการออกใบรับรองสนิค้า shipment นัน้ และแจ้งเตือนเป็นหนงัสอื 
  - หากพบท าผิดซ า้ภายใน 30 วนั นบัจากที่ได้รับแจ้งเตือน ให้ปฏิเสธการออกใบรับรองฯ และงดให้บริการ
    ออกใบรับรอง 30 วนั 
  4.1.2 ได้รับแจ้งจากประเทศผู้น าเข้า แจ้งเตือนเป็นหนงัสอืและงดให้บริการออกใบรับรอง 30 วนั 
 4.2 กรณีแจ้งน า้หนกัไมต่รงตามที่ขอ 
 4.2.1 ตรวจพบ ณ จดุสง่ออก คดัพืชนัน้ออกทัง้หมด แล้วออก PC ให้กบัพืชที่เหลอืและแจ้งเตือนเป็นหนงัสือ 
  - หากพบท าผิดซ า้ภายใน 30 วนั นบัจากที่ได้รับแจ้งเตือน ให้ปฏิเสธการออกใบรับรองฯ และงดให้บริการ
    ออกใบรับรอง 30 วนั 
  4.2.2 ได้รับแจ้งจากประเทศผู้น าเข้า แจ้งเตือนเป็นหนงัสือ หากพบท าผิดซ า้ภายใน 30 วนั และงดให้บริการ
      ออกใบรับรอง 30 วนั 
 4.3 กรณีตรวจพบศตัรูพืชกกักนั หรือศตัรูพืชที่ได้รับการแจ้งเตือนจากปลายทาง 
 4.3.1 ตรวจพบ ณ จดุสง่ออก คดัพืชนัน้ออกทัง้หมด แล้วออก PC ให้กบัพืชที่เหลอืและแจ้งเตือนเป็นหนงัสอื 
  - หากพบศตัรูพืชชนิดเดิมซ า้ภายใน 30 วนั คดัพืชนัน้ออกทัง้หมด แล้วออก PC ให้กับพืชที่เหลือและงด
    ให้บริการออกใบรับรอง 15 วนั 
  - หากพบศตัรูพืชชนิดเดิมซ า้อีกภายใน 30 วนั นบัจากครัง้ที่ 2 คดัพืชนัน้ออกทัง้หมด แล้วออก PC ให้กบั
    พืชที่เหลอืและงดให้บริการออกใบรับรอง 30 วนั 
  4.3.2 ได้รับแจ้งจากประเทศผู้น าเข้า แจ้งเตือนเป็นหนงัสอื 
   - หากภายใน 30 วนั ได้รับแจ้งเตือนซ า้ งดให้บริการออกใบรับรอง 15 วนั 
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ข้อก ำหนดในกำรบรรจุสนิค้ำผักและผลไม้สดที่เป็น พชื EL และพืชที่เป็นพชืควบคุม (Regulated) ของ EU 

ผักที่ต้องบรรจุแยกชนิด (1 กล่อง ต่อ 1 ชนิดพืช) 
1 กะเพรา Reg/EL 
2 โหระพา Reg/EL 
3 แมงลกั Reg/EL 
4 ยี่หร่า Reg/EL 
5 มะเขือเปราะ Reg/EL 
6 มะเขือยาว Reg/EL 
7 มะเขือมว่ง (กลม/ยาว) Reg/EL 
8 มะเขือเหลอืง Reg/EL 
9 มะเขือขาว Reg/EL 
10 มะเขือขื่น Reg/EL 
11 คนฉ่าย Reg/EL 
12 มะระจีน Reg/EL 
13 มะระขีน้ก Reg/EL 
14 มะเขือลาย Reg/EL 
15 ผกัชีฝร่ัง EL 
16 พริกขีห้น ู EL 
17 พริกชีฟ้า้/พริกจินดา EL 
18 พริกหยวก EL 
19 ถัว่ฝักยาว EL 
20 ผกัชีไทย EL 
21 สะระแหน ่ EL 
22 กวางตุ้ง EL 
23 คะน้า   EL 

ผลไม้ 
24 มะมว่ง Reg 
25 ฝร่ัง Reg 
26 น้อยหนา่ Reg 
27 เสาวรส Reg 
28 ชมพู ่ Reg 
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ตำรำงที่ 4 ปริมำณกำรสุ่มตัวอย่ำง Regulated Plants, พืช EL และพืชควบคุมเฉพำะ (อ้ำงอิงตำมมำตรฐำน ISPM No.31) 
 

ที่ ชนิดพืช ปริมำณสุ่ม/ น ำ้หนัก หมำยเหตุ 

1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 

1 กะเพราReg, EL, คฉ 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

2 โหระพา Reg, EL, คฉ 6 แพ็ค 8 แพค็ 8 แพ็ค 8 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

3 แมงลกั Reg, EL 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

4 ยี่หร่า Reg, EL 5 แพ็ค 5 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

5 มะเขือเปราะ Reg, EL, คฉ 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

6 มะเขือยาว Reg, EL 4 ผล 20 ผล 38 ผล 54 ผล ผล 

7 มะเขือมว่ง (กลม) Reg, EL 4 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

8 มะเขือมว่ง (ยาว) Reg, EL 5 แพ็ค 10 แพ็ค 10 แพ็ค 11 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

9 มะเขือเหลอืง Reg, EL 5 แพ็ค 8 แพ็ค 9 แพ็ค 9 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

10 มะเขือลาย Reg, EL 3 แพ็ค 4 แพ็ค 4 แพ็ค 4 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

11 คื่นฉ่าย Reg, EL, คฉ 7 แพ็ค 8 แพ็ค 8 แพ็ค 8 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

12 ผกัชีฝร่ัง Reg, EL, คฉ 6 แพ็ค 7 แพ็ค 7 แพ็ค 8 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

13 มะระจีน Reg, EL 2 ผล 10 ผล 20 ผล 62 ผล ผล 

14 มะระขีน้ก Reg, EL 9 แพ็ค 13 แพ็ค 13 แพ็ค 14 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

15 มะมว่ง Reg, คฉ 3 ผล 15 ผล 30 ผล 60 ผล ผล 

16 ฝร่ัง Reg 2 ผล 10 ผล 20 ผล 46 ผล ผล 

17 ชมพู่ Reg 7 ผล 35 ผล 46 ผล 58 ผล ผล 

18 น้อยหนา่ Reg 3 ผล 15 ผล 30 ผล 53 ผล ผล 

19 เสาวรส Reg 16 ผล 47 ผล 52 ผล 60 ผล ผล 

20 พริกขีห้นู EL, คฉ 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

21 พริกชีฟ้า้ EL, คฉ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

22 พริกหยวก EL 8 แพ็ค 9 แพ็ค 10 แพ็ค 10 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 
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ที่ ชนิดพืช ปริมำณสุ่ม/ น ำ้หนัก หมำยเหตุ 

1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 

23 ถัว่ฝักยาว EL, คฉ 6 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค 7 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

24 ผกัชีไทย EL, คฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

25 กวางตุ้ง EL, คฉ 4 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

26 คะน้า (ยอด) EL, คฉ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

27 คะน้า (ต้น) EL, คฉ 5 แพ็ค 7 แพ็ค 7 แพ็ค 7 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

28 ผกัฉ่อย EL 5 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

29 สะระแหน่ EL 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

30 ใบกุ่ยช่ายคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

31 ต้นหอมคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

32 ชะพลูคฉ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

33 ผกับุ้งจีนคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

34 ผกับุ้งไทยคฉ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

35 หนอ่ไม้ฝร่ังคฉ 2 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

36 กระเจี๊ยบเขียวคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

37 ผกัแพร้วคฉ 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

38 ผกัแขยงคฉ 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

39 ยอดมะระ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

40 ใบยอ 4 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

41 ดอกแค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

42 สะตอ (เมด็) 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

หมำยเหตุ ข้อ 1-19 =      Regulated Plnts ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 %      
ข้อ 20-42 =     Non - Regulated Plants ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 80 % 
Reg =  Regulated Plants 
EL  =  พืชผกัสดภายใต้มาตรการควบคมุพิเศษ 
คฉ =  พืชควบคมุเฉพาะ 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
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ผัก ผลไม้สดที่ด่ำนฯ ก ำหนดให้กำรส่งออกต้องขอใบรับรองสุขอนำมัยพืช (Phytosanitary Certificate) 

ผกัที่ก าหนดให้ขอใบรับรองสขุอนามยัพชืประกอบการสง่ออกไป EU 

1 กะเพรา Reg HC EL 22 สะระแหน ่HC EL 
2 โหระพา Reg HC EL 23 กวางตุ้ง HC EL 
3 แมงลกั Reg EL 24 คะน้า HC EL 
4 ยี่หร่า Reg EL 25 หนอ่ไม้ฝร่ัง HC 
5 มะเขือเปราะ Reg EL 26 ขิง HC 
6 มะเขือยาว Reg EL 27 ผกัขะแยง HC 
7 มะเขือมว่ง (กลม) Reg EL 28 ผกัแพรว HC 
8 มะเขือมว่ง (ยาว) Reg EL 29 ต้นหอม HC 
9 มะเขือเหลอืง Reg EL 30 กุ่ยไช ่HC 
10 มะเขือลาย Reg  31 ชะอม HC 
11 มะเขือขาว Reg EL 32 ตะไคร้ HC 
12 มะเขือขื่น Reg EL 33 ผกับุ้งไทย HC 
13 คื่นฉ่าย Reg HC EL 34 ผกับุ้งจีน HC 
14 ผกัชีฝร่ัง HC EL 35 ผกัแวน่ HC 
15 มะระจีน Reg EL 36 ผกักะเฉด HC 
16 มะระขีน้ก Reg EL 37 ใบบวับก HC 
17 พริกขีห้น ูHC EL 38 ชะพล ูHC 
18 พริกชีฟ้า้/พริกจินดา HC EL 39 ผกัโขม HC 
19 พริกหยวก EL HC 40 ผกัปลัง่ HC 
20 ถัว่ฝักยาว HC EL 41 กระเจี๊ยบเขียว HC 
21 ผกัชีไทย HC EL 42      ใบมนัส าปะหลงั Reg 

ผลไม้ 
42 มะมว่ง Reg HC 47 ส้มโอ HC 
43 ฝร่ัง Reg  48 ทะเรียน HC 
44 น้อยหนา่ Reg 49 มงัคดุ HC 
45 เสาวรส Reg  50 ล าไย HC 
46 ชมพู ่Reg 51 ลิน้จ่ี HC 

  52 มะละกอ HC 
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สรุป 

1.1.1. สหภาพยโุรป (EU) พืชที่ต้องขอ PC ได้แก่ : พืช EL, พืชที่เป็น Regulated ของ EU, พืชควบคมุเฉพาะ และพืช

ที่ต้องมีผลวิเคราะห์  

1.1.2. สมาพนัธรัฐสวิส (Switzerland) พืชที่ต้องขอ PC ได้แก่ : กะเพรา, โหระพา, แมงลกั, คื่นฉ่าย, ผกัชีฝร่ัง, มะเขือ

ทกุชนิด, มะระ(ทกุชนิด), พืชสกุล Citrus spp., มะม่วง, ฝร่ัง, น้อยหน่า, ชมพู่, ดอกกล้วยไม้, ดอกเบญจมาศ 

และ พืชที่ต้องมีผลวิเคราะห์ 

1.1.3. นอร์เวย์ (Norway) พืชที่ต้องขอ PC ได้แก่ : พืช EL, พืชควบคมุเฉพาะ และ พืชที่ต้องมีผลวิเคราะห์  

1.1.4. ไอซ์แลนด์ (Iceland) พืชที่ต้องขอ PC ได้แก่ : พืชควบคมุเฉพาะ และ พืชที่ต้องมีผลวิเคราะห์  

หมายเหต ุ

  Reg = พืช Regulated ของ EU  HC = พืชควบคมุเฉพาะที่ต้องมี Health Certificate 

  EL = พืชตามมาตรการควบคมุพิเศษ (EL) 

 

2.5 ผลไม้ (ฝร่ัง และชมพู่ ) และพืชที่สำมำรถงอกได้ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 สงิหาคม 2556) 

2.5.1 กำรส่งออกฝร่ัง และชมพู่ 
  เนื่องจากสหภาพยโุรปตรวจพบแมลงวนัผลไม้ปนเปือ้นไปกบัฝร่ังและชมพูค่อ่นข้างมาก กรมวิชาการเกษตรจึงก าหนด
เง่ือนไขส าหรับผู้ที่ต้องการสง่ออกฝร่ังและชมพู ่ดงันี ้

2.5.2.1 ผลิตจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช 
(GAP)ซึง่เป็น GAP พิเศษทีส่ามารถป้องกนัการเข้าท าลายของแมลงวนัผลไม้ได้ 

2.5.2.2 คดับรรจจุากโรงคดับรรจทุี่ได้รับการรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามหลกัปฏิบตัิที่ดีส าหรับโรงคดับรรจุ 
(GMP)และได้ปฏิบตัิตามหลกัการปฏิบตัิที่ดีส าหรับโรงรวบรวมสนิค้าเกษตร (ส าหรับผลไม้ที่ต้องระวงัศตัรูพืชแมลงวนัผลไม้) ซึง่
เป็น GMP พิเศษทีส่ามารถป้องกนัการเข้าท าลายของแมลงวนัผลไม้ได้ 
หมำยเหตุ ผู้สง่ออกที่ยงัไมไ่ด้รับการรับรอง GAP และ GMP พิเศษที่สามารถปอ้งกนัการเข้าท าลายของแมลงวนัผลไม้ได้นัน้ 

สามารถสง่ออกฝร่ังและชมพูไ่ด้โดยจดัหาสนิค้าจากแปลงและโรงคดับรรจอุื่นซึง่ผา่นการรับรองดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

2.5.2.3เงื่อนไขกำรขอใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับฝร่ัง และชมพู่ 
- ผู้สง่ออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกสนิค้าผกัและผลไม้สดไปสหภาพยโุรป (ทะเบียน EU-XX-XXX) 
-ผู้สง่ออกต้องยื่นค าขอพ.ก.7 พร้อมแนบหนังสือรับรองกำรคัดบรรจุสินค้ำตามแนบท้ายประกาศกรมวิชาการ

เกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสง่ออกส าหรับสินค้าฝร่ังและชมพู่ไปสหภาพยโุรป นอร์เวย์ และสมาพนัธรัฐสวิส 
พ.ศ.2556 ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2556 ซึง่ระบช่ืุอผู้สง่ออก, ช่ือสินค้าและปริมาณ, ช่ือโรงคดับรรจุพร้อมรหสั GMP, รหสั GAP และ
วนัเดือนปีที่ผลติ  

- เนื่องจากฝร่ังและชมพูจ่ดัเป็น Regulated Plants การคดับรรจจุึงต้องแยกบรรจุพืช 1 ชนิดต่อ 1 กล่อง

โดยไมม่ีพืชชนิดอื่นๆ มาปะปน  
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- ติดปา้ย/ ฉลาก หรือประทบัข้อความภาษาองักฤษ พร้อมระบหุมายเลขทะเบียนผู้สง่ออก ช่ือผู้สง่ออก ช่ือสามญั
และวิทยาศาสตร์ของพืช น า้หนกั รหสัรุ่นที่ผลติ และประเทศผู้ผลติ โดยติดที่กลอ่งบรรจหุีบหอ่ หรือภาชนะบรรจยุอ่ย หรือจะติด
ทัง้สองที่ก็ได้ 

- ฝร่ังและชมพูต้่องผา่นการตรวจสอบ (inspection) ทางด้านสขุอนามยัพืช โดยใช้วิธีการสุม่ตรวจอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ISPM No.31 รายละเอียดของจ านวนพืชที่สุม่ตรวจสอบศตัรูพืชก่อนการสง่ออกดงัตารางที่ 4 

 
2.5.3 กำรส่งออกผักงอก (sprouts) 

การส่งออกผักงอก รวมถึงเมล็ดส าหรับการผลิตผกังอก เช่น ถั่วเขียว, ถั่วงอก และโต้วเมี่ยว เป็นต้น ต้องปฏิบัติตาม 
COMMISSION REGULATION (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on 
certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts 
รายละเอียด สรุปได้ดงันี ้

 - ตามที่ EU ได้ออกระเบียบใหมเ่ก่ียวกบัการน าเข้าผกังอกและเมลด็พืชส าหรับผลติผกังอก (sprouts) ซึง่ก าหนดให้มีการ
ควบคมุและรับรองความปลอดภยัด้านอาหาร (ต้องตรวจสอบจลุนิทรีย์ปนเปือ้น) โดยการสง่ออกต้องมีใบรับรองตามที่ EU ก าหนด
แนบไปด้วย 

 - โรงคดับรรจตุ้องผา่นการรับรอง GMP และประยกุต์ใช้หลกัการ HACCP ในขอบขา่ยผกังอก ก าหนดแผนการทวนสอบ
ระบบ โดยสง่ผกังอกตรวจวิเคราะห์ด้านเชือ้จลุนิทรีย์ (E. coli และ Salmonella spp.) และต้องสามารถทวนสอบย้อนกลบัถึง
แหลง่ที่มาของผกังอกและเมลด็ทีใ่ช้ผลติผกังอก 
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2.6 ดอกกล้วยไม้ (orchid cut flower) 

2.6.1 ผู้สง่ออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ดอกกล้วยไม้สดออกไปนอกราชอาณาจกัร (ทะเบียน OR-XX-XXX) และทะเบียน
ต้องไมห่มดอาย ุ
หมำยเหตุกำรส่งดอกกล้วยไม้สดออกไปนอกราชอาณาจกัร เพื่อใช้เฉพาะตวัหรือเป็นตวัอย่างซึ่งมีปริมาณไม่เกิน 5 kgs. 

หรือการสง่ออกโดยมิใช่การค้า สามารถสง่ออกไปได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ฯ ตาม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกดอกกล้วยไม้สด
ออกไปนอกราชอาณาจกัร ลงวนัท่ี 10 สงิหาคม 2542  

2.6.2 ดอกกล้วยไม้ต้องผา่นการท า treatment ด้วยการใช้สารรมMethyl bromide อตัรา 20-24g/ m3เป็นเวลา 90นาทีตาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการก าจดัเพลีย้ไฟและการออกใบรับรองปลอดศตัรูพืช
ส าหรับดอกกล้วยไม้เพื่อการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2546 

2.6.3 การรมยาต้องท าจากโรงรมเมทิลโบรไมด์ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเทา่นัน้ ตามประกาศกรม
วิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข การขอและขึน้ทะเบียนรับรองโรงรมเมทิลโบร์ไมด์ พ.ศ.2551 ซึ่งทะเบียนโรงรมฯ
(กษ 03-10-1100-XXXX-072) ต้องไมห่มดอายนุอกจากนี ้ผู้สง่ออกต้องจดัท าหนงัสอืรับรองการรมยาแนบประกอบแบบฟอร์ม
ค าขอ พ.ก.7 ด้วยทกุครัง้ 

2.6.4 ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษส าหรับดอกกล้วยไม้ดงันี ้ 
Orchid cut flowers complies with Annex IV.A.I, point 36.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC and the Decision 98/109(b) 

 2.6.5 การตรวจสอบศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้ 
2.6.5.1 ขัน้ตอนการตรวจศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้ณ โรงคดับรรจ ุ
2.6.5.2 ขัน้ตอนการตรวจศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้ณ จดุสง่ออก 
 
2.6.5.1 ข้ันตอนการตรวจศัตรูพืชในดอกกล้วยไม้ณ โรงคัดบรรจุ 

1. โรงรมเมทิลโบรไมด์ต้องอยู่ในสภาพความพร้อมใช้งาน ซึ่งบริษัทฯ ต้องตรวจสอบอยู่เสมอ หากพบว่ามี
ข้อบกพร่องหรืออปุกรณ์บางอยา่งไมส่ามารถใช้งานได้บริษัทต้องท าการแก้ไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ทนัที 

2. บริษัทต้องปฏิบตัิการรมยาตามคูม่ือการรมยาดอกกล้วยไม้อยา่งเคร่งครัด 
3. บริษัทต้องทราบชนิดดอกกล้วยไม้ และจ านวนช่อที่จะท าการรมยา พร้อมทัง้มีการลงบนัทึกการปฏิบตัิงาน

รมยาทกุครัง้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
4. บริษัทต้องจดัเตรียมสถานที่ โต๊ะปฏิบตัิการซึ่งติดตัง้แว่นขยายพร้อมไฟสอ่งส าหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ตรวจ

ศตัรูพืช 
5. บริษัทต้องวางแผน และจดัเตรียมการรมยา รวมถงึเวลาที่จะท าการรมยาให้ชดัเจน 
6. บริษัทต้องแจ้งเวลาที่แนน่อนลว่งหน้า 1 วนัเพื่อนดัหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้ ใน

ขณะเดียวกนัเจ้าหน้าที่ต้องไปถึงโรงรมเมทิลโบรไมด์ตรงตามเวลาทีบ่ริษัทแจ้ง และเจ้าหน้าที่ต้องอยูป่ฏิบตัิการตรวจศตัรูพืชจน
แล้วเสร็จ ซึง่ระยะเวลาต้องไมเ่กินท่ีก าหนด 
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หมำยเหตุเวลาปฏิบตัิการตรวจศตัรูพืชของเจ้าหน้าที่ คือ 09.00-17.00 น. หากนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดซึ่งสง่ผลให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถปฏิบตัิงานได้ บริษัทต้องน าดอกกล้วยไม้พร้อมยื่นค าขอ พ.ก.7 ณ จุดสง่ออก เพื่อด าเนินการตรวจศตัรูพืช
ตามขัน้ตอนปกติ 

7. เจ้าหน้าที่รับค าขอพร้อมนดัหมายวนั-เวลา-สถานที่ เพื่อเดินทางไปยงัโรงรมเมทิลโบรไมด์ 
8. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด (ก่อนการตรวจศตัรูพืช) ดงัตอ่ไปนี ้

- ค าขอ พ.ก.7 ต้องระบชุนิด ปริมาณ และจ านวนกลอ่งของดอกกล้วยไม้ รวมถึงประเทศปลายทาง  
- ส าเนาหนงัสอืรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด์ และทะเบียนต้องยงัไมห่มดอาย ุ
- ส าเนาทะเบียนรับรองเป็นผู้สง่ออกดอกกล้วยไม้สดออกไปนอกราชอาณาจกัร และทะเบยีนต้องยงัไมห่มดอาย ุ
- หนงัสือรับรองการรมยาดอกกล้วยไม้ซึ่งออกโดยผู้ประกอบการพร้อมระบรุายละเอียดการรมยา เช่น อตัราสารรม 

ระยะเวลาที่ใช้ และขนาดของตู้รมยา เป็นต้นซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ประกอบการค านวณอตัราสารรมได้ถูกต้อง
หรือไม ่อนึง่ ดอกกล้วยไม้ต้องรมด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ ในอตัรา 20-24g/ m3เป็นเวลา 90นาที 

- ดอกกล้วยไม้ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจศตัรูพืชจะต้องบรรจุลงกลอ่งพร้อมขนสง่และมีจ านวนครบถ้วนตามที่
แจ้งไว้ในค าขอ พ.ก.7 หากสนิค้ายงัไมไ่ด้บรรจกุลอ่ง หรือมีชนิดและปริมาณไมต่รงกบัท่ีแจ้งไว้ ห้ามสุม่ตรวจโดยเด็ดขาด 

- เจ้าหน้าที่ต้องสุม่ตรวจดอกกล้วยไม้ด้วยตวัเองตามปริมาณที่ก าหนดดงัตารางที่ 5  และต้องตรวจหาศตัรูพืชภายใต้
แวน่ขยาย 

ตำรำงที่ 5เกณฑ์กำรสุ่มดอกกล้วยไม้เพื่อตรวจศัตรูพืช (อ้ำงอิงจำกมำตรฐำน ISPM No.31) 
 

จ ำนวนช่อที่ส่งออก จ ำนวนช่อที่สุ่ม 
100 45 
200 51 
300 54 
400 55 

500 - 600 56 
  700 - 1,000 57 
2,000 - 4,000 58 
มากกวา่ 5,000 59 

 

หมำยเหตุ ดอกกล้วยไม้ เป็นพืชในกลุม่ Regulated Plants จึงใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

9. ผลกำรตรวจศัตรูพืชณ โรงคัดบรรจุ 

- ไม่พบศัตรูพืช/พบศัตรูพืชที่ไม่มีชีวิต  
เจ้าหน้าที่เขียนผลการตรวจสอบ“ไม่พบศัตรูพืช/ พบศัตรูพืชไม่มีชีวิต”ในรายงานการปฏิบตัิงานควบคมุรมยา/

ตรวจดอกกล้วยไม้ ณ โรงคดับรรจ ุพร้อมประทบัตราและลงนามก ากบัที่กลอ่งทกุกลอ่งจากนัน้มอบรายงานการปฏิบตัิงานฯ ของ
เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการเพื่อน าไปแสดงตอ่นายตรวจพชืส าหรับการขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืช 
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ตัวอย่ำงตรำประทับ 
 
 
 
 
 
 

 
- พบศัตรูพืช  
เจ้าหน้าที่เขียนผลการตรวจสอบ“พบศัตรูพืช”ในรายงานการปฏิบตัิงานควบคมุรมยา/ ตรวจดอกกล้วยไม้ ณ โรง

คดับรรจุ เพื่อแสดงว่าดอกกล้วยไม้นัน้ๆ ไม่ผ่านการตรวจสอบศตัรูพืช ณ โรงคดับรรจุ(ไม่มีการประทบัตราและไม่ลงนามก ากบั) 
จากนัน้มอบรายงานฯ ให้บริษัทซึง่บริษัทสามารถน าดอกกล้วยไม้พร้อมแนบรายงานการปฏิบตัิงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ค าขอ พ.ก.
7 และเอกสารที่เก่ียวข้อง ยื่นเพื่อตรวจและขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืช ณ จดุสง่ออก ตามขัน้ตอนปกติได้อีกครัง้หนึง่ 

10. กรณีเจ้ำหน้ำที่ปฏิเสธกำรตรวจศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุ 
10.1 ไมค่รบก าหนดเวลาของการรมยา ส าหรับกรณีการใช้อตัราสารยาต ่ำกว่ำ 24g/ m3 เจ้าหน้าที่จะตรวจศตัรูพืช

ได้เมื่อเวลาผา่นไปแล้ว 3 ชัว่โมงนบัจากน าดอกกล้วยไม้ออกจากตู้รมยา 
10.2 ชนิดและปริมาณของดอกกล้วยไม้ไมต่รงกบัท่ีแจ้งไว้ในค าขอ พ.ก.7 

 
2.6.5.2 ข้ันตอนการตรวจศัตรูพืชในดอกกล้วยไม้ณ จุดส่งออก 

1. ดอกกล้วยไม้ได้รับกำรตรวจศัตรูพืช ณ โรงคดับรรจุมำแล้วครัง้หน่ึง 
1.1 นายตรวจพชื ต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร ดงันี ้

- ค าขอ พ.ก.7 ต้องระบชุนิด ปริมาณ และจ านวนกลอ่งของดอกกล้วยไม้ รวมถึงประเทศปลายทาง  
- รายงานการปฏิบตัิงานควบคมุรมยา/ ตรวจดอกกล้วยไม้ ณ โรงคดับรรจขุองเจ้าหน้าที่ 
- ส าเนาหนงัสอืรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด์ และทะเบียนต้องยงัไมห่มดอาย ุ
- ส าเนาทะเบียนรับรองเป็นผู้สง่ออกดอกกล้วยไม้สด และทะเบียนต้องยงัไมห่มดอาย ุ
- หนงัสือรับรองการรมยาดอกกล้วยไม้ซึ่งออกโดยผู้ประกอบการพร้อมระบรุายละเอียดการรมยา เช่น 

อตัราสารรม ระยะเวลาที่ใช้ และขนาดของตู้รมยา เป็นต้น 
1.2 กรณีรายงานการปฏิบตังิานฯ ของเจ้าหน้าที่บนัทกึวา่ “ไม่พบศัตรูพืช/ พบศัตรูพืชไม่มีชีวติ” ให้

นายตรวจพืชตรวจนบัจ านวนกลอ่งสนิค้า (ต้องตรงตามที่แจ้งไว้ในค าขอ พ.ก.7) พร้อมทัง้ตรวจสอบตราประทบัและลายมือช่ือ
ของเจ้าหน้าที่ (ต้องปรากฎอยูท่กุกลอ่ง) หากพบวา่ ไมม่ีตราประทบัและลายมือช่ือ หรือมเีพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือมีไมค่รบ
ทกุกลอ่ง ให้นายตรวจพชืท าการสุม่ตรวจดอกกล้วยไม้อีกครัง้เสมอืนหนึง่เป็นการตรวจแบบปกติหากทกุอยา่งครบถ้วนให้ลง
นามในค าขอ พ.ก.7มอบให้บริษัท/ ตวัแทนเพื่อน าไปขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืช 

 

PASSED - OAR 
 

ON SITE INSPECTION 
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1.3 กรณีรายงานการปฏิบตังิานฯ ของเจ้าหน้าที่บนัทกึวา่ “พบศัตรูพืช” ให้นายตรวจพืช ท าการสุม่ตรวจ
ดอกกล้วยไม้ เสมือนหนึง่เป็นการตรวจแบบปกติหากนายตรวจพืชสุม่ตรวจ และตรวจศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้แล้วไมพ่บศตัรูพืช
ให้ลงนามในค าขอ พ.ก.7มอบให้บริษัท/ ตวัแทนเพื่อน าไปขอรับใบรับรองสขุอนามยัพชื แตถ้่านายตรวจพชืสุม่ตรวจ และตรวจ
ศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้แล้วพบศตัรูพืช ให้คดัดอกกล้วยไม้ดงักลา่วออกทัง้หมด ลงนามในค าขอ พ.ก.7มอบให้บริษัท/ ตวัแทน
เพื่อน าไปขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชเฉพาะกบัสนิค้าอื่นท่ีเหลอื 

2. ดอกกล้วยไม้ที่น ำมำตรวจศัตรูพืช ณ จุดส่งออก 
2.1 นายตรวจพชื ต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร ดงันี ้

- ค าขอ พ.ก.7 ต้องระบชุนิด ปริมาณ และจ านวนกลอ่งของดอกกล้วยไม้ รวมถึงประเทศปลายทาง  
- ส าเนาหนงัสอืรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด์ และทะเบียนต้องยงัไมห่มดอาย ุ
- ส าเนาทะเบียนรับรองเป็นผู้สง่ออกดอกกล้วยไม้สด และทะเบียนต้องยงัไมห่มดอาย ุ
- หนงัสือรับรองการรมยาดอกกล้วยไม้ซึ่งออกโดยผู้ประกอบการพร้อมระบรุายละเอียดการรมยา เช่น 

อตัราสารรม ระยะเวลาที่ใช้ และขนาดของตู้รมยา เป็นต้น 
2.2 นายตรวจพืช ท าการสุม่ตรวจดอกกล้วยไม้ด้วยตวัเองตามปริมาณที่ก าหนดดงัตารางที่ 5 และต้องตรวจหา

ศตัรูพืชภายใต้แว่นขยายหากไม่พบศตัรูพืช ให้ลงนามในค าขอ พ.ก.7มอบให้บริษัท/ ตวัแทนเพื่อน าไปขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืช 
แต่ถ้านายตรวจพืชพบศตัรูพืชในดอกกล้วยไม้ให้คดัดอกกล้วยไม้ดงักลา่วออกทัง้หมด ลงนามในค าขอ พ.ก.7มอบให้บริษัท/ 
ตวัแทนเพื่อน าไปขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชเฉพาะกบัสนิค้าอื่นท่ีเหลอื 

หมำยเหตุ1. กรณีตรวจศตัรูพืช ณ โรงคดับรรจแุล้วพบศตัรูพืช จากนัน้น าไปตรวจศตัรูพืชอีกครัง้ ณ จดุสง่ออก และยงัคงพบ
ศตัรูพืชเช่นเดิม บริษัทไมส่ามารถขอรับใบรับรองสขุอนามยัพชืส าหรับดอกกล้วยไม้ที่มีปัญหาได้ แตบ่ริษัทยงัคง
ต้องจา่ยคา่ป่วยการส าหรับเจ้าหน้าที่ซึง่ปฏิบตังิาน ณ โรงคดับรรจุด้วย 

  2. เจ้าหน้าที่ หมายถึง พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ออกไปปฏิบตัิการตรวจศตัรูพืช ณ โรงคดับรรจ ุ
3. นายตรวจพืช หมายถึง พนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ปฏิบตัิการตรวจศตัรูพืช ณ จดุสง่ออก 
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2.7 พืชเพื่อปลกู (plant for planting) หรือพืชควบคุม 

พืชเพื่อปลกูจดัเป็น Regulated Plants ของสหภาพยโุรปต้องมีใบรับรองสขุอนามยัพืชก ากบัไปกบัสินค้าเสมอ กรม
วิชาการเกษตรจึงก าหนดเง่ือนไขของการออกใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับการสง่ออกพืชเพื่อปลกูไปสหภาพยโุรปตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตรเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและออกใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับการสง่ออกพืชควบคมุไป
ยงัสหภาพยโุรป พ.ศ.2552 ลงวนัที่ 26 ตลุาคม 2552 กลา่วคือ ผู้ที่ต้องการสง่ออกพืชเพื่อปลกูตามบญัชีรายช่ือที่ก าหนดใน
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง ก าหนดพืชเป็นพืชควบคมุ พ.ศ.2552 ลงวนัท่ี 6 ตลุาคม 2552ต้องผ่านการ
จดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกกบักรมวิชาการเกษตรตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขการขึน้
ทะเบียนเป็นผู้สง่ออกพืชควบคมุ พ.ศ.2552 ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยพืชที่จะสง่ออกนัน้ต้องผา่นปลกูเลีย้งและเจริญเติบโต
จากสวนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นแหลง่ผลติพืชกบักรมวิชาการเกษตรตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขึน้ทะเบียนเป็นแหลง่ผลิตพืชควบคมุเพื่อสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรป พ.ศ.2552 ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2552
นอกจากนี ้ผู้สง่ออกยงัต้องปฏิบตัิตามตามเง่ือนไขการน าเข้าสหภาพยโุรป (Council Directive 2000/29/EC) อย่างเคร่งครัดด้วย
เช่น การสง่ออกต้นอะโกลนีม่า (Aglaonema spp.) ที่มีรากและวสัดปุลกู ต้องเจริญเติบโตและผลิตจากสวนที่ผ่านการตรวจประเมิน
การระบาดของแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) อยา่งน้อยทกุๆ 3สปัดาห์เป็นเวลา 9สปัดาห์ก่อนการสง่ออก และต้องผ่านการ
ตรวจสอบว่าปลอดจากไส้เดือนฝอย (Radopholuscitrophilusและ R. similis) เป็นต้นอนึ่ง พืชเพื่อปลกูต้องผ่านการก าจัด
ศตัรูพืชก่อนการสง่ออกไปสหภาพยโุรปทกุครัง้ด้วย 
หมำยเหตุ   การน าพืชเพื่อปลกูติดตวัออกไปนอกราชอาณาจกัร เพื่อใช้เฉพาะตวั หรือเป็นตวัอยา่งสามารถน าออกไปได้โดยไม่

ต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกพืชควบคมุฯ 

เงื่อนไขในกำรขอใบรับรองสุขอนำมัยพชืส ำหรับพืชเพื่อปลกู 
1. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ค าขอใบรับรองสขุอนามยัพชื (ค าขอ พ.ก.7)  
1.2 ส าเนาใบส าคญัแสดงการขึน้ทะเบียนสวนพร้อมใบแนบใบส าคญัฯ (ทะเบยีน EU-N)  
1.3 ส าเนาใบส าคญัแสดงการขึน้ทะเบียนเป็นผู้สง่ออกพชืเพื่อปลกูไปสหภาพยโุรป (ทะเบียน EU-E)  
1.4 รายงานผลการตรวจประเมินการระบาดของแมลงหวี่ขาวฉบบัจริง พร้อมใบแนบซึ่งระบชุนิดพืช ส าหรับการสง่ออกพืช

ล้มลกุ/ ไม้เนือ้ออ่น (Herbaceous plants) พืชสกลุ Ficus (ไทร) และพืชสกลุ Hibiscus (ชบา) เทา่นัน้ 
หมำยเหตุ- ชนิดพืชที่ระบใุนรายงานแมลงหวี่ขาวฯ ต้องปรากฏไว้แล้วในทะเบียนสวน (ข้อ 1.2) และต้องมีมากกว่าหรือเท่ากบัที่

สง่ออกใน shipment นัน้ๆ อนึง่ รายงานแมลงหวี่ขาวฯ มีอาย ุ21 วนัเทา่นัน้ 
- ตรวจสอบวิสยัของพรรณไม้ (Growth Habit) ซึ่งมีผลต่อการตรวจแมลงหวี่ขาว 9 สปัดาห์ได้จากคู่มือการสง่ออก
พืชเพื่อปลกูไปสหภาพยโุรปฉบบัลงวนัท่ี12, 19 และ 20 กนัยายน 2556 หรือ website ด้านลา่งนี ้
http://eppt.eppo.org/search.php 
http://plants.usda.gov/java/nameSearch 
http://web3.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx 
http://apps.kew.org/wcsp/advanced.do 
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1.5 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ศตัรูพืชจากห้องปฏิบตัิการเพื่อรับรองวา่ 
-ปลอดไส้เดือนฝอย (Radopholus similis) เฉพาะพืชวงศ์ Araceae, Marantaceae, Musaceae, Sterliziaceae และ

พืชสกลุ Persea(ตารางที่ 8) 
- ปลอดเชือ้แบคทีเรีย (Pseudomonas solanacearum (Smith)) เฉพาะพชืสกลุ Musa spp. 

1.6 รายละเอียดการก าจดัศตัรูพชื(จดัท าโดยบริษัท) 
1.7 บนัทกึการใช้สารก าจดัศตัรูพืช (คล้ายกบัข้อ 1.6 และจดัท าโดยบริษัท) ซึ่งได้รับการลงลายมือช่ือจากเจ้าหน้าที่(ควรมี

แตถ้่ายงัไมม่ีมาแนบ เจ้าหน้าที่ต้องแนะน าให้ผู้สง่ออก/ เจ้าของสวนรีบจัดท า และการสง่ออกครัง้ตอ่ไปควรมีมาแนบ) 
หมำยเหตุสามารถยื่นค าขอรับการตรวจ และควบคมุการก าจัดศตัรูพืชได้ที่กลุ่มบริการสง่ออกสินค้าเกษตร โทร. 02-579-1568

หรือดา่นตรวจพืชที่จะขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืช พร้อมแนบแผนที่สวนอนึ่ง ส าหรับพืชเพื่อปลกูที่ไม่ใช่พืชควบคมุ 
ไมต้่องขึน้ทะเบียนสวนฯ แตต้่องแนบรายงานผลการตรวจการระบาดของแมลงหวี่ขาว และรายละเอียดการก าจดั
ศตัรูพืช  

1.8 กรณีที่ซือ้ต้นไม้จากสวนอื่น ให้ตรวจสอบเอกสารตา่งๆ เพิม่เตมิ ดงันี ้
- หนงัสอืรับรองการสง่มอบต้นไม้ประดบัจากสวนอื่น ซึง่ระบทุี่อยูส่วนและทะเบียน EU-N ของสวนนัน้ๆ พร้อมทัง้ระบุ

ชนิดพืช และปริมาณ 
- ส าเนาใบส าคญัแสดงการขึน้ทะเบียนสวนพร้อมใบแนบใบส าคญัฯ (ทะเบียน EU-N) ของสวนทีซ่ือ้ต้นไม้มา 

2. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถกูต้องของการระบขุ้อความรับรองพิเศษตามเง่ือนไขการน าเข้าที่สหภาพยโุรปก าหนดดงัตารางที่ 7 
3. เจ้าหน้าที่รับค าขอและเอกสารแนบที่เก่ียวข้องทัง้หมด พร้อมลงวนัท่ี/ เวลาในเอกสารค าขอ 
4. ผู้สง่ออกต้องจดัเตรียมพืชเพื่อปลกูให้สะอาดปลอดจากศตัรูพืชและร่องรอยจากการท าลายของโรคและแมลง โดยเฉพาะ
ศตัรูพืชกกักนัของสหภาพยโุรป เช่น แมลงหวี่ขาว เพลีย้ไฟ แมลงวนัหนอนชอนใบ และหนอนกระทู้  เป็นต้นส าหรับสารก าจัด
แมลงซึง่กรมวิชาการเกษตรแนะน า เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดบับลิวพี อตัรา 6 กรัมต่อน า้ 20 ลิตรในการก าจดัแมลงหวี่ขาว 
และอิมิดาโคลพริด 70% ดบับลวิพี อตัรา 4 กรัมตอ่น า้ 20 ลติรในการก าจดัเพลีย้ไฟและแมลงวนัหนอนชอนใบเป็นต้น 
5. เจ้าหน้าที่เดินทางไปยงัสถานที่นดัหมายตามวนั และเวลาที่แจ้งไว้เพื่อควบคมุการก าจดัศตัรูพืช และการสุม่พืชเพื่อปลกูเพื่อ
ตรวจศตัรูพืช 

5.1 การควบคมุการก าจดัศตัรูพชื  
5.1.1 กรณีการสง่ออกทางเรือ  

- เจ้าหน้าที่ควบคมุการก าจดัศตัรูพืชซึง่ด าเนินการโดยผู้ผลติพืช หรือผู้สง่ออก เช่น การจุ่ม หรือพ่นด้วยสารก าจดัแมลง  
- -กรณีที่ผู้สง่ออกท าการจุ่มยา หรือพ่นยาให้กบัพืชแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งวนั เจ้าหน้าที่จะควบคมุการ

ปิดตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมเขียนรายงานการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ โดยระบชุนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ หมายเลข seal หมายเลขตู้
คอนเทนเนอร์และวิธีการก าจดัศตัรูพืช  

- -กรณีที่ผู้สง่ออกท าการจุ่มยา หรือพน่ยาให้กบัพืชไมเ่สร็จภายในหนึง่วนัเจ้าหน้าที่จะเขียนรายงานการปฏิบตัิงาน
นอกสถานท่ี โดยระบรุายละเอียดของกิจกรรมในวนัดงักลา่ว และเมื่อถึงวนัปิดตู้คอนเทนเนอร์ เจ้าหน้าที่จะไปควบคมุการขึน้
สินค้าและการปิดตู้คอนเทนเนอร์พร้อมเขียนรายงานการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ โดยระบชุนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ หมายเลข 
seal หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์วิธีการก าจดัศตัรูพืช และผลการตรวจสอบศตัรูพืช 
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5.1.2 กรณีการสง่ออกทางอากาศ 
ผู้สง่ออกน าพืชทัง้หมดเข้าไปภายในบริเวณส าหรับการก าจดัศตัรูพืช เจ้าหน้าที่ควบคมุการก าจดัศตัรูพืชซึ่งด าเนินการ

โดยผู้สง่ออก พร้อมเขียนรายงานโดยระบชุนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ และวิธีการก าจดัศตัรูพืช ลงในค าขอ พ.ก.7 

5.2 การสุม่พชืเพื่อปลกูเพื่อตรวจศตัรูพืช 
โดยเจ้าหน้าที่ท าการสุม่ตวัอยา่งพืชเพื่อปลกูตามปริมาณที่ก าหนดซึง่อ้างอิงจากมาตรฐาน ISPM No.31 ทัง้นี ้การตรวจหา

ศตัรูพืชต้องด าเนินการภายใต้แวน่ขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์เท่านัน้ ส าหรับปริมาณการสุม่ตรวจดงัรายละเอียดในตารางที่ 6
หากพืชเพื่อปลกูไมค่รบตามจ านวนที่แจ้งในค าขอ พ.ก.7 เจ้าหน้าที่สามารจะปฏิเสธการสุม่ตรวจได้ 
หมำยเหตุ วสัดปุลกู ถือเป็นสว่นหนึง่ของพืชเพื่อปลกูซึง่ต้องได้รับการจดัการเช่นเดียวกนัและวสัดปุลกูคล้ายดิน หรือดิน 

จดัเป็นสิง่ต้องห้ามของสหภาพยโุรป 

6. ส าหรับพืชเพื่อปลกูที่ผา่นการตรวจสอบศตัรูพืชแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ระบผุลการตรวจสอบลงในค าขอ พ.ก.7 พร้อมเอกสารแนบ
ที่เก่ียวข้อง (ส าหรับการสง่ออกทางเรือต้องแนบ bill of lading ด้วย) เพื่อพิมพ์ใบรับรองสขุอนามยัพืช 
7.เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อพิจารณาความถกูต้องของใบรับรองสขุอนามยัพชื และลงนาม 
8. ผู้สง่ออกจ่ายคา่ธรรมเนียม และรับใบรับรองสขุอนามยัพืช 

ตำรำงที่ 6 เกณฑ์กำรสุ่มพชืเพื่อปลกู (Regulated Plants) เพื่อตรวจศัตรูพืช อ้ำงอิงจำกมำตรฐำน ISPM No.31 ที่
ระดับควำมเชื่อมั่น 95% 

จ ำนวนต้นที่ส่งออก จ ำนวนต้นที่ สุ่ม 
100 45 
200 51 
300 54 
400 55 

500 –600 56 
700 – 1,000 57 

2,000 – 4,000 58 
มากกวา่ 5,000 59 
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มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชือ้ Xylella fastidiosa (Wells et al.) ของสหภำพยุโรป 
DECISIONS COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/789 of 18 May 2015 as regards measures to 

prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)  
(notified under document C(2015) 3415) 

 
  ตามข้อก าหนด 789/2015 สหภาพยโุรปห้ามน าเข้าพชืที่เป็นพาหะของเชือ้ดงักลา่ว ส าหรับเชือ้ Xylella 
fastidiosa ไมพ่บในประเทศไทย การสง่ออกพชืตามรายช่ือจะต้องใสข้่อความรับรองวา่พชืนัน้ๆ มาจากประเทศที่ปลอดจากเชือ้นี ้
  (ชื่อพืช) complies with article 16 (b) of decision 2015/789 (EU); Xylella fastidiosa is not present 
in Thailand เช่น  Ludwigia grandiflora complies with article 16 (b) of decision 2015/789 (EU); Xylella fastidiosa is 
not present in Thailand 
 
รำยชื่อพืชที่ต้องใส่ข้อควำมรับรอง 
1. Acacia longifolia (Andrews) Willd. 
2. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. 
3. Acer 
4. Aesculus 
5. Albizia julibrissin Durazz. 
6. Alnus rhombifolia Nutt. 
7. Alternanthera tenella Colla 
8. Amaranthus blitoides S. Watson 
9. Ambrosia acanthicarpa Hook. 
10. Ambrosia artemisiifolia L. 
11. Ambrosia trifida L. 
12. Ampelopsis arborea (L.) Koehne 
13. Ampelopsis cordata Michx. 
14. Artemisia douglasiana Hook. 
15. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall 

& Clements) Jepson 
16. Baccharis halimifolia L. 
17. Baccharis pilularis DC. 
18. Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 
19. Bidens pilosa L. 
20. Brachiaria decumbens (Stapf) 
21. Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 
22. Brassica 
23. Callicarpa americana L. 

24. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
25. Carex 
26. Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 
27. Cassia tora (L.) Roxb. 
28. Catharanthus 
29. Celastrus orbiculata Thunb. 
30. Celtis occidentalis L. 
31. Cenchrus echinatus L. 
32. Cercis canadensis L. 
33. Cercis occidentalis Torr. 
34. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 
35. Chenopodium quinoa Willd. 
36. Chionanthus 
37. Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura 
38. Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 
39. Commelina benghalensis L. 
40. Coffea 
41. Conium maculatum L. 
42. Convolvulus arvensis L. 
43. Conyza canadensis (L.) Cronquist 
44. Cornus florida L. 
45. Coronopus didymus (L.) Sm. 
46. Cyperus eragrostis Lam. 
47. Cyperus esculentus L. 
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48. Cytisus scoparius (L.) Link 
49. Digitaria horizontalis Willd. 
50. Digitaria insularis (L.) Ekman 
51. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
52. Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 
53. Duranta erecta L. 
54. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
55. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 
56. Eriochloa contracta Hitchc. 
57. Erodium 
58. Escallonia montevidensis Link & Otto 
59. Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
60. Eucalyptus globulus Labill. 
61. Eugenia myrtifolia Sims 
62. Euphorbia hirta L. 
63. Fagus crenata Blume 
64. Ficus carica L. 
65. Fraxinus americana L. 
66. Fraxinus dipetala Hook. & Arn. 
67. Fraxinus latifolia Benth. 
68. Fraxinus pennsylvanica Marshall 
69. Fuchsia magellanica Lam. 
70. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson 
71. Geranium dissectum L. 
72. Ginkgo biloba L. 
73. Gleditsia triacanthos L. 
74. Hedera helix L. 
75. Helianthus annuus L. 
76. Hemerocallis 
77. Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 
78. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker 
79. Hibiscus syriacus L. 
80. Hydrangea paniculata Siebold 
81. Ilex vomitoria Sol. ex Aiton 

82. Ipomoea purpurea (L.) Roth 
83. Iva annua L. 
84. Jacaranda mimosifolia D. Don 
85. Juglans 
86. Juniperus ashei J. Buchholz 
87. Koelreuteria bipinnata Franch. 
88. Lactuca serriola L. 
89. Lagerstroemia indica L. 
90. Lavandula dentata L. 
91. Ligustrum lucidum L. 
92. Lippia nodiflora (L.) Greene 
93. Liquidambar styraciflua L. 
94. Liriodendron tulipifera L. 
95. Lolium perenne L. 
96. Lonicera japonica (L.) Thunb. 
97. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 
98. Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner 
99. Lupinus villosus Willd. 
100. Magnolia grandiflora L. 
101. Malva 
102. Marrubium vulgare L. 
103. Medicago polymorpha L. 
104. Medicago sativa L. 
105. Melilotus 
106. Melissa officinalis L. 
107. Metrosideros 
108. Modiola caroliniana (L.) G. Don 
109. Montia linearis (Hook.) Greene 
110. Morus 
111. Myrtus communis L. 
112. Nandina domestica Murray 
113. Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. 
114. Nerium oleander L. 
115. Olea europaea L. 
116. Origanum majorana L. 
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117. Paspalum dilatatum Poir. 
118. Persea americana Mill. 
119. Phoenix reclinata Jacq. 
120. Phoenix roebelenii O'Brien 
121. Pistacia vera L. 
122. Plantago lanceolata L. 
123. Platanus 
124. Pluchea odorata (L.) Cass. 
125. Polygala myrtifolia L. 
126. Polygonum arenastrum Boreau 
127. Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre 
128. Polygonum persicaria Gray 
129. Populus fremontii S. Watson 
130. Portulaca 
131. Ranunculus repens L. 
132. Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 
133. Rhamnus alaternus L. 
134. Rhus diversiloba Torr. & A. Gray 
135. Rosmarinus officinalis L. 
136. Rubus 
137. Rumex crispus L. 
138. Salix 
139. Salsola tragus L. 
140. Salvia mellifera Greene 
141. Sambucus 
142. Sapindus saponaria L. 
143. Schinus molle L. 

144. Senecio vulgaris L. 
145. Setaria magna Griseb. 
146. Silybum marianum (L.) Gaertn. 
147. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 
148. Sisymbrium irio L. 
149. Solidago virgaurea L. 
150. Sonchus 
151. Sorghum 
152. Spartium junceum L. 
153. Spermacoce latifolia Aubl. 
154. Stellaria media (L.) Vill. 
155. Tillandsia usneoides (L.) L. 
156. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) 

Greene 
157. Trifolium repens L. 
158. Ulmus americana L. 
159. Ulmus crassifolia Nutt. 
160. Umbellulari californica (Hook. & Arn.) Nutt. 
161. Urtica dioica L. 
162. Urtica urens L. 
163. Vaccinium 
164. Verbena litoralis Kunth 
165. Veronica 
166. Vicia faba L. 
167. Vinca 
168. Xanthium spinosum L. 
169. Xanthium strumarium L. 

 
 

 

- 89 -



 

มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ของสหภำพยุโรป 
DECISIONS 2007/365/EC 

COMMISSION DECISION of 25 May 2007 
on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
(notified under document number C(2007) 2161) 

 
  ตามข้อก าหนด 365/2007 สหภาพยโุรปห้ามน าเข้าพืชที่เป็นพืชอาศยัของ Red palm weevil ; Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier) ซึ่งมีรายงานว่าพบในประเทศไทย (http://www.cabi.org/isc/datasheet/47472) การส่งออกจะต้อง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนด ตอ่ไปนี ้ 

 พืชที่สหภำพยุโรปก ำหนด (susceptible plants)  มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโคนล ำต้น มำกกว่ำ 5 เซนตเิมตร 
ยกเว้น ผลและเมล็ด  

1. Areca catechu    
2. Arenga pinnata    
3. Borassus flabellifer   
4. Calamus merillii    
5. Caryota maxima    
6. Caryota cumingii    
7. Corypha gebanga   
8. Corypha elata    
9. Elaeis guineensis    
10. Livistona decipiens   

11. Metroxylon sagu    
12. Oreodoxa regia    
13. Phoenix canariensis   
14. Phoenix dactylifera   
15. Phoenix theophrasti   
16. Phoenix sylvestris   
17. Sabal umbraculifera   
18. Trachycarpus fortunei    
19. Washingtonia spp.

   
เงื่อนไขกำรน ำเข้ำ 

  สหภาพยโุรปจะอนญุาตให้น าเข้าพืชตามรายการได้ ตอ่เมื่อได้ปฏิบตัิให้เป็นไป ดงันี ้
  (a) เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน Annex I, point 1 ของระเบียบนี;้ 
  (b) มีการตรวจสอบและรับรองกอ่นการสง่ออกวา่ไมพ่บ Red palm weevil และร่องรอยการเข้าท าลาย ตามเง่ือนไข
       พิเศษ ในมาตรา 13a(1) ของ Directive 2000/29/EC  
  1. เงื่อนไขพเิศษ 
   ส าหรับการน าเข้าพชืตามรายการ ที่ปลกูเลีย้ง รวมถงึพืชนัน้ท่ีได้มาจากถ่ินก าเนดิในธรรมชาติ 
   (c) ในชว่งเวลาอยา่งน้อย 1 ปี ก่อนการสง่ออก แปลงทีม่ีการเพาะปลกูจะต้อง : 

(i) ได้รับการขึน้ทะเบียนและให้ค าแนะน าในการดแูลรักษาโดย NPPO ของประเทศถ่ินก าเนิด และ 
(ii) พืชนัน้ได้รับการปอ้งกนัก าจดัด้วย treatment ที่เหมาะสม และ 
(iii) อยา่งน้อย 1 ปี ก่อนการสง่ออก มีการตรวจสอบศตัรูพืชในแปลง ทกุๆ 3 เดือน ในระหวา่งปลกูวา่ไม่

พบ Red palm weevil หรือร่องรอยการเข้าท าลาย 
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ตำรำงที่ 8 สกุลต่ำงๆ ของพชืเพื่อปลกูวงศ์ Araceae, Marantaceae, Musaceae และ Strelitziaceaeตำมเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ
ข้อ 18(b) ของ Annex V Part A Section  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2559) 

๑.1. วงศ์ Araceae มีพืชทัง้หมด 110 สกุล 
Aglaodorum  Aglaonema Alloschemone  Alocasia Ambrosina  Amorphophallus 
Amydrium  Anadendrum  Anaphyllopsis  Anaphyllum  Anchomanes  Anthurium  
Anubias  Aridarum  Ariopsis  Arisaema  Arisarum  Arophyton  
Arum  Asterostigma  Biarum  Bognera  Bucephalandra  Caladium  
Calla  Callopsis  Carlephyton  Cercestis  Chlorospatha  Colletogyne  
Colocasia  Cryptocoryne  Culcasia  Cyrtosperma  Dieffenbachia  Dracontioides  
Dracontium  Dracunculus  Eminium  Epipremnum  Filarum  Furtadoa  
Gearum  Gonatanthus  Gonatopus  Gorgonidium  Gymnostachys  Hapaline  
Helicodiceros  Heteroaridarum  Heteropsis  Holochlamys  Homalomena  Hottarum  
Jasarum  Lagenandra  Lasia  Lasimorpha  Lasiomorpha  Lemna  
Lysichiton  Mangonia  Monstera  Montrichardia  Nephthytis  Orontium  
Pedicellarum  Peltandra  Philodendron  Phymatarum  Pinellia  Piptospatha  
Pistia  Podolasia  Pothoidium  Pothos  Protarum  Pseudodracontium  
Pseudohydrosme  Pycnospatha  Remusatia  Rhaphidophora  Rhodospatha  Sauromatum  
Scaphispatha  Schismatoglottis  Scindapsus  Spathantheum  Spathicarpa  Spathiphyllum  
Spirodela  Stenospermation  Steudnera  Stylochaeton  Symplocarpus  Synandrospadix  
Syngonium  Taccarum  Theriophonum  Typhonium  Typhonodorum  Ulearum  
Urospatha  Wolffia  Wolffiella  Xanthosoma  Zamioculcas  Zantedeschia  
Zomicarpa  Zomicarpella      

 

ตัวอย่ำงของพืชวงศ์ Araceae 

1.1 Aglaonema  กวกัรางเงิน, เขียวหมื่นปี 1.11 Epipremnum  พลดูา่ง, ราชินีหินออ่น 
1.2 Alocasia  วา่นนกคุม่,กระดาด 1.12 Monstera  พลฉีูก, พลแูฉก 
1.3 Amorphophallus  บกุสาย 1.13 Philodendron  ฟิโลเดนดรอน 
1.4 Anubias  อนเุบียส 1.14 Pistia  จอก, ต้นไม้น า้ 
1.5 Anthurium  หน้าววั 1.15 Pseudodracontium  บกุเขา 
1.6 Arisaema  บกุ 116 Spathiphyllum  เดหล,ี เดหล ี(ต้นไม้น า้) 
1.7 Caladium  บอนส ี 1.17 Syngonium  ออมเงิน,ออมทอง 
1.8 Colocasia  บอนด า, เผือก 1.18 Typhonium  อตุพิด, ตะพิด,บอนแก้ว 
1.9Cryptocoryne  อตุพิษหิน 1.19 Xanthosoma  กระดาดด า 
1.10Dieffenbachia  สาวน้อยประแปง้ 1.20 Zamioculcas  กวกัมรกต,หยกมรกต 
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2. วงศ์ Marantaceae มีพืชทัง้หมด 31 สกุล 

Afrocalathea  Calathea  Cominsia  Ctenanthe  Donax  Halopegia  
Haumania  Hylaeanthe  Hypselodelphys  Ischnosiphon  Koernickanthe  Maranta  
Marantochloa Megaphrynium  Monophrynium  Monophyllanthe  Monotagma  Myrosma  
Phacelophrynium  Phrynium  Pleiostachya  Sanblasia  Saranthe  Sarcophrynium  
Schumannianthus  Stachyphrynium  Stromanthe  Thalia  Thaumatococcus  Thymocarpus  
Trachyphrynium       
 
ตัวอย่ำงของพืชวงศ์ Marantaceae 

  

1. Calathea  คล้า, คล้าขนุแผน, คล้าหางนกยงูตวัเมีย  
 
 
 
3. วงศ์ Musaceae มีพืชทัง้หมด 3 สกุล 

Ensete Musa  Musella  
 

ตัวอย่ำงของพืชวงศ์ Musaceae  
1. Ensete  กล้วยประดบั 
2. Musa  กล้วยประดบั 
3. Musella กล้วยประดบั 
 
 
 

4. วงศ์ Strelitziaceae มีพืชทัง้หมด 3 สกุล 

Phenakospermum  Ravenala  Strelitzia  
 

ตัวอย่ำงของพืชวงศ์ Strelitziaceae   
1. Ravenala  กล้วยพดั, กล้วยลงักา   
2. Strelitzia  ปักษาสวรรค์  

 

แหล่งที่มำ :http://www.plantsystematics.org/index.html  
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กำรระบุข้อควำมรับรองพิเศษส ำหรับพืชเพื่อปลูกส่งออกไปสหภำพยุโรป 

 1. พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants) ที่ต้องตรวจไส้เดือนฝอยก่อนกำรส่งออก คอื พืชสกลุตา่งๆ ในวงศ์  Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae และ
พืชสกลุ Persea spp. ที่มีรากหรือวสัดปุลกูติดไปด้วย  

ลักษณะที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (Herbaceous+ไส้เดอืนฝอย) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 option (b), 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option (a) second 
indent and option (b) second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 
  
  
  
  
  

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

ไมม่ีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก 

สว่นใต้ดิน มีรากนดิๆ สัน้ๆ ไมม่ีใบ มีสว่นของ
ล าต้นนิดหนอ่ย  
มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (c), 32.3 option (c), 34 option (a) second indent and option (b) 

second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 
 

มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก 

ไมม่ีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

สว่นใต้ดิน ไมม่ีราก ไมม่ใีบ ไมม่สีว่นของล าต้น  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 option (b), and 34 option (a) second indent and option (b) second 
indent of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 option (d), 32.1 option (d), 32.3 option (d), 33, 34 option (a) first indent 
and option (b) first indent, 36.1 option (d), 45.1 option (b) and 46(b) option (d) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 
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2. Musa spp. (กล้วย) ที่ต้องตรวจไส้เดอืนฝอยและเชือ้ Pseudomonas ก่อนกำรส่งออก  

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษที่ต้องระบุให้เฉพำะ Musa spp. (กล้วย) 

เหง้ากล้วย มีรากนิดๆ สัน้ๆ ไมม่ีใบ มีสว่นของล าต้นนิดหนอ่ย  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 option (b), 25.7 option (b), 32.1 option (c), 32.3 option (c), 
33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option 
(b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

มีใบ มีราก เหง้า ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

เฉพาะเหง้ากล้วย ไมม่ีราก ไมม่ใีบ ไมม่ีสว่นของล าต้น  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 option (b), 25.7 option (b) and 34 option (a) second indent 
and option (b) second indent of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 option (b), 25.7 option (b), 32.1 option (d), 32.3 option (d), 
33, 34 option (a) first indent and option (b) first indent, 36.1 option (d), 45.1 option (d) and 46(b) option (d) of 
EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 
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3. พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants)  

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (Herbaceous) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option (a) second indent and 
option (b) second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 
  
  
 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 
มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (c), 32.3 option (c), 34 option (a) second indent and option 

(b) second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก 

ไมม่ีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (d), 32.3 option (d), 33, 34 option (a) first indent and option 
(b) first indent, 36.1 option (d), 45.1 option (d) and 46(b) option (d) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 
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4. ต้นกล้วยไม้ (Orchidaceae)  

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (ต้นกล้วยไม้) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกูเกา่ ไมม่ีดอก  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option (a) second indent and 
option (b) first indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. มีใบ มีราก มีวสัดปุลกูเกา่ มีดอก  

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกูใหม ่ไมม่ดีอก  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option (a) second indent and 
option (b) second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. มีใบ มีราก มีวสัดปุลกูใหม ่มดีอก  

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก  

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก  

tissue culture  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 option (d), 32.3 option (d), 33, 34 option (a) first indent and option 
(b) first indent, 36.1 option (d), 45.1 option (d) and 46(b) option (d) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC.  
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5. ไม้ยนืต้น (Tree) และไม้พุ่ม (Shurb)  

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (Tree & Shurb) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option 
(c) and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option 
(c), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option (c) 
and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option (c), 
39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู มีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option 
(c), 40 and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option 
(c), 39 first indent, second indent and third indent, 40 and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option (c), 
39 first indent, second indent and third indent, 40 and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) first indent and option (b) first indent, 36.1 option (d), 39 
first indent, second indent and third indent and 46(b) option (d) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 
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6.  พืชสกุลปำล์มทุกชนิด   

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (Palmeae) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 37 option (a), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant Health 
Directive 2000/29/EC. 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 37 option (a), 39 first indent, second indent and third indent, 40 and 46(b) option (c) of EC Plant Health 
Directive 2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก 

มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option 
(c), 37 option (a), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 option 
(c), 37 option (a), 39 first indent, second indent and third indent, 40 and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) first indent and option (b) first indent, 36.1 option (d), 
37 option (c), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (d) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 
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7.  พืชสกุลปำล์ม 11 ชนิดดังต่อไปนี ้Brahea, Butia, Chamaerops, Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal, Syagrus, Trachycarpus, Trithrinax และ Washingtonia  
ที่มีศูนย์กลำงของโคนต้นมำกกว่ำ 5 cm.  

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (Palmeae 11 ชนิด) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 37 option (a), 37.1 option (a), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC 
Plant Health Directive 2000/29/EC. 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 37 option (a), 37.1 option (a), 39 first indent, second indent and third indent, 40 and 46(b) option (c) of 
EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก 

ไมม่ีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 37 option (a), 37.1 option (a), 39 first indent, second indent and third indent, 40 and 46(b) option (c) of 
EC Plant Health Directive 2000/29/EC. 

มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 37 option (a), 37.1 option (a), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC 
Plant Health Directive 2000/29/EC. 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) first indent and option (b) first indent, 36.1 option 
(d), 37 option (c),  37.1 option (a), 39 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (d) of EC Plant 
Health Directive 2000/29/EC. 
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8. พืชเพื่อปลกูวงศ์ Gramineae (ไผ่)  

ลักษณะของพชืที่ส่งออก ข้อควำมรับรองพิเศษ (ไผ่) 

มีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 42 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 

มีใบ มีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

ไมม่ีใบ มีราก มีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

มีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ดีอก Consignment complies with Annex IV.A.I, point 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 42 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 

ไมม่ีใบ ไมม่ีราก ไมม่ีวสัดปุลกู ไมม่ีดอก 

tissue culture ที่ยงัอยูใ่นขวด Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 option (a) second indent and option (b) second indent, 36.1 
option (c), 42 first indent, second indent and third indent and 46(b) option (d) of EC Plant Health Directive 
2000/29/EC. 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

สมาพนัธรัฐสวิส 
(Swizerland) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.blv.admin.ch 

www.zoll.ch 

www.blw.admin.ch 
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สมาพนัธรัฐสวิส 
(Swizerland) 

 

สมาพันธรัฐสวิส แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และมีระ เบียบด้านสุขอนามัยพืชเป็นของตัวเอง เรียกว่า 
“Regulation on plant Quarantine (27 October 2010) เป็นระเบียบที่ควบคมุ ก ากบัดแูลด้านสขุอนามยัพืชส าหรับการ
การน าเข้า น าผ่านและสง่ออกพืชและส่วนของพืชของตรุกี มีสาระส าคญัของระเบียบดงักลา่ว สามารถอ้างอิงข้อก าหนด
ของสหภาพยโุรปได้ (COUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC) เนื่องจากมีข้อปฏิบตัิที่เหมือนกนั  

ตวัอยา่ง 
พืชที่เป็นสิ่งต้องห้าม (Import BAN) 

ประเภทพืช ชนิดพืช ถิ่นก าเนิด 
ส่วนของพืชที่มีชีวติ ไม่รวมถงึบอนไซ 
Live plants (ไมร่วมถึง บอนไซ) 
Special provisions for individual 
plant genera or species 

Abies ประเทศนอกทวีปยโุรป 

 Castanea (Castanea sativa) with 
leaves 

ประเทศนอกทวีปยโุรป 

 Cedrus ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Chaenomeles สนิค้าที่ไมอ่ยูใ่นระยะ

พกัตวั (Destination: reserve 
regarding fire blight)  

ประเทศนอกทวีปยโุรป  

 Chaenomeles สนิค้าที่ไมอ่ยูใ่นระยะ
พกัตวั (Destination outside the 
reserve) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป 

 Chamaecyparis ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Citrus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Cotoneaster ทกุประเทศ  
 Crataegus สนิค้าที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกั

ตวั (Destination: reserve regarding 
fire blight) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป  

 Crataegus สนิค้าที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกั
ตวั (Destination outside the 
Reserve) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป 

 Cydonia ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั ประเทศนอกทวีปยโุรป, 
Mediterranean, Australia, New 
Zealand, Canada and continental 
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states of 
USA 

 Cydonia  ประเทศนอกทวีปยโุรป, ยกเว้น 
Mediterranean, Australia, New 
Zealand, Canada and continental 
states of 
USA 

 Cydonia  ประเทศนอกทวีปยโุรป, ยกเว้น 
Mediterranean, Australia, New 
Zealand, Canada and continental 
states of USA 

 Cydonia ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั ประเทศนอกทวีปยโุรป, 
Mediterranean, Australia, New 
Zealand, Canada and continental 
states of 
USA 

 Fortunella ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Fragaria ประเทศนอกทวีปยโุรป, 

ยกเว้น Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Juniperus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Larix ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Malus ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั 

(Destination: reserve 
regarding fire blight) 
 

ประเทศนอกทวีปยโุรป 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of 
USA  

 Malus (Destination: reserve 
regarding fire blight) 
 

ประเทศนอกทวีปยโุรป, ยกเว้น  
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Malus (Destination outside the 
reserve) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป, 
ยกเว้น Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
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continental states of USA 
 Malus ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั 

(Destination outside the reserve) 
ประเทศนอกทวีปยโุรป 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Phoenix, P.  canariensis, P.  
dactyliphera, P. sylvestris, P. 
theophrasti 

Algeria and Morocco (ประเทศที่
ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป ให้ม ีPC 
และข้อความรับรองพเิศษ) 

 Photinia [Other species Photinia 
as Photinia 
davidiana (Syn. Stranvaesia 
davidiana)] 

China, Japan, Canada, N. Korea, 
S. Korea and the US (ประเทศอื่นๆ 
ให้ม ีPC ก ากบัไปด้วย) 

 Photinia  [Photinia davidiana (syn. 
Stranvaesia davidiana)] 

ทกุประเทศ 
 

 Picea ทกุประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Pinus ทกุประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Poaceae (syn. Gramineae), ยกเว้น 

subfamilies Bambusoideae, and 
Panicoideae the genera Buchloe, 
Bouteloua, Calamagrostis, 
Cortaderia, Glyceria, 
Hakonechloa, Hystrix, Molinia, 
Phalaris, Shibataea, Spartina, 
Stipaet Uniola 

ประเทศที่อยูน่อกทวีปยโุรปและเมดิ
เตอร์เรเนยีน (ประเทศในทวีปยโุรป ท่ี
ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป และ Egypt, 
Israel, Libya, Morocco and Tunisia 
ให้มี PC ก ากบั) 

 Poncirus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Populus (with leaves) North American countries 

(Canada, USA and Mexico) 
 Prunus laurocerasus, Prunus 

Lusitanica ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั 
ประเทศนอกทวีปยโุรป, 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of 
USA 

 Prunus laurocerasus, Prunus 
Lusitanica 

ประเทศนอกทวีปยโุรป, ยกเว้น 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
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continental states of USA 
 Prunus serrula ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั ประเทศนอกทวีปยโุรป, 

Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Prunus serrulata ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Prunus cerasifera (syn. P. 

myrobolana) ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั 
ประเทศนอกทวีปยโุรป, 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA  

 Prunus cistena ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Pseudotsuga sp. ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Pseudotsuga sp. ausser 

Pseudotsuga menziesii 
ประเทศนอกทวีปยโุรป 

 Pyrus (Destination: reserve 
regarding fire blight) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป 

 Pyrus (Destination: reserve 
regarding fire blight) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป, ยกเว้น 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Pyrus ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั 
(Destination outside the reserve) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป, 
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Pyrus (Destination outside the 
reserve) 

ประเทศนอกทวีปยโุรป, ยกเว้น  
Mediterranean, Australia, 
New Zealand, Canada and 
continental states of USA 

 Quercus (with leaves) ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Rosa ที่ไมอ่ยูใ่นระยะพกัตวั ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Solanaceae ยกเว้น Lycopersicon 

esculentum, 
Solanum melongena และ 
Plants intended streamers or 
tuberous types of Solanum 

ประเทศนอกยโุรปและทะเลเมดเิตอร์เร
เนียน 
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 Solanum melongena ประเทศนอกยโุรปและทะเลเมดเิตอร์เร
เนียน 

 Tsuga ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Vitis ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
หัวหอม (onion) หวัของพชื (Tuber, Bulb) และ ไหล (Rhizomes) 
 Solanum 

Andere Solanum-Arten als S. 
tuberosum 

ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 

 Solanum tuberosum 
(Saatkartoffeln) 

ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 

ไม้ตัดดอกและCut Flower and Brance 
 Abies ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Castanea ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Cedrus ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Chamaecyparis ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Citrus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Cotoneaster ทกุประเทศ 
 Fortunella ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Juniperus ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Larix ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Photinia 

Photinia davidiana (syn. 
Stranvaesia davidiana 

ทกุประเทศ 

 Picea ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Pinus ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Poncirus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Populus Nordamerikanische Länder 

(Kanada, USA und Mexico) 
 Pseudotsuga ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Quercus ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Tsuga ประเทศนอกทวีปยโุรป 
 Vitis ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
เมล็ดพนัธ์ุ (Seeds) 
 Murraya ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Solanum ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
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 Vitis ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
ผักและผลไม้ (Fruits and Vegetables) 
 Citrus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Fortunella ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Poncirus ประเทศที่ไมใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
 Solanum, Solanum tuberosum ประเทศทีไ่มใ่ช่สมาชิกสหภาพยโุรป 
เปลือกไม้ (Bark) 
 Castanea ทกุประเทศ 
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สว่นการลงข้อความรับรองพเิศษ (Additional Declaration) จะมีรูปแบบตา่งไปตามกฎหมายของสวิสเอง ดงันี ้ 
ตวัอยา่ง เช่น  

พืช ผลิตภณัฑ์พืช ข้อความรับรอง 
ไม้ตัดดอก 
Orchid Cut Flower 

 
Orchid Cut Flower : Fulfils option 1 b of Annex 1 intercept 3 of the 
Ordinance on Temporary Measures for Plant Protection OTMP. 

Aster Fulfils item 45.2, option two of Annex IVAI of Plant Protection 
Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Chrysanthema/Dendranthema/ Dianthus Fulfils item 27.2a and 32.2, option two of Annex IVAI of Plant 
Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended 

Gypsophila Fulfils item 32.2, option two and 45.2, option two of Annex IVAI of 
Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Hypericum Fulfils item 45.2, option two of Annex IVAI of Plant Protection 
Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Lisianthus (Eustoma) Fulfils item 45.2, option two of Annex IVAI of Plant Protection 
Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Rosa (กหุลาบ) Rosa sp. : Fulfils item 45.2, option two of Annex IVAI of Plant 
Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Solidago (สร้อยทอง) Fulfils item 32.2, option two of Annex IVAI of Plant Protection 
Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Trachelium Fulfils item 45.2, option two of Annex IVAI of Plant Protection 
Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

ผัก ผลไม้สด 
Apium graveolens (คื่นฉ่าย) 

Apium graveolens : Fulfils item 32.2, option two of Annex IVAI of 
Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Eryngium foetidum (ผกัชีฝร่ัง) Eryngium foetidum : Fulfils item 45.2, option two of Annex IVAI of 
Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Momordica charantia (มะระขีน้ก, มะระ
จีน) 

Momordica charantia : Fulfils item 36.2, option two of Annex IVAI of 
Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Momordica cochinchinensis (sweet 
gourd) ฟักข้าว 

Momordica cochinchinensis  : Fulfils item 36.2, option two of 
Annex IVAI of Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as 
amended 

กะเพรา (Ocimum tenuiflorum) 
โหระพา (Ocimum basilicum) 
แมงลกั (Ocimum americanum) 
ยี่หร่า (Ocimum gratissimum) 

(ช่ือพืช) : Fulfils item 32.2, option two and 45.2, option two of Annex 
IVAI of Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 
 

- 108 -



 

Solanum melongena (มะเขือตา่งๆ 
/Eggplant/ยกเว้น มะเขือพวง) 

Solanum melongena : Fulfils item 36.2, option two of Annex IVAI of 
Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as amended. 

Citrus spp. ผลของพืชตระกลูส้ม เช่น ส้มโอ 
มะนาว มะกรูด (ปอกเปลอืกนอกออก ให้
เหลอืเฉพาะเยื่อสขีาวบางๆ) 

Fulfils item 16.5c of Annex IVAI of Plant Protection Ordinance (PPO 
916.20) as amended. 

พืชเพื่อปลูก (Herbaceous) และไม้น า้ 
- เพิ่มเติมการรับรองหอย Pomacea spp. 
- ลงรายละเอียดการท า treatment ใน PC 
ด้วย 
- โดยต้องมีผลตรวจแมลงหวี่ขาว 
เช่นเดียวกบัสนิค้าที่สง่ไป EU 

1. Fulfils Item 32.1(c), 32.3(c), 36.1(c), 45.1(c) and 46(b)(c) of 
Annex IV AI of Plant Protection Ordinance (PPO 916.20) as 
Amended. 
2. Consignment Complies with the Decision 2012/697/EU; The 
Plants Immediately Prior to Their Export Have Been Officially 
Inspected and Found Free From Pomacea spp. 

เมล็ดพนัธ์ุ 
Lycopersicon esculentum (เมลด็พนัธุ์มะเขือ
เทศ) 

Fulfils item 48b and 48c of Annex IVAI of Plant Protection 
Ordinance (PPO 916.20) as amended. 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศสาธารณรัฐตุรก ี
(Republic of Turkey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Eng-1033/Mevzuat.aspx?rid=15 
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ประเทศสาธารณรัฐตุรก ี
(Republic of Turkey) 

 

ตรุกีใช้กฎหมายที่เรียกวา่ “Regulation on plant Quarantine (3 December 2011-OG No : 28131) ที่ออกโดย 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock ของตรุกี เป็นระเบียบท่ีควบคมุ ก ากบัดแูลด้านสขุอนามยัพชืส าหรับการ
การน าเข้า น าผา่นและสง่ออกพชืและสว่นของพชืของตรุกี มีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้ 

นิยามและขอบเขตการควบคมุตามกฎหมายฉบบันี ้
 1. วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (Wooden Packaging Material) หมายถึง ไม้ (wood) และผลิตภณัฑ์จากไม้ (wood 

products) ยกเว้น ผลิตภณัฑ์จากกระดาษ (paper products) ที่ใช้เพื่อรองกนักระแทก หรือป้องกนัสินค้าระหว่างการ
ขนสง่ 

 2. พืช (plants) หมายถึง  
พืชที่มีชีวิต (live plants) และผลของพืชนัน้ๆ รวมถึงผกั ยกเว้น ลกัษณะทีแ่ช่เยือกแข็ง 
สว่นท่ีอยูใ่ต้ดินของพชื เช่น tubers, corms, bulbs และ rhizomes 
ไม้ตดัดอก (cut flowers) 
ก่ิงที่มใีบพืช (branches with foliage)  
ต้นไม้ที่ผา่นการตดัแตง่ แตย่งัคงมีใบตดิบ้าง (pruning residues which retain any foliage) 
ใบไม้ (leaves)  
พืชที่ได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ (plant tissue cultures) 
ละอองเกสรที่มชีีวิต (live pollen)  
ก่ิงตา (bud-wood), ก่ิงช า (cutting) และยอดพนัธุ์ดี (scions)  
เมลด็พนัธุ์ (seeds) ตามความหมายของเมลด็ในเชิงพฤกษศาสตร์  

3. ผลิตภณัฑ์พืช (plant products) หมายถึง ผลติภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช โดยไมผ่า่นกระบวนการแปรรูป หรือมีการ
ผา่นกระบวนการ/การเตรียมอยา่งง่าย เหลา่นีจ้ะไมถื่อเป็นพืช (plants) ตาม ข้อ 2. 

4. พืชเพื่อปลกู (plants intended for planting) หมายถงึ พืชที่ผา่นการปลกูเรียบร้อยแล้ว หรือพืชที่ยงัไมผ่า่นการ
ปลกู แตเ่ป็นพืชที่ต้องการน าไปปลกูใหมใ่นภายหลงั 

5. การกักกนั (quarantine) หมายถงึ มาตรการควบคมุที่ด าเนินการกบัพืช สว่นของพืชหรือสิง่อื่นใด เพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตราย (harmful organism) เข้ามาในประเทศ 

6. สิ่งมีชีวติที่เป็นอันตราย (harmful organism) หมายถงึ สิง่มชีีวิตทีต้่องกกักนัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด ซึง่ได้
ก าหนดไว้ใน Annex-1 และ Annex-2 ของกฎหมายนี ้

ไม้ (wood) หมายถงึ ไม้ทกุชนดิทัง้ที่มีเปลอืกและไมม่ีเปลอืก ซึง่รวมถงึ ไม้เพื่อการอตุสาหกรรม เส้นใยจากไม้ 
(fibre) ไม้ที่ผา่นการสบั (chip) ไม้ส าหรับผลติกระดาษ ไม้ส าหรับผลติเชือ้เพลงิ  
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ใน Regulation on plant Quarantine (3 December 2011-OG No : 28131) ได้จดัแบง่พืชและผลติภณัฑ์จากพชื 
รวมถงึสิง่มชีีวิตทีเ่ป็นอนัตรายออกเป็นหมวดหมู ่ดงัตารางผนวกตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
 

ANNEX – 1 

สิ่งมีชีวติที่เป็นอันตรายที่ห้ามน าเข้า 
ส่วน A – สิ่งมีชีวติที่เป็นอนัตรายที่ไม่พบว่ามีอยู่ในตุรกีมาก่อน 

แมลง เช่น 

- Amauromyza maculosa 

- Bactrocera cucurbitae  

- Bactrocera latifrons  

- Bactrocera dorsalis 

ไส้เดือนฝอย เช่น 

- Heterodera glycines 

- Hirschmanniella spp. 

แบคทีเรียและ phytoplasmas เช่น 

- Peach rosette phytoplasma  

- Strawberry witches‘ broom phytoplasma 

- Xylella fastidiosa 

เชือ้รา เช่น 

 - Apiosporina morbosa 

 - Phytophthora ramorum 

ไวรัส เช่น 

 - Bean golden mosaic begomovirus 

 - Cowpea mild mottle carlavirus 

เมล็ดวชัพืช เช่น 

 - Arceuthobium spp.  

- Eichhornia crassipes 
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ANNEX - 3 

พชื ส่วนของพชืและวสัดุปลูก ทีห้่ามน าเข้า 
(Plants, plant products and growing medium, introduction of which are banned) 

 
ยกเว้น พืชที่ได้ระบเุง่ือนไขพิเศษไว้ใน Annex – 4 

1. พืช ผลติภณัฑ์พืชและวสัดปุลกูที่ห้ามน าเข้าเนื่องจากมคีวามเสีย่งด้านสขุอนามยัพชื  
   (เฉพาะที่เก่ียวข้องกบัประเทศไทย) 

พืช ผลิตภณัฑ์พืช หมายเหต ุ
ดิน (soil)  
ปุ๋ ยธรรมชาติ (natural fertilizer)  
ฝ้ายที่ยงัไมไ่ด้ป่ัน (unginned cotton)  
ไม้สน Coniferales ซึง่เอามาท าเชือ้เพลงิ (woods of Coniferales)  
เปลอืกที่ลอกออกแล้ว (Isolated bark) ของพืชสกลุตอ่ไปนี ้

- Castanea spp. เช่น เกาลดัจีน  
- Quercus spp. (พืชสกลุก่อ) 
- Acer saccharum (เมเปิล้) 
- Populus spp.  

 

พืชเพื่อปลูกต่อไปนี ้(ยกเว้น เมล็ด) ห้ามน าเข้าจากประเทศที่มีการ
ระบาดของเชือ้ Xylella fastidiosa 
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. 
Acer 
Aesculus 
Agrostis gigantea Roth 
Albizia julibrissin Durazz. 
Alnus rhombifolia Nutt. 
Alternanthera tenella Colla 
Amaranthus blitoides S. Watson 
Ambrosia acanthicarpa Hook. 
Ambrosia artemisiifolia L. 
Ambrosia trifida L. 
Ampelopsis arborea (L.) Koehne 
Ampelopsis cordata Michx. 
Artemisia douglasiana Hook. 
Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson 
Avena fatua L. 
Baccharis halimifolia L. 

ส าหรับประเทศไทย หากมีการสง่ออกพืช
ตามรายช่ือ จะต้องระบขุ้อความรับรองวา่
ปลอดจากเชือ้ Xylella fastidiosa 
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Baccharis pilularis DC. 
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 
Bidens pilosa L. 
Brachiaria decumbens (Stapf) 
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 
Brassica 
Bromus diandrus Roth 
Callicarpa americana L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Carex 
Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 
Cassia tora (L.) Roxb. 
Catharanthus 
Celastrus orbiculata Thunb. 
Celtis occidentalis L. 
Cenchrus echinatus L. 
Cercis canadensis L. 
Cercis occidentalis Torr. 
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 
Chenopodium quinoa Willd. 
Chionanthus 
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura 
Citrus 
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 
Commelina benghalensis L. 
Coffea 
Conium maculatum L. 
Convolvulus arvensis L. 
Conyza canadensis (L.) Cronquist 
Cornus florida L. 
Coronopus didymus (L.) Sm. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Cyperus eragrostis Lam. 
Cyperus esculentus L. 
Cytisus scoparius (L.) Link 
Datura wrightii Regel 
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Digitaria horizontalis Willd. 
Digitaria insularis (L.) Ekman 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 
Duranta erecta L. 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 
Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 
Eriochloa contracta Hitchc. 
Erodium 
Escallonia montevidensis Link & Otto 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalyptus globulus Labill. 
Eugenia myrtifolia Sims 
Euphorbia hirta L. 
Fagus crenata Blume 
Ficus carica L. 
Fragaria vesca L. 
Fraxinus americana L. 
Fraxinus dipetala Hook. & Arn. 
Fraxinus latifolia Benth. 
Fraxinus pennsylvanica Marshall 
Fuchsia magellanica Lam. 
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson 
Geranium dissectum L. 
Ginkgo biloba L. 
Gleditsia triacanthos L. 
Hedera helix L. 
Helianthus annuus L. 
Hemerocallis 
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker 
Hibiscus syriacus L. 
Hordeum murinum L. 
Hydrangea paniculata Siebold 
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 
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Iva annua L. 
Jacaranda mimosifolia D. Don 
Juglans 
Juniperus ashei J. Buchholz 
Koelreuteria bipinnata Franch. 
Lactuca serriola L. 
Lagerstroemia indica L. 
Lavandula dentata L. 
Ligustrum lucidum L. 
Lippia nodiflora (L.) Greene 
Liquidambar styraciflua L. 
Liriodendron tulipifera L. 
Lolium perenne L. 
Lonicera japonica (L.) Thunb. 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner 
Lupinus villosus Willd. 
Magnolia grandiflora L. 
Malva 
Marrubium vulgare L. 
Medicago polymorpha L. 
Medicago sativa L. 
Melilotus 
Melissa officinalis L. 
Metrosideros 
Modiola caroliniana (L.) G. Don 
Montia linearis (Hook.) Greene 
Morus 
Myrtus communis L. 
Nandina domestica Murray 
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. 
Nerium oleander L. 
Nicotiana glauca Graham 
Olea europaea L. 
Origanum majorana L. 
Paspalum dilatatum Poir. 
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Persea americana Mill. 
Phoenix reclinata Jacq. 
Phoenix roebelenii O'Brien 
Pinus taeda L. 
Pistacia vera L. 
Plantago lanceolata L. 
Platanus 
Pluchea odorata (L.) Cass. 
Poa annua L. 
Polygala myrtifolia L. 
Polygonum arenastrum Boreau 
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre 
Polygonum persicaria Gray 
Populus fremontii S. Watson 
Portulaca 
Prunus 
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai 
Quercus 
Ranunculus repens L. 
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 
Rhamnus alaternus L. 
Rhus diversiloba Torr. & A. Gray 
Rosa californica Cham. & Schldl. 
Rosmarinus officinalis L. 
Rubus 
Rumex crispus L. 
Salix 
Salsola tragus L. 
Salvia mellifera Greene 
Sambucus 
Sapindus saponaria L. 
Schinus molle L. 
Senecio vulgaris L. 
Setaria magna Griseb. 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 
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Sisymbrium irio L. 
Solanum americanum Mill. 
Solanum elaeagnifolium Cav. 
Solidago virgaurea L. 
Sonchus 
Sorghum 
Spartium junceum L. 
Spermacoce latifolia Aubl. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Tillandsia usneoides (L.) L. 
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene 
Trifolium repens L. 
Ulmus americana L. 
Ulmus crassifolia Nutt. 
Umbellulari californica (Hook. & Arn.) Nutt. 
Urtica dioica L. 
Urtica urens L. 
Vaccinium 
Verbena litoralis Kunth 
Veronica 
Vicia faba L. 
Vinca 
Vitis 
Westringia fruticosa (Willd.) Druce 
Xanthium spinosum L. 
Xanthium strumarium L.  
ต้นเพื่อปลกูของพชืในวงศ์ปาล์ม (Palmae (Arecaceae) ที่มีเส้นผา่น
ศนูย์กลางโคนต้นมากกวา่ 5 เซนติเมตร ยกเว้น ผลและเมลด็   

- Areca catechu (หมาก) 
- Arecastrum romanzoffianum (ควีนส์ปาล์ม, ปาล์มโกโก้) 
- Arenga pinnata (ตาล, ตาว, ลกูชิด) 
- Borassus flabellifer (ตาล, ตาลโตนด) 
- Brahea armata (ปาล์มบราเฮีย) 
- Butia capitata (ปาล์มบเูตยี) 
- Calamus merillii 
- Caryota maxima (เตา่ร้างยกัษ์, เขืองใหญ่ : giant mountain 
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fishtail palm) 
- Caryota cumingii (fishtail palm) 
- Cocos nucifera (มะพร้าว) **พชืสงวน ห้ามส่งออก 
- Corypha gebang  
- Elaeis guineensis (ปาล์มน า้มนั : African oil palm) 
- Howeia forsteriana 
- Jubea chilensis (Chilean wine palm) 
- Livistona australis 
- Livistona decipiens  (Syn.: Livistona decora) (ribbon fan 

palm) 
- Metroxylon sagu (สาค)ู 
- Oreodoxa regia (Syn.: Roystonea regia) (ปาล์มขวด :  west 

Indian palm) 
- Phoenix canariensis (ปาล์มขนนก : Canary Island date palm), 

Phoenix dactylifera (อินทผลมั : date palm),  
Phoenix sylvestris (อินทผลมัไทย, อินทผลมับล ู: silver date 
palm) 

- Sabal umbraculifera (Syn.: Sabal palmetto, Cabbage 
palmetto) 

- Trachycarpus fortunei (Syn.: Chamaerops excelsa) (chusan 
palm) 

- Washingtonia spp. เช่น ปาล์มหนวด, เป็ตติโคตปาล์ม 
- Chamaerops humilis (ปาล์มชามารอฟ) 
- ปาล์ม Phoenix theophrasti  
- ต้น Agave americana (ย้ายไปอยูใ่นวงศ์  Agavaceae แล้ว) 
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ANNEX – 4 

ข้อก าหนด/เงื่อนไขพเิศษส าหรับการน าเข้าพืชหรือผลิตภณัฑ์จากพืช 
(SPECIAL REQUIREMENTS FOR IMPORTATION OF PLANTS AND PLANT PRODUCTS) 

 

ข้อ พืช ผลิตภณัฑ์พืช และสิ่งอื่น ข้อก าหนดพิเศษ หมายเหตุ 

3 วสัด ุบรรจภุณัฑ์ไม้ เช่น ไม้พาเลท กลอ่งไม้ ท่ีใช้ในการ
ขนสง่  ยกเว้น  ไม้ที่ยงัไมแ่ปรรูป มีความหนาน้อยกวา่ 
6 มิลลเิมตร หรือ ไม้ที่ผา่นกระบวนการตา่งๆ  เช่น อดั 
ไสกาว อบด้วยความร้อน 

- มีการท าทรีตเม้นท์อยา่งใดอยา่งหนึง่ ตามมาตรฐาน ISPM 
15 
- ตีตราประทบัตามรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐาน ISPM–15 

 

20.1 ต้นของพืชตอ่ไปนี ้ 
Aegle  Aeglopsis 
Afraegle  Atalantia 
Balsamocitrus Burkillanthus 
Calodendrum Choisya 
Clausena Limonia  
Microcitrus Murraya 
Pamburus Severinia 
Swinglea Triphasia 
Vepris   
และต้นของพืชตระกลูส้ม Citrus, Fortunella, 
Poncirus  และลกูผสม 
ยกเว้น ผลและเมลด็  

ระบขุ้อความลงในใบ PC วา่ :  
a) มีถ่ินก าเนิดในประเทศที่ปลอดจากเชือ้ Candidatus 
Liberibacter  ที่เป็นสาเหตโุรคซติรัสกรีนน่ิง 

 

20.3 ต้นของพืชตอ่ไปนี ้ ระบขุ้อความลงในใบ PC วา่ :   

- 120 -



 

Aegle  Aeglopsis 
Afraegle  Atalantia 
Balsamocitrus Burkillanthus 
Calodendrum Choisya 
Clausena Limonia  
Microcitrus Murraya 
Pamburus Severinia 
Swinglea Triphasia 
Vepris   
และต้นของพืชตระกลูส้ม Citrus, Fortunella, 
Poncirus  และลกูผสม 
ยกเว้น ผลและเมลด็ 

a) รับรองวา่พืชนัน้มีถ่ินก าเนดิในประเทศที่ปลอดจาก 

Diaphorina citri โดย NPPO ของประเทศผู้สง่ออก 
(b) รับรองวา่พชืนัน้มีถ่ินก าเนิดในพืน้ท่ีปลอดจาก 

Diaphorina citri โดย NPPO ของประเทศผู้สง่ออก 

21.1 ผลของพืชสกลุ Citrus, Fortunella, Poncirus และ
พนัธุ์ลกูผสม  

- ผลส้มต้องไม่มกีิ่งก้านและใบติดไป 

- การบรรจหุีบหอ่ต้องแสดงเคร่ืองหมายแหลง่ก าเนิด (origin 
mark)  

_ 

21.2 ผลของพชืสกุล Citrus, Fortunella, Poncirus และ
พนัธุ์ลกูผสม  

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ : 
(c)  ผลส้มที่เก็บเก่ียวได้ทกุผล ต้องไม่มีอาการของโรคซึ่ง

เกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, Xanthomonas campestris ทกุ
สายพนัธุ์ที่ก่อโรคให้กบัส้มได้ และ 
- ผลส้มต้องผา่นการท า treatment ด้วย Sodium 

orthophenylphenate 
- ผลส้มต้องบรรจุจากสถานที่ที่ได้รับการขึน้

_ 
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ทะเบียนแล้ว (มGีMP นัน่เอง) 

21.3 ผลของพชืสกุล Citrus, Fortunella, Poncirus และ
พนัธุ์ลกูผสม  

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ : 
(a) ผลส้มผลติจากประเทศที่ไม่มกีารระบาดของเชือ้รา, 

Pseudocercospora angolensis 

เชือ้รา, Pseudocercospora angolensis (leaf spot of 
citrus) ไมพ่บในประเทศไทย 

21.4 ผลของพชืสกุล Citrus, Fortunella, Poncirus และ
พนัธุ์ลกูผสม  

ยกเว้น Citrus aurantium (bitter orange) เช่น ส้มซา่ เป็น
ต้น 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ผลส้มผลติจากประเทศที่
ไม่มกีารระบาดของเชือ้รา, Guignardia citricarpa ทกุสาย
พนัธุ์ที่ก่อโรคให้กบัส้มได้ 

เชือ้รา, Guignardia citricarpa (citrus black spot) ไมพ่บใน
ประเทศไทย 

21.5 ผลของพชืสกุล Citrus, Fortunella, Poncirus และ
พนัธุ์ลกูผสม 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(c)  ผลส้มต้องได้รับการสุม่ตรวจอยา่งเป็นทางการ วา่ปลอด

จากแมลงวนัผลไม้และศัตรูพชือื่นๆ (ทกุระยะการ
เจริญเติบโต) ท่ีอยูใ่นวงศ์ Tephritidae  

แมลงวนัผลไม้ที่อยูใ่นวง์ Tephritidae และพบได้ในประเทศ
ไทย เช่น Bactrocera dorsalis, B. cucurbitae เป็นต้น  

23 พืชสกุล Citrus, Fortunella, Poncirus และพนัธุ์
ลกูผสม ยกเว้น ผลและเมลด็พนัธุ์ และพืชวงศ์ 
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae 
และพืชสกุล Persea พร้อมรากหรือมีวัสดุปลูก 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(b) ได้รับการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ และมีการสุม่

ตวัอยา่งดินและรากจากแหลง่ผลติพืช ตัง้แตช่ว่งเวลา
เร่ิมต้นของรอบการเจริญเติบโตลา่สดุ เพื่อตรวจสอบวา่
ปลอดจากไส้เดือนฝอย, Radopholus citrophilus และ 
R. similis  

ไส้เดือนฝอย, Radopholus citrophilus และ R. similis 
(burrowing nematode) พบได้ในประเทศไทย 

25 ต้นพืชเพื่อปลกู ตอ่ไปนี ้ 

Cydonia Mill. (quince),  
Fragaria L. (strawberry),  
Malus Mill. (apple),  

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
- พืชนัน้ไมม่ีอาการของโรคที่เกิดจากการเข้าท าลายของ
สิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตราย (harmful organisms) ท่ีเก่ียวข้องกบั
พืชแตล่ะชนิด  

— ต้นสตรว์เบอร์ร่ี :  
Arabis mosaic nepovirus  
Phytophtora fragariae var. fragariae  

Raspberry ringspot nepovirus  

- 122 -



 

Prunus L.(stone fruits),  
Pyrus L. (pear),  
Ribes L. (currant),  
Rubus L. (raspberry   ยกเว้น สว่นของเมลด็ 

Strawberry crinkle cytorhabdovirus  
Strawberry mild yellow edge potex virus  
Strawberry latent ringspot nepovirus  
Tomato black ring nepovirus  
Xanthomonas fragariae  
— ต้นแอปเปิล้ :  
Phyllosticta solitaria  
— ต้นบ๊วย ท้อ :  
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma  
Xanthomonas arboricola pv. pruni  
— ต้นเชอร่ี :  
Pseudomonas syringae pv. persicae  
—ต้นพีท :  
Phyllosticta solitaria  
— ต้นราสเบอร่ี :  
Arabis mosaic nepovirus  
Raspberry ringspot nepovirus  
Strawberry latent ringspot nepovirus  
Tomato black ring nepovirus  

32.7 พืชเพื่อปลูกดงันี ้ 
1. Capsicum annuum (pepper : พริกชีฟ้้า)  
2. Lycopersicon lycopersicum (tomato : มะเขือ
เทศ)  

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(b) ได้รับการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการตัง้แตช่ว่งเวลา

เร่ิมต้นของรอบการเจริญเติบโตลา่สดุ วา่ปลอดจาก
อาการของโรคซึ่งเกิดจากเชือ้แบคทีเรีย, Ralstonia 

เชือ้แบคทเีรีย, Ralstonia solanacearum (bacterial wilt of 
potato) RACE 1 และ 2 พบได้ในประเทศไทย  
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3. Musa (banana : กล้วย)  
4. Nicotiana (tobacco : ยาสบู)  
5. พืชสกลุ Pelargonium (geranium)  
6. Solanum melongena (eggplant : มะเขือ)  
ซึง่มีแหลง่ก าเนิดจากประเทศที่มกีารแพร่กระจายของ
เชือ้ Ralstonia solanacearum  
ยกเว้น เมลด็ 

solanacearum  
 

37 พืชเพื่อปลกูสกุล Rosa (rose : กุหลาบ) 

ยกเว้น เมลด็ 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(b) มีการป้องกนัก าจัดศัตรูพืชอยา่งมีประสทิธิภาพ 

_ 

42.2 ไม้ตัดดอกของพืชในสกุล  
 - Dendranthema เช่น เบญจมาศ  
 - Dianthus เช่น คาร์เนชัน่, ผีเสือ้ 
 - Gypsophila ยิปโซฟิลลา่ 
 - Solidago เช่น สร้อยทอง 
ผักใบของพืช 
 - Apium graveolens 
 - Ocimum spp. เช่น กะเพรา โหระพา     
แมงลกั ยี่หร่า 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
- มีถ่ินก าเนิดในประเทศที่ปลอดจาก Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa หรือ 
- มีการตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้วไมพ่บ Liriomyza 
sativae และ Amauromyza maculosa 
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42.1 พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants) เพื่อ
การปลกูตอ่ ซึง่มีแหลง่ก าเนิดจากประเทศที่มกีาร
แพร่กระจายของแมลงวนัหนอนชอนใบ, Liriomyza 
sativae และ Amauromyza maculosa  

ยกเว้น พืชวงศ์ Gramineae (ไผ ่และหญ้า) เมลด็พนัธุ์ 
(seeds) และสว่นใต้ดินของพืช (bulbs, corms, 
rhizomes และ tubers) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ได้รับการตรวจสอบอยา่ง
เป็นทางการ วา่พืชปลกูอยูใ่นโรงเรือน (nursery) และ 
(c) โดยทนัทีก่อนการสง่ออก ต้องท า treatment ด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมเพื่อป้องกนัก าจัดแมลงวันหนอนชอนใบ, 
Liriomyza sativae และ Amauromyza maculosa และมี
การตรวจสอบอย่างเป็นทางการด้วยวา่ปลอดจาก
ศตัรูพืชดงักลา่ว 

1. พืชล้มลกุ/ ไม้เนือ้ออ่น (Herbaceous plants) (ตรวจสอบ
รายช่ือจากคูม่ือการสง่ออกพืชเพือ่ปลกูไปสหภาพยโุรป 
พ.ศ.2557) 

2. แมลงวันหนอนชอนใบ, Liriomyza sativae พบได้ใน
ประเทศไทย แตแ่มลงวนัหนอนชอนใบ, Amauromyza 
maculosa ไมพ่บในประเทศไทย 

42.3 พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants) เพื่อ
การปลกูตอ่  

ยกเว้น พืชวงศ์ Gramineae (ไผ ่และหญ้า) เมลด็พนัธุ์ 
(seeds) และสว่นใต้ดินของพืช (bulbs, corms, 
rhizomes และ tubers) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(c) โดยทนัทีก่อนการสง่ออก ต้องท า treatment ด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมเพื่อป้องกนัก าจัดแมลงวันหนอนชอนใบ, 

Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis และ 
Liriomyza trifolii และมีการตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการด้วยวา่ปลอดจากศตัรูพชืดงักลา่ว 

1. พืชล้มลกุ/ ไม้เนือ้ออ่น (Herbaceous plants) (ตรวจสอบ
รายช่ือจากคูม่ือการสง่ออกพืชเพือ่ปลกูไปสหภาพยโุรป 
พ.ศ.2557) 

2. แมลงวนัหนอนชอนใบ, Liriomyza bryoniae ไมพ่บใน
ประเทศไทย แตแ่มลงวนัหนอนชอนใบ, Liriomyza 
huidobrensis และ Liriomyza trifolii พบได้ในประเทศ
ไทย 

43 
 

พืชเพื่อปลูกพร้อมราก ทีป่ลกูในแปลงกลางแจ้ง ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่แหลง่ผลติพืชปลอดจาก
เชือ้แบคทีเรีย, Clavibacter michiganensis ssp. 
sependoniscus, ไส้เดือนฝอย, Globodera pallid และ 

Globodera rostochiensis และเชือ้รา, Synchytrium 
endobioticum  

เชือ้แบคทเีรีย, Clavibacter michiganensis ssp. 
sependoniscus (potato ring rot) ไส้เดือนฝอย, Globodera 
pallid และ Globodera rostochiensis และเชือ้รา, 
Synchytrium endobioticum ไมพ่บในประเทศไทย 

44 ดินและวสัดุปลกู (soil and growing medium) ซึง่
ติดไปกบัพืชเพื่อปลกู  
44(a)(i)( b)(i) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
 

วสัดปุลกูปลอดจากดิน อินทรียวตัถ ุและสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตราย
ตอ่พืชและผลติภณัฑ์พืช เช่น อาหารปลอดเชือ้ (tissue 

 
 
_ 
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culture media) 

44(a)(ii)(b)(i) 
 
 
 
 

ปลอดจากแมลง และไส้เดือนฝอยที่เป็นอนัตรายตอ่พืชและ
ผลติภณัฑ์พืช รวมถึงมีเง่ือนไขการตรวจอยา่งเหมาะสมเพื่อให้
มัน่ใจได้วา่วสัดปุลกูนัน้ๆ อยูใ่นสภาพท่ีปลอดจากสิง่มีชีวิตที่
เป็นอนัตรายตอ่พืชและผลติภณัฑ์พืช เช่น กาบมะพร้าวซึ่ง
ติดอยู่กับรากของต้นกล้วยไม้มานาน และขณะส่งออกไม่
มีการเปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกใหม่ 

_ 

44(a)(ii)(b)(ii) 
 
 

ปลอดจากแมลง และไส้เดือนฝอยทีเ่ป็นอนัตรายตอ่พืชและ
ผลติภณัฑ์พืช รวมถึงมีเง่ือนไขการตรวจอยา่งเหมาะสมเพื่อให้
มัน่ใจได้วา่วสัดปุลกูนัน้ๆ อยูใ่นสภาพท่ีปลอดจากสิง่มีชีวิตทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่พชืและผลติภณัฑ์พืช เมื่อมีการสง่ออกใช้วสัดปุลกู
ใหมซ่ึง่อยูใ่นสภาพที่ปลอดจากสิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายตอ่พชืและ
ผลติภณัฑ์พืช เช่น เดิมใช้กาบมะพร้าวในการปลกูต้น
กล้วยไม้ และเปลี่ยนมาใช้ sphagnum moss หรือขุย
มะพร้าวห่อหุ้มเมื่อมกีารส่งออก                   
หรือ 
ปลอดจากแมลง และไส้เดือนฝอยที่เป็นอนัตรายตอ่พืชและ
ผลติภณัฑ์พืช รวมถงึมเีง่ือนไขการตรวจอยา่งเหมาะสมเพือ่ให้
มัน่ใจได้วา่วสัดปุลกูนัน้ๆ อยูใ่นสภาพท่ีปลอดจากสิง่มีชีวิตที่
เป็นอนัตรายตอ่พืชและผลติภณัฑ์พืช ในชว่งเวลาก่อนการ
สง่ออก 2 สปัดาห์ ต้องสะบัดให้วัสดุปลูกมีปริมาณน้อยที่

_ 

- 126 -



 

สุดแตพ่ชืยงัคงมีชีวิตรอดระหวา่งการขนสง่ 

47.1 พืชเพื่อปลูก (plant for planting) 

ยกเว้น เมลด็ (seeds) และสว่นใต้ดินของพืช (bulbs, 
corms, rhizomes และ tubers)  

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ได้รับการตรวจสอบอยา่ง
เป็นทางการ วา่พืชปลกูอยูใ่นโรงเรือน (nursery) และ 
(c) โดยทนัทีก่อนการสง่ออก ต้องท า treatment ด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมเพื่อป้องกนัก าจัดเพลีย้ไฟ, Thrips palmi  

เพลีย้ไฟ, Thrips palmi พบได้ในประเทศไทย  

47.2 ดอกกล้วยไม้ (Orchidaceae) 

ผลของพชืสกุลมะระ (Momordica spp.) เช่น มะระ
จีน (Momordica charantia : balsam pear) และ
มะระขีน้ก (Momordica charantia : bitter gourd) 
เป็นต้น 

และผลของมะเขือ (Solanum melongena) เช่น 
มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมว่ง มะเขือเหลอืง 
มะเขือขาว มะเขือขื่น เป็นต้น 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(c) โดยทนัทีก่อนการสง่ออก ต้องท า treatment ด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมเพื่อป้องกนัก าจัดเพลีย้ไฟ, Thrips palmi และ
มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการด้วยวา่ปลอดจาก
ศตัรูพืชดงักลา่ว 

“Orchid cut flower have been subjected to an 
appropriate fumigated and immediately prior to their 
export, have been officially inspected and found free 
from Thrips palmi (Mention in Annex 4 concerning 
article 47.2” 

เพลีย้ไฟ, Thrips palmi พบได้ในประเทศไทย  

48.1 พืชเพื่อปลูกวงศ์ Palmae (ปาล์ม) 

ยกเว้น เมลด็ (seeds) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) แหลง่ผลติพืชหรือบริเวณใกล้เคียง นบัตัง้แตก่ารเร่ิมต้น

ของรอบการเจริญ เติบโตของพืชที่ผา่นมาวา่ ปลอดจาก
เชือ้แบคทีเรีย, Palm lethal yellowing mycoplasm 
และเชือ้ไวรอยด์, Cadang-Cadang viroid  

1. พืชวงศ์ Palmae/ Arecaea (ตรวจสอบรายช่ือจากคูม่ือการ
สง่ออกพืชเพื่อปลกูไปสหภาพยโุรป พ.ศ.2557) 

2. เชือ้แบคทเีรีย, Palm lethal yellowing mycoplasm (lethal 
yellowing of coconut) และ เชือ้ไวรอยด์, Cadang-
Cadang viroid ไมพ่บในประเทศไทย 
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48.3 พืชเพื่อปลกูวงศ์ Palmae (ปาล์ม) ดงัตอ่ไปนี ้ 
- Butia yatay  
- Butia edulis  
- Livistona chinensis  
- Livistona spp. (ยกเว้น Livistona australis, 

Livistona decipiens  (Syn.: Livistona decora) 
(ribbon fan palm) ห้ามสง่ออก เพราะเป็นสิง่
ต้องห้ามของตรุกี) 

- Phoenix reclinata  
- Phoenix roebelenii  
- Sabal spp. (ยกเว้น Sabal umbraculifera (Syn.: 

Sabal palmetto, Cabbage palmetto) ห้าม
สง่ออก เพราะเป็นสิง่ต้องห้ามของตรุกี) 

- Sabal recognize  
- Sabal minor  
- Syagrus romanzoffiana 
- Trachycarpus recognize  
- Trachycarpus wagnerianus  
- Trithrinax campestris  

ยกเว้น ผลและเมลด็พนัธุ์ (seeds) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) ปลอดจากผีเสือ้, Paysandisia archon  
 

ผีเสือ้, Paysandisia archon ไม่พบในประเทศไทย 
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50 ไม้ยนืต้น (tree) และไม้พุ่ม (shrubs) เพื่อการปลกู
ตอ่  

ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ (seeds) และพืชที่ได้จากการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (tissue culture) 
 
 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) สะอาด ปราศจากเศษซากพชื ไม่มีดอกและผล  
(b) พืชดงักลา่วมีการปลูกเลีย้งในโรงเรือนเพาะช า 
(c) มีการตรวจสอบตามเวลาทีเ่หมาะสม และก่อนการสง่ออก

พบวา่พืชนัน้ๆ ปลอดจากอาการของสิ่งมีชวีิตที่เป็น
อันตราย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และสิง่มีชีวติคล้ายไวรัส 
รวมถงึไมพ่บร่องรอยการเข้าท าลาย/ อาการของสิง่มีชีวิต
ที่เป็นอนัตรายชนิดไส้เดือนฝอย แมลง ไร และเชือ้รา หรือ
มีการก าจดัสิง่มชีีวติที่เป็นอนัตรายตอ่พืชและผลติภณัฑ์
พืชให้หมดสิน้ไป 

_ 

51 ไม้ต้นผลดัใบ (deciduous  trees) และไม้พุ่ม 
(shrubs) เพื่อการปลกูตอ่  

ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ (seeds) และพืชที่ได้จากการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ (tissue culture) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่อยู่ในระยะพักตัวและ
ปราศจากใบ 
 
 

_ 

52 พืชเพื่อปลกูที่มีรอบการเจริญเติบโต 1 ปี (annual 
plants) และ 2 ปี (biennial plants)  

ยกเว้น พืชวงศ์ Gramineae (ไผ ่และหญ้า) และเมลด็
พนัธุ์ (seeds)  
 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) พืชดงักลา่วมีการปลูกเลีย้งในโรงเรือนเพาะช า 
(b) สะอาด ปราศจากเศษซากพชื ไม่มีดอกและผล  
(c) ก่อนการสง่ออกต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

ตามเวลาที่เหมาะสม  
(d) พืชนัน้ๆ ปลอดจากอาการของสิ่งมีชีวติที่เป็นอันตราย 

เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และสิง่มีชีวติคล้ายไวรัส รวมถึงไม่
พบร่องรอยการเข้าท าลาย/ อาการของสิง่มชีีวิตทีเ่ป็น

_ 
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อนัตราย เช่น ไส้เดือนฝอย แมลง ไร และเชือ้รา หรือมีการ
ก าจดัสิง่มชีีวิตทีเ่ป็นอนัตรายตอ่พืชและผลติภณัฑ์พืชให้
หมดสิน้ไป 

53 พืชเพื่อปลกูวงศ์ Gramineae (ไผ่ และหญ้า) 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(a) สกุล Bambusoideae 
(b) สกุล Panicoideae  
(c) หญ้าวงศ์ต่างๆ ดงันี ้

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) พืชดงักลา่วมีการปลูกเลีย้งในโรงเรือนเพาะช า 
(b) สะอาด ปราศจากเศษซากพชื ไม่มีดอกและผล  
(c) ก่อนการสง่ออกต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

ตามเวลาที่เหมาะสม และพืชนัน้ๆ ต้องปลอดจาก
อาการของสิ่งมีชวีิตที่เป็นอนัตราย เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส และสิง่มีชีวิตคล้ายไวรัส รวมถึงไมพ่บร่องรอยการ
เข้าท าลาย/ อาการของสิง่มชีีวิตที่เป็นอนัตรายเช่น 
ไส้เดือนฝอย แมลง ไร และเชือ้รา หรือมีการก าจดั
สิง่มีชีวิตที่เป็นอนัตรายตอ่พืชและผลติภณัฑ์พืชให้หมด
สิน้ไป 

_ 

- Buchloe - Molinia 

- Bouteloua - Phalaris 
- Calamagrostis - Shibataea 

- Cortaderia - Spartina 

- Glyceria - Stipa 

- Hakonechloa - Uniol 
- Hystrix 

ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 

55 พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants) เพื่อ
การปลกูตอ่ ที่มีรอบการเจริญเติบโตมากกว่า 2 ปี 
(Herbaceous perennial plants)  

ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ (seeds) ของพืชในในวงศ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

- Caryophyllaceae (ยกเว้นพืชสกลุ Dianthus) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) พืชดงักลา่วมีการปลกูเลีย้งในโรงเรือนเพาะช า 
(b) สะอาด ปราศจากเศษซากพชื ไม่มีดอกและผล  
(c) มีการตรวจสอบตามเวลาทีเ่หมาะสม และก่อนการสง่ออก

พบวา่พืชนัน้ๆ ปลอดจากอาการของสิ่งมีชวีิตที่เป็น
อันตราย เช่น แบคทเีรีย ไวรัส และสิง่มีชีวิตคล้ายไวรัส 

_ 
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- Compositae (ยกเว้นพืชสกลุ Dendranthema) 
- Cruciferae 
- Leguminosae  
- Rosaceae (ยกเว้นพืชสกลุ Fragaria)  

รวมถงึไมพ่บร่องรอยการเข้าท าลาย/ อาการของสิง่มีชีวิต
ที่เป็นอนัตราย เช่น ไส้เดือนฝอย แมลง ไร และเชือ้รา หรือ
มีการก าจดัสิง่มชีีวติที่เป็นอนัตรายตอ่พืชและผลติภณัฑ์
พืชให้หมดสิน้ไป 

56.1 พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants), พืช
สกุล Ficus (ไทร) และพชืสกุล Hibiscus (ชบา) 
เพื่อการปลกูตอ่  

ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ (seeds) และสว่นใต้ดินของพืช 
(bulbs, corms, rhizomes และ tubers) 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(b)  กรณีแหล่งผลิตพืชปลอดจากแมลงหวี่ขาว, Bemisia 

tabaci จะต้องมกีารตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ ณ แหลง่
ผลติพืชอย่างน้อยทุกๆ 3 สปัดาห์ภายในระยะเวลา 9 
สัปดาห์ก่อนการส่งออกวา่ปลอดจากแมลงหวี่ขาวจริง 

1. พืชล้มลกุ/ ไม้เนือ้ออ่น (Herbaceous plants) (ตรวจสอบ
รายช่ือจากคูม่ือการสง่ออกพืชเพือ่ปลกูไปสหภาพยโุรป 
พ.ศ.2557) 

2. แมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci พบได้ในประเทศไทย 

(c)  กรณีตรวจพบแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci ณ แหลง่
ผลติพืช จะต้องก าจดัให้แมลงหวีข่าวนัน้หมดสิน้ไป และ
ต้องมกีารตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ ณ แหลง่ผลติพืช
อย่างน้อยทุกๆ สัปดาห์ภายในระยะเวลา 9 สัปดาห์
ก่อนการส่งออกวา่ปลอดจากแมลงหวี่ขาวจริง 

56.2 พืชเพื่อปลกูสกุล Euphorbia  

ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ (seeds) 
ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) ต้นพืชเจริญเติบโตในพืน้ท่ีที่ปลอดจากแมลงหวี่ขาว, 

Bemisia tabaci 
(b)  ไมม่ีร่องรอยการเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาว, Bemisia 

tabaci 

 

 

แมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci พบได้ในประเทศไทย 
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56.3 ไม้ตัดดอกของพืชในสกุล  
Aster spp. 
Eryngium spp. 
Gypsophila spp. 
Hypericum spp. 
Lisianthus spp. 
Rosa spp. 
Solidago spp. 
Trachelium spp.  
และผักใบในสกุล  Ocimum spp. 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ : 
b) ได้ตรวจสอบก่อนการสง่ออกแล้ว ไมพ่บ Bemisia tabaci 

 

56.5 พืชล้มลุก/ ไม้เนือ้อ่อน (Herbaceous plants)  
ยกเว้นเมลด็พนัธุ์ (seeds) และสว่นใต้ดินของพชื 
(bulbs, corms, rhizomes และ tubers) ซึง่
เจริญเติบโตในประเทศที่มีแมลงหวี่ขาว, Bemisia 
tabaci เป็นพาหะน าโรคพืช ดงัตอ่ไปนี ้

1. Bean golden mosaic virus 
2. Cowpea mild mottle virus 
3. Lettuce infectious yellow virus 
4. Pepper mild tigre virus 
5. Squash leaf curl virus 
6. ไวรัสอื่นๆ แพร่เชือ้โดยแมลงหวี่ขาว

ดังกล่าว 

(b) แหลง่ผลติพืชซึง่พบวา่ มีแมลงหวี่ขาว, Bemisia 

ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
มีการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการในช่วงเวลาที่เหมาะสมวา่ 
 
 

(a) แหลง่ผลติพืชนัน้ๆ ปลอดจากแมลงหวี่ขาว, Bemisia 

tabaci และโรคพืชซึง่ถา่ยทอดโดยแมลงหวี่ขาว 
หรือ 
(b) โดยทนัทีก่อนการสง่ออก ต้องท า treatment ด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสมเพื่อป้องกนัก าจัดแมลงหวี่ขาว, Bemisia 
tabaci 

1. พืชล้มลกุ/ ไม้เนือ้ออ่น (Herbaceous plants) (ตรวจสอบ
รายช่ือจากคูม่ือการสง่ออกพืชเพือ่ปลกูไปสหภาพยโุรป 
พ.ศ.2557) 

2. แมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci พบได้ในประเทศไทยโรค
พืชซึง่ถ่ายทอดโดยแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci เฉพาะ 
Cowpea mild mottle virus เท่านัน้ที่พบในประเทศไทย 
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tabaci หรือโรคพืชซึง่ถ่ายทอดโดยแมลงหวี่ขาว 

58 เมล็ดพนัธ์ุมะเขอืเทศ (Lycopersicon 
esculentum) 

เมล็ดจะต้องผ่านการแช่กรดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตาม
ค าแนะน า และ 
ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
a) เมล็ดนัน้มาจากพืน้ที่ที่ปลอดจากเชือ้ Clavibacter 
michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria และ Potato spindle tuber 
viroid หรือ 
(b) ตรวจสอบต้นพ่อแม่พนัธุ์ในแหลง่ผลิต แล้วว่าปลอดจาก
เชือ้ดงักลา่ว  หรือ 
(c) สุม่ตวัอยา่งเพื่อทดสอบในห้องปฏิบตัิการแล้วไมพ่บเชือ้
ดงักลา่ว 

 

61 เมล็ดพนัธ์ุถั่ว (Phaseolus spp.) ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) เมล็ดนัน้มี ถ่ินก า เนิดในพื น้ที่ที่ปลอดจากเ ชื อ้ 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli หรือ 
(b) มีการสุม่ตวัอยา่งเพื่อทดสอบในห้องปฏิบตัิการแล้วไม่พบ
เชือ้ Xanthomonas campestris pv. phaseoli 

 

62 เมล็ดพนัธ์ุข้าวโพด (Zea mays) ต้องระบรุายละเอียดลงในใบ PC วา่ :  
(a) เมลด็นัน้มาจากพืน้ท่ีที่ปลอดจากเชือ้ Erwinia stewartii  
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พืช และผลิตภัณฑ์พืช ที่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับไปกับสินค้า 
(Plants and plant products that must be accompanied by a phytosanitary Certificate)  

 
ตารางตุรกีที่  2 พืชและผลิตภัณฑ์พืช ที่ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับไปกับสินค้า (Plants and plant products 
that must be accompanied by a phytosanitary Certificate) 

พิกัดศุลกากร พืชและผลิตภณัฑ์พืช 
06.01 หวั หนอ่ แขนง เหง้า ตุม่ตา และแง่ง ที่ยงัไมง่อก 

ที่งอก หรือมีดอก ต้นและรากชิโคร่ี นอกจากราก
ตามประเภทท่ี 12.12 

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and 
rhizomes, (dormant, in growth or in flower); chicory 
plants and roots, (other than roots of heading 
12.12) 

06.02  พืชที่มีชีวิตอื่นๆ (รวมถึงราก) ก่ิงช า ก่ิงตอน และ
สา่เห็ด 

Other live plants (including their roots), cuttings 
and slips; mushroom spawn  

06.03  ดอกไม้ชนิดที่เหมาะส าหรับจดัท าเป็นช่อดอกไม้
หรือเพื่อการประดบั (สด) 

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for 
bouquets or for ornamental purposes (fresh ones)  

06.04  ใบไม้ ก่ิงไม้ และสว่นอื่นๆ ของพืช ที่ไมม่ีดอกติด 
หญ้ามอสแ  ละไลเคน ที่เหมาะส าหรับจดัท า
เป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดบั (สด) 

Foliage, branches and other parts of plants, 
without flowers or flower buds, and grasses, 
mosses and lichens, being goods of a kind 
suitable for bouquets or for ornamental purposes 
(fresh ones)  

07.01  มนัฝร่ัง (สดหรือแช่แขง็) Potatoes (fresh or chilled) 
07.02.00.00.00.00  มะเขือเทศ (สดหรือแช่เย็น) Tomatoes (fresh or chilled)  
07.03 หอมหวัใหญ่ หอมหวัเลก็ กระเทียม ลกีและพืช 

ผกัจ าพวกหอม กระเทียมอื่นๆ (สดหรือแช่เย็น) 
Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous 
vegetables (fresh or chilled)  

07.04 กะหล า่ปล ีกะหล า่ดอก กะหล า่ปม เคลและพืช
ที่คล้ายกนัในตระกลู บราสซกิาซึง่บริโภคได้ 
(สด หรือแช่เย็น) 

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar 
edible brassicas (fresh or chilled)  

07.05 ผกักาดหอม (แลก็ตกูาซาติวา) และชิโคร่ี (ชนิด
ชิโคเร่ียม) (สดหรือแช่เย็น) 

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium 
spp.) (fresh or chilled)  

07.06 แคร์รอต เทอร์นิป หวับีตทีใ่ช้ท าสลดั ซลัซิฟาย 
เซเลริแอก หวัผกักาดขาว และหวัของพืชที่
คล้ายกนั ซึง่บริโภคได้ (สดหรือแช่เย็น) 

Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, 
radishes and similar edible roots (fresh or chilled)  

0707.00.00 แตงร้านและแตงกวา (สดหรือแชเ่ย็น) Cucumbers and gherkins (fresh or chilled)  
07.08 พืชผกัตระกลูถัว่ เอาเปลอืกออกหรือไมก็่ตาม 

(สดหรือแช่เย็น) 
Leguminous vegetables (shelled or unshelled) 
(fresh or chilled) 

07.09 พืชผกัอื่นๆ (สดหรือแชเ่ย็น) Other vegetables (fresh or chilled)  
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พิกัดศุลกากร พืชและผลิตภณัฑ์พืช 
0712.90.11.00.00  _ For sowing (hybrid)  
07.13  พืชผกัตระกลูถัว่ แห้งและเอาเปลอืก จะลอกเยื่อ

หรือท าให้แยกจากกนัหรือไมก็่ตาม 
Dried leguminous vegetables (unshelled) (whether 
or not skinned or split)  

07.14  มนัส าปะหลงั รากสามสบิ สาเลป เยรูซาเลม
อาร์ติโชก มนัเทศ และรากหรือหวัที่คล้ายกนั ซึง่
มีปริมาณของสตาร์ชหรืออินลูนิสงู (สด แช่เย็น) 

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, 
sweet potatoes and similar roots and tubers with 
high starch or inulin content (fresh, chilled)  

0801.12.00.00.00  มะพร้าวทัง้กะลา (เอนโดคาร์ป) Endocarpal Coconut  
0801.19.00.00.00  มะพร้าวอื่นๆ (ที่ไมใ่ช่มะพร้าวแห้ง) Other  
0801.21.00.00.00  บราซิลนตัทัง้เปลอืก Brazil nuts in shell  
0801.31.00.00.00  เมลด็มะมว่งหิมพานต์ทัง้เปลอืก Cashew nuts in shell  
0802.11  เมลด็อลัมอนด์ทัง้เปลอืก Almonds in shell  
0802.21.00.00.00  เฮเซลนตัหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโคริลสั) ทัง้เปลอืก Hazelnuts or filberts (Corylus spp.)  
0802.31.00.00.00  เมลด็มนัฮ่อ (วอลนทั) ทัง้เปลอืก Walnuts in shell  
0802.41.00.00.00  เมลด็เกาลดั (ชนิดคาสตาเนยี) ทัง้เปลอืก Chestnuts in shell (Castanea spp.)  
0802.51.00.00.00  พิสตาชิโอทัง้เปลอืก Pistachios in shell  
0802.61.00.00.00  มาคาเดเมยีนตัทัง้เปลอืก Macadamia nuts  
0802.70.00.00.00  ผลโคลา (ชนิดโคลา) Cola nut (Cola spp.)  
0802.80.00.00.00  ลกูหมาก (ผลหมาก) Areca nut  
0802.90  ลกูนตัสดหรือแห้ง จะเอาเปลอืกออกหรือไมก็่

ตาม ชนิดอื่นๆ เช่น เมลด็บวั เป็นต้น 
Other  

08.03  กล้วย รวมถึงกล้าย (สด) Bananas (including plantains) (fresh ones)  
0804.10.00.00.00  อินทผาลมั Dates  
0804.20.10.00.00  มะเดื่อสด Fresh Figs  
0804.30.00.00.00  สบัปะรด Pineapples  
0804.40.00.00.00  อะโวกาโด Avocados  
0804.50  ฝร่ัง มะมว่งและมงัคดุ Guavas, mangoes and mangosteens  
08.05  ผลไม้จ าพวกส้ม (สด) (ยกเว้นผลไม้จ าพวกส้ม 

(แห้ง) ในรหสั CN code 0805.90.00.00.12) 
Citrus fruits (fresh ones) (other than dried citrus 
in CN code 0805.90.00.00.12)  

0806.10  องุ่นสด Grapes (fresh ones)  
08.07  แตง (รวมถงึแตงโม) และมะละกอ (สด) Melons (including watermelons) and Papaws 

(papayas) (fresh) 
08.08  แอปเปิล้ แพร์ และควินซ์ (สด) Apples, pears and quinces (fresh)  
08.09  แอปริคอต เชอร์ร่ี ท้อ (รวมทัง้เนกทารีน) พลมั 

และสโล (สด) 
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), 
plums and sloes (fresh) 
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08.10  ผลไม้อืน่ๆ (สด) Other fruits (fresh)  
0813.50.39.00.00  อื่นๆ Other  
0814.00.00.00.00 เปลอืกผลไม้จ าพวกส้ม หรือเปลอืกแตง (รวมถึง

แตงโม) (สด)  
Peel of citrus fruits or melons (including 
watermelons) (fresh ones)  

0901.11.00.00.00 กาแฟท่ีไมไ่ด้คัว่ ไมไ่ด้แยกเอากาเฟอีนออก Coffee, not decaffeinated (not roasted)  
10.01 ข้าวสาลแีละเมสลนิ Wheat and meslin  
10.02 ข้าวไรย์ Rye  
10.03 ข้าวบาร์เลย์ Barley  
10.04 ข้าวโอ๊ต Oats  
10.05 ข้าวโพด Maize (corn)  
1006.10 ข้าวเปลอืก Rice in the husk (paddy)  
10.07 ข้าวซอร์กมั Grain sorghum  
10.08 บกัก์วตี ข้าวฟ่างนกเขา และข้าวนก รวมทัง้

เมลด็ธญัพืชอื่นๆ 
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals  

12.01 ถัว่เหลอืง จะท าให้แตกหรือไมก็่ตาม Soy bean (whether or not broken)  
12.02 ถัว่ลสิง ท่ีไมไ่ด้คัว่หรือท าให้สกุโดยวิธีอื่น จะ

เอาเปลอืกออกหรือท าให้แตกหรือไมก็่ตาม 
Peanut (whether or not roasted or otherwise 
cooked, in shell or broken)  

1203.00.00.00.00 เนือ้มะพร้าวแห้ง (โคปรา) Copra  
1204.00 ลนิสดี จะท าให้แตกหรือไมก็่ตาม Linseed (excluding broken ones)  
1205.10.10.00.00 _ For sowing  
1205.90.00.00.00 อื่นๆ Other  
1206.00 เมลด็ดอกทานตะวนั จะท าให้แตกหรือไมก็่ตาม Sunflower seeds (whether or not broken)  
12.07 เมลด็พืชและผลไม้อื่นๆ ที่มีน า้มนั จะท าให้แตก

หรือไมก็่ตาม 
Other oil seeds and oleaginous fruits (whether or 
not broken)  

12.09 เมลด็ ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ส าหรับการ
เพาะปลกู 

Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing  

1210.10.00.00.00 ดอกฮ้อป ไมบ่ด ไมท่ าเป็นผงและไมท่ าเป็น
เพลเลต 

Hop cones (neither ground nor powdered nor in 
the form of pellets)  

12.11 พรรณไม้และสว่นของพรรณไม้ (รวมถงึเมลด็
และผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลกัในการท า
เคร่ืองหอม ในทางเภสชักรรมหรือส าหรับ ฆา่
แมลง ฆา่รา หรือวตัถปุระสงค์ที่คล้ายกนั (สด) 

Plants and parts of plants (including seeds and 
fruits) (of a kind used primarily in perfumery, in 
pharmacy or for insecticidal, fungicidal or 
similar purposes) (fresh ones)  

1212.21.00.10.00 _ Mainly those used in medicine, perfumery and 
similar works  
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1212.21.00.90.00 _ Other (Fresh ones)  
1212.29.00.10.00 _ Mainly those used in medicine, perfumery and 

similar works  
1212.29.00.90.00 _ Other  
1212.91.80.00.00 _ Other (Fresh ones)  
1212.92.00.00.00 เมลด็โลคสัต์บีน (คารอบ) Locust beans  
1212.93.00.00.00 อ้อย (สด) Sugar cane (Fresh ones)  
1212.94.00.00.00 รากชิโคร่ี Chicory roots  
1212.99.41.00.00 _ Not decorticated, crushed or ground (Locust 

bean seeds)  
1212.99.49.00.00 _ Other Locust bean seeds  
1212.99.95.00.14 _ Sweet sorghum (saccharatum)  
1212.99.95.00.19 _ Apricot, peach (including nectarine) and plum 

stones  
1213.00.00.00.00 ฟางและแกลบของธญัพืชที่ไมไ่ด้จดัท า จะสบั 

บด อดั หรือท าเป็นเพลเลตหรือไมก็่ตาม 
Cereal straw and husks, unprepared, whether or 
not chopped, ground, pressed or in the form of 
pellets.  

1214.90  อื่นๆ Other  
1404.20.00.00.00  ใยฝ้าย (ลนิเตอร์) Cotton linters  
1404.90.00.30.00  _ Vegetable materials of a kind used primarily in 

the manufacture of brooms and brushes (for 
example, broomcorn, piassava, couch-grass 
and istle), (whether or not in hanks or bundles) 
[only broomcorn (Sorghum spp.)]  

1404.90.00.92.14  _ Acorn  
1404.90.00.92.16  _ Nut root  
1404.90.00.99.19  _ Other  
1801.00.00.00.11  _ Cocoa beans (raw)  
24.01  ยาสบูท่ียงัไมเ่ป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป เศษของ

ยาสบู 
Unmanufactured tobacco and tobacco refuse 
(excluding 2401.20 partly or wholly stemmed, 
stripped)  

2703.00  พีต (รวมถึงพตีลติเตอร์) จะท าให้เกาะหรือติด
รวมกนัหรือไมก็่ตาม 

Peat (including peat litter) (whether or not 
agglomerated)  

44.01  ไม้ฟืน เป็นทอ่น ดุ้น ก่ิง มดั หรือมีลกัษณะที่ Fuel wood (in logs, in billets, in twigs, in faggots 
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คล้ายกนั ไม้เป็นชิน้หรือสะเก็ด รวมทัง้ขีเ้ลือ่ย 
เศษไม้ และของที่ใช้ไมไ่ด้ท าด้วยไม้ จะเกาะ
หรือติดรวมกนัเป็นทอ่น ก้อน เป็นเพลเลต 
หรือลกัษณะที่คล้ายกนั หรือไมก็่ตาม 

or in similar forms); wood in thin slices or chips; 
sawdust and wood waste and scrap (whether or 
not agglomerated in logs, briquettes, pellets or 
similar forms)  

44.03  ไม้ที่ยงัไมแ่ปรรูป จะถากเปลอืกหรือกระพีอ้อก
แล้ว หรือท าเป็นสีเ่หลีย่มอยา่งหยาบๆ หรือไม่
ก็ตาม 

Wood in the rough (whether or not stripped of 
bark or sapwood, or roughly squared) (excluding 
4403.10Treated with paint, creosote or other 
preservatives)  

44.04  ไม้รัดถงั ไม้ซีก รวมทัง้ไม้เสาเข็ม ไม้เสารัว้ และ
ไม้เสาหลกั ที่เสีย้มปลายแตไ่ม่ได้เลือ่ยตามยาว 
ไม้ทอ่นเลก็ที่ตกแตง่อยา่งหยาบๆ แตย่งัไมก่ลงึ 
ไมด่ดั หรือยงัไมท่ าอยา่งอื่น เหมาะส าหรับ
ผลติไม้เท้า ร่ม ด้ามเคร่ืองมือ หรือผลติของที่
คล้ายกนั ชิปวดูและของที่คล้ายกนั 

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes 
of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden 
sticks (roughly trimmed but not turned, bent or 
otherwise worked) suitable for the manufacture 
of walking sticks, umbrellas, tool handles or the 
like; chipwood and the like; wood as lags and 
strips (those the length of which exceed 6 mm.)  

44.06  _ Railway or tramway sleepers (cross–ties) of 
wood  

44.07  ไม้ที่เลือ่ยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส 
ขดัหรือตอ่ปลายหรือไม่ก็ตาม มคีวามหนาเกิน 
6 มิลลเิมตร 

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or 
peeled (whether or not planed, sanded or end–
jointed) of a thickness exceeding 6 mm  

44.15  หีบ กลอ่ง หีบโปร่ง ถงัทรงกระบอกและบรรจุ
ภณัฑ์ที่คล้ายกนัท าด้วยไม้ พลัเลต บ็อกซ์พลั
เลต และแผน่อยา่งอื่นที่ใช้ขนย้ายของท าด้วยไม้ 
รวมทัง้พลัเลตคอลลาร์ท าด้วยไม้ 

Packing cases, boxes, crates, drums and similar 
packings, of wood; cable drums of wood; pallets, 
box pallets and other load boards, of wood; pallet 
collars of wood  

4416.00  ถงัไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทบัและผลติภณัฑ์ 
อื่นๆ ของช่างท าถงัไม้ และสว่นประกอบของ
ของดงักลา่วท าด้วยไม้รวมถงึไม้ท าถงั 

Casks, barrels, vats, tubs and other coopers‘ 
products and parts thereof, of wood (including 
staves) (Other than those Painted and Lacquered)  

4501.10.00.00.00  ไม้ก๊อกธรรมชาตยิงัไมไ่ด้จดัท าหรือจดัท า
อยา่งง่ายๆ 

Natural cork (raw or simply prepared)  

5201.00.90.00.00  _ Other  
5202.10.00.00.19  _ Other  
5202.91.00.00.12  _ Thread waste  
5202.91.00.00.19  _ Other  
5202.99.00.00.12  _ Thread waste  
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พิกัดศุลกากร พืชและผลิตภณัฑ์พืช 
5202.99.00.00.18  _ Other  
9603.10.00.00.00  ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยก่ิงหรือก้านไม้

หรือวตัถอุื่นท่ีได้จากพชืมดัรวมเข้าด้วยกนั มี
หรือไมม่ีด้าม 

Brooms and brushes, consisting of twigs or 
other vegetable materials bound together (with 
or without handles)  
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(People's Republic of China) 
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(People's Republic of China) 

 
1. ผลไม้จากประเทศไทยที่อนุญาตให้น าเข้าได้ 22 ชนิด (ปรับปรุงเมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2559) 
 

ที่ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาจนี ชื่อวทิยาศาสตร์  ชื่อภาษาอังกฤษ 

1 มะขาม 罗望子 Tamarindus indica Tamarind 
2 น้อยหนา่ 番荔枝 Annona squamosa Sugar apple 
3 มะละกอ 番木瓜 Carica papaya Papaya 
4 มะเฟือง 杨桃 Averrhoa carambola Carambola 
5 ฝร่ัง 番石榴 Psidium guajava Guava 
6 เงาะ 红毛丹 Nephelium lappaceum Rambutan 
7 ขนนุ 菠萝蜜 Artocarpus heterophyllus Jackfruit 
8 ลองกอง 椰色果 Lansium parasiticum Long kong 
9 สบัปะรด 菠萝 Ananas comosus Pineapple 
10 ละมดุ 人心果 Manilkara zapota Sapodilla 
11 กล้วย 香蕉 Musa sp. Banana 

12 เสาวรส 西番莲 Passiflora edulis Passion fruit 
13 มะพร้าว 椰子 Cocos nucifera Coconut 
14 ส้มเปลอืกลอ่น 柑橘 Citrus reticulata Mandarin 
15 ส้ม 橙 Citrus sinensis Orange 
16 ส้มโอ 柚 Citrus maxima Pomelo 
17 ล าไย 龙眼 Dimocarpus longan Longan 
18 ทเุรียน 榴莲 Durio zibethinus Durian 
19 มะมว่ง 芒果 Mangifera indica Mango 
20 ลิน้จ่ี 荔枝 Litchi chinensis Litchi 
21 มงัคดุ 山竹 Garcinia mangostana Mangosteen 
22 ชมพู ่ 莲雾 Syzygium samarangense Rose apple 

ที่มา http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/rdgz/201607/t20160708_469913.htm 

หมายเหตุ   ส้มเปลอืกลอ่น ได้แก่ ส้มเขียวหวาน, ส้มสายน า้ผึง้, หรือส้มโชกนุ เป็นต้น 
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2.  การส่งออกผลไม้ในข้อ 1-16 ต้องมีฉลาก และระบขุ้อความตามข้อก าหนดของจีน ดงันี ้
 
 
 
 
 

 

3.  ข้อก าหนดในการน าเข้าผลไม้ 5 ชนิด (ข้อ 17 -21) ตามพธีิสารฯ ผลไม้ไทย-จีน 
ผลไม้เขตร้อนของไทย 5 ชนดิที่สามารถน าเข้าจีนได้ตามพิธีสารฯ ผลไม้ไทย-จีน คือ มะมว่ง (Mangifera indica)  ทเุรียน 

(Durio zibethinus) ล าไย (Dimocarpus longan) ลิน้จ่ี (Litchi chinensis) และมงัคดุ (Garcinia mangostana) โดยผลไม้
ดงักลา่วต้องปลอดจากศตัรูพืชควบคมุของจีน (Regulated Pests) และมีเง่ือนไขที่ต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

3.1  ล าไย และลิน้จี่    
3.1.1  ต้องมาจากแปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคดับรรจุที่ผ่าน

การรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามระบบการผลติที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร  ทัง้นี ้ผู้สง่ออกจะต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้สง่ออกล าไยสด (LO-XX-XXX) ด้วย 

3.1.2  ต้องไมม่ีดิน ใบ และก่ิง 
3.1.3  ก้านติดผลยาวไมเ่กิน 15 cm. 
3.1.4  ภาชนะบรรจตุ้องใหม ่สะอาด 
3.1.5  ล าไยต้องผ่านการตรวจสอบสารซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยมีค่า SO2 ในเนือ้ไม่เกิน 50 ppm. และ

ต้องมีใบรับรองสขุอนามยั (Health Certificate) วิเคราะห์ SO2 แนบไปกบัสนิค้าทกุ lot  
3.1.6  ล าไย และลิน้จ่ี ต้องติดฉลากซึง่ระบรุายละเอียดดงัตวัอย่างด้านลา่ง และต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษลง

ในใบรับรองสขุอนามยัพืช ดงันี ้  
  This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical 

Fruit to be exported from Thailand to China 

3.2  ทุเรียน มังคุด และมะม่วง  
3.2.1  ต้องมาจากแปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคดับรรจุที่ผ่าน

การรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามระบบการผลติที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร  ทัง้นี ้ผู้สง่ออกจะต้องจดทะเบียนเป็น
ผู้สง่ออกทเุรียนสด (DU-XX-XXX) ด้วย 

3.2.2  ต้องไมม่ีดิน ใบ และก่ิง 
3.2.3  ภาชนะบรรจตุ้องใหม ่สะอาด  
3.2.4  ส าหรับการสง่ออกมะม่วง จะต้องปราศจากแมลงวนัผลไม้ Bactrocera carambolae, B. papayae,        

B. correcta และ B. zonata  

Fruit type :  …………………………….…………..…………………………..… 

Origin :  ………………………………………………………………..….……… 

Export to the People’s Republic of China 

- 142 -



3.2.5   ทเุรียน มงัคดุ และมะมว่ง ต้องติดฉลากซึง่ระบรุายละเอียดดงัตวัอยา่งด้านลา่ง และต้องระบขุ้อความรับรอง
พิเศษลงในใบรับรองสขุอนามยัพืช ดงันี ้  

This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical 
Fruit to be exported from Thailand to China  

ตัวอย่าง รายละเอียดบนฉลากส าหรับติดบนบรรจภุณัฑ์ของล าไย ลิน้จ่ี ทเุรียน มงัคดุ และมะมว่ง 
 

 
  

 
 
 
 

4.  ข้อก าหนดในการส่งออกชมพู่จากไทยไปจีน ตามพิธีสารฯ ชมพู่   
 ตามพิธีสารวา่ด้วยข้อก าหนดด้านมาตรการสขุอนามยัพืชส าหรับผลชมพูส่ดสง่ออกจากไทยไปจีน ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 ก าหนดเง่ือนไขการน าเข้าผลชมพูส่ดจากประเทศไทย โดยผลชมพูส่ดต้องปราศจากศตัรูพืชกกักนัท่ีก าหนด สวน
ชมพูแ่ละโรงคดับรรจตุ้องได้รับการขึน้ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นัน้ 
 “ผลชมพูส่ด” หมายความวา่ ผลสดของชมพูท่ี่มีช่ือวิทยาศาสตร์คอื Syzygium samarangense, rose apple ที่
สง่ออกจากราชอาณาจกัรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 “สวนชมพู”่ หมายความวา่ สวนชมพูท่ี่ผา่นการตรวจประเมินตามระบบการจดัการคณุภาพการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) รวมทัง้การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 
Management: IPM) และได้รับการขึน้ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร  
                “โรงคดับรรจ”ุ หมายความวา่ โรงคดับรรจผุลชมพูส่ดทีผ่า่นการตรวจรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามระบบการ
ผลติที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) และได้รับการขึน้ทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร  
 
 การขึน้ทะเบียน 

4.1  สวนชมพูส่ง่ออกไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องผา่นการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจดัการคณุภาพ
การปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) รวมทัง้การป้องกนัก าจดัศตัรูพชืแบบผสมผสาน (IPM) และได้รับการขึน้
ทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร  

1)  บคุคลใดประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู ่GAP ให้ยื่นแบบค าขอใบรับรองแหลง่ผลติ GAP พืช 
(ส าหรับรายเดียว) (แบบ F-1) ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ณ ส านกังานเกษตรอ าเภอ หรือศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตรที่
รับผิดชอบในท้องที่นัน้ ตามเง่ือนไขใน ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวา่ด้วยการรับรองผลติพืชตามมาตรฐานระบบการจดัการ
คณุภาพการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืช พ.ศ. 2555 

Name of the exporting company :  ………………………………………….… 
Fruit type :  …………………………….…………..…………………………..… 
Orchard register number :  …………………………………………………..… 
Packing house  register number :  …………………………………….……… 
Packing date :   …………………………………………………………….……. 
Export to the People’s Republic of China 
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2)  สวนชมพูท่ี่ขอรับการตรวจประเมิน GAP ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบตัิทางการเกษตร
ทีด่ีส าหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) โดยกรมวิชาการเกษตรจะออกหนงัสอืรับรองมาตรฐาน GAP ให้กบัสวนชมพูท่ี่ผา่น
การตรวจประเมิน GAP 

3)  สวนชมพูท่ี่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว ต้องเข้ารับการตรวจประเมินด้าน IPM โดยบคุคลใดประสงค์
จะขอรับการตรวจประเมินสวนชมพู ่IPM ให้ยื่นค าขอตามแบบIPM 01 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตร       
ที่รับผิดชอบในท้องที่นัน้ 

4)  กรมวชิาการเกษตรจะท าการขึน้ทะเบียนให้กบัสวนชมพูท่ี่ผา่นการตรวจประเมินGAP และ IPM 

4.2  โรงคดับรรจทุี่ประสงค์จะสง่ออกผลชมพูส่ดไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องผา่นการตรวจรับรองคณุภาพและ
มาตรฐานตามระบบการผลติที่ดี (GMP) และได้รับการขึน้ทะเบยีนจากกรมวชิาการเกษตร  

1)  บคุคลใดประสงค์จะขอรับการตรวจสอบรับรองโรงคดับรรจผุลชมพูส่ดตามมาตรฐาน GMP ให้ยื่นค าขอเข้ารับ
การตรวจสอบรับรองตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ณ กองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าพืช กรมวิชาการเกษตร หรือหนว่ยงาน
รับรองคณุภาพท่ีได้รับการยอมรับและขึน้ทะเบียนจากกรมวชิาการเกษตร 

2)  โรงคดับรรจทุี่ขอรับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน GMP ต้องปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิที่ดีส าหรับโรงคดับรรจุ
สนิค้าเกษตร (ส าหรับผลไม้ที่ต้องระวงัศตัรูพืชแมลงวนัผลไม้) และมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง ชมพู ่(มกษ. 17-2554) โดย 
กรมวชิาการเกษตรจะออกหนงัสอืรับรองคณุภาพและมาตรฐานตามระบบการผลติที่ดี (GMP) ให้กบัโรงคดับรรจผุลชมพูส่ดที่
ผา่นการตรวจรับรอง 

4.3  กรมวชิาการเกษตรจะสง่รายช่ือการขึน้ทะเบียนของสวนชมพูแ่ละโรงคดับรรจใุห้แกก่ระทรวงควบคมุคณุภาพ
ตรวจสอบและกกักนัโรค เพื่อพิจารณาเห็นชอบและประกาศในเวบ็ไซต์ของกระทรวงควบคมุคณุภาพตรวจสอบและกกักนัโรค
แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
4.4  ผู้สง่ออกยื่นค าขอใบรับรองสขุอนามยัพืชตามแบบ พ.ก.7 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ณ กลุม่บริการสง่ออกสนิค้าเกษตร 

หรือดา่นตรวจพืช ส านกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร พร้อมทัง้สง่ส าเนาค าขอพ.ก.7 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ณ ศนูย์วจิยัและ
พฒันาการเกษตร หรือส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรที่รับผิดชอบในท้องที่นัน้ ก่อนวนัท าการตรวจพืชไมน้่อยกวา่หนึ่งวนั 
และจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขในประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรอง
สขุอนามยัพืช และใบรับรองสขุอนามยัพชืส าหรับการสง่ตอ่ พ.ศ. 2551 
 

4.5  พนกังานเจ้าหน้าที่ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตร หรือส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรที่รับผิดชอบในท้องที่ 
ท าการตรวจสอบผลผลติชมพูก่่อนสง่ไปโรงคดับรรจ ุณ สวนเกษตรกร  

4.6  พนกังานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสุม่ตรวจผลชมพูส่ด ณ โรงคดับรรจ ุ 
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4.7  พนกังานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองสขุอนามยัพืชให้กบัผลชมพูส่ดสง่ออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระบุ
ข้อความรับรองพเิศษ ดงันี ้ 

  This consignment is in compliance with the requirements specified in the Protocol on Phytosanitary 
Requirement for Exporting of Thai Fresh Rose Apple to China and is free from Pests of Quarantine Importance 
to China 

 Rose apple were packed at (ชื่อโรงคัดบรรจุภาษาอังกฤษ) GMP No. (หมายเลขทะเบียน GMP ของ           
โรงคัดบรรจุ) GAP No. (หมายเลขทะเบียน GAP ของสวนชมพู่ )  

 
4.8  การระงบัการส่งออก 

1)  กรณีที่พนกังานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสุม่ตรวจพบศตัรูพืชกกักนัมีชีวิตของจีน หรือพบปัญหาการ
ไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ กรมวิชาการเกษตรจะระงบัการสง่ออกชัว่คราวสวนชมพูแ่ละโรงคดับรรจทุี่เก่ียวข้อง โดยให้
สวนชมพูแ่ละโรงคดับรรจนุัน้ เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้กรมวิชาการเกษตรพจิารณา เพื่อยกเลกิการระงบัการ
สง่ออกชัว่คราว 

2)  กรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงการตรวจพบศตัรูพืชกกักนัมชีีวติของจีน หรือการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดด้าน
สขุอนามยัพืชในการสง่ออกผลชมพูส่ดไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน จากกระทรวงควบคมุคณุภาพตรวจสอบและกกักนัโรค
แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน กรมวิชาการเกษตรจะท าการตรวจสอบหาสาเหตขุองปัญหา และจะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมและ
มีประสทิธิภาพในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยจะเสนอมาตรการนีต้อ่กระทรวงควบคมุคณุภาพตรวจสอบและ
กกักนัโรคแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อท าการประเมินและพจิารณายกเลกิมาตรการระงบัชัว่คราวสวนชมพูแ่ละ            
โรงคดับรรจทุี่เก่ียวข้อง 

ศัตรูพืชกกักนั 5 ชนิด ส าหรับการส่งออกชมพู่จากไทยไปจีน 
1)  แมลงวนัผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis 
2)  แมลงวนัผลไม้ชนิด B. correcta 
3)  แมลงวนัผลไม้ชนิด B. carambolae 
4)  หนอนแดง, Meridarchis spp. 
5)  เพลีย้แป้ง, Pseudococcidae spp. 

 
 
ข้อก าหนดของถุงพลาสติกห่อผลชมพู่ 

 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการหอ่ผล คือ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั หลงัจากไหมร่วง โดยถงุหอ่ผลชมพูต้่องผลติ
ภายใต้การก ากบัดแูลของกรมวชิาการเกษตร และต้องพมิพ์ค าวา่ “ผ่านการรับรองจากกรมวชิาการเกษตร” ลงบนถงุ โดย
เป็นถงุพลาสติกหอ่ผลชนิด HDPE สขีาว ขนาด 8 x 17 นิว้ มีความหนาไมน้่อยกวา่ 12.5 ไมครอน บริเวณก้นถงุมกีารเจาะรู
ระบายน า้แบบซอ่นรูปจากโรงงาน ซึง่มีความกว้างไมเ่กิน 0.4 เซ็นติเมตร และสามารถเพิ่มรูระบายน า้ได้ โดยรูระบายน า้ที่เพิ่ม
ต้องเส้นผา่นศนูย์กลางไมเ่กิน 0.2 เซ็นตเิมตร อยูเ่หนือแนวรอยซลีไมเ่กิน 1 เซ็นติเมตร ดงัรูป  
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   ถงุหอ่ผลชมพูส่ าหรับการสง่ออกไปประเทศจีน            ลกัษณะการเจาะรูระบายน า้แบบซอ่นรูป  
    ที่ได้รับการรับรองจากกรมวชิาการเกษตรกร    และการเจาะรูระบายน า้เพิ่มเติมส าเร็จจากโรงงาน 
 

 
บรรจุภณัฑ์ส าหรับชมพู่ส่งออกไปจีน 
1)  กรณีที่ใช้ตะกร้าพลาสติก ต้องรองตะกร้าด้วยกระดาษสนี า้ตาลหรือสขีาวหนา 2 ชัน้ทกุด้าน รวมถึงด้านบน 
2)  กรณีที่ใช้กลอ่งกระดาษ หากมีชอ่งระบายอากาศ ต้องปิดด้วยตาขา่ยขนาด 30 mesh  
3)  ภาชนะบรรจทุกุชิน้ต้องติดฉลากตามทีก่ าหนดในท่ีเห็นได้ชดัเจน โดยฉลากต้องมีข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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5.  ข้อก าหนดในการน าเข้าผักสดตามพิธีสารฯ ผักไทย-จีน 
การสง่ออกผกัสดตามพิธีสารฯ ผกัไทย-จีน ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับไปกับสินค้า ซึง่ผกัที่สง่ออกต้องมาจาก

แปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และมาจากโรงคดับรรจทุี่ผา่นการรับรองคณุภาพและมาตรฐาน
ตามระบบการผลติที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร ผกัสดที่สามารถสง่ออกได้มี 5 กลุม่ ได้แก่ 

5.1   ผกัรับประทานหวั ราก และหวักลบี 
5.2   ผกัรับประทานผล และถัว่ 
5.3   ผกัรับประทานใบ และดอก 
5.4   เห็ด 
5.5   ผกัรับประทานหนอ่ 

6.  การส่งออกผลไม้สดไทยไปจีนโดยผ่านประเทศที่ 3 (ด่านตรวจพืชมุกดาหาร – ด่านผิงเสียง) 
6.1  ผู้สง่ออกสามารถศกึษาข้อมลูได้จากประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและ

การออกใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับผลไม้ที่สง่ออกผา่นประเทศที่สามเข้าสูส่าธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 
6.2  ผลไม้ที่สามารถสง่ออกโดยผา่นประเทศที่ 3 คอื ผลไม้ตามพิธีสารทัง้ 22 ชนิดดงักลา่วข้างต้น  
6.3  ผู้สง่ออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกผลไม้ไทยไปจีนโดยผา่นประเทศที่ 3 กบักรมวิชาการเกษตร ซึง่ผลไม้นัน้

ต้องมาจากแปลงปลกูที่ผา่นการรับรองมาตรฐานเกษตรดีทีเ่หมาะสม (GAP) และมาจากโรงคดับรรจทุี่ผา่นการรับรองคณุภาพ
และมาตรฐานตามระบบการผลติที่ดี (GMP) จากกรมวิชาการเกษตร  

6.4  ผู้สง่ออกต้องมี Import Permit มาแสดงเพื่อขอรับบริการออกใบรับรองสขุอนามยัพชืตอ่เจ้าหน้าที่ดา่นตรวจพชื 
หรือ กลุม่บริการสง่ออกสนิค้าเกษตร 

6.5  ผลไม้ต้องปราศจากศตัรูพืชที่ส าคญั เช่น หนอนแมลงวนัผลไม้ เพลีย้แป้ง และมดด า เป็นต้น 
6.6  ต้องบรรจผุลไม้ในตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภมิูตลอดการขนสง่  
6.7  กลอ่งบรรจผุลไม้ต้องระบคุวาม ดงันี ้

6.7.1  หมายเลขทะเบียนของบริษัท/ ช่ือบริษัท 
6.7.2  พืน้ที่ปลกู 
6.7.3  หมายเลขทะเบียนสวน (GAP) 
6.7.4  หมายเลขทะเบียนโรงคดับรรจ (GMP)  
6.7.5  ระบขุ้อความ “Export to the People’s Republic of China” เป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาจีน 

6.8  ต้อง seal ตู้คอนเทนเนอร์ด้วย seal สีเหลืองที่มีตรากรมวิชาการเกษตร และระบหุมายเลข seal (หมายเลข 
seal 6 หลกั) ลงรายงานการปฎิบตัิงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่  

6.9  เจ้าหน้าที่แฟกซ์รายงานการปฏิบตัิงานนอกสถานท่ี (รายงานการตรวจศตัรูพืช) ไปยงัด่านตรวจพืชมกุดาหาร เพื่อ
พิมพ์ใบรับรองสขุอนามยัพืช 

6.10  ต้องระบขุ้อความ และข้อความรับรองพิเศษในช่อง Additional Declaration ดงันี ้  
6.10.1 ระบหุมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ 
6.10.2 ระบหุมายเลข seal 6 หลกั 
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6.10.3 This fruit is in compliance with the Protocol on Inspection and Quarantine Conditions of Tropical 
Fruit to be exported from Thailand to China and the Protocol on the Inspection and Quarantine Requirement for 
Thai Fruit Export from Thailand to China through Territories of Thrid Countries 

6.11  ดา่นตรวจพืชมกุดาหารจะสง่ส าเนาใบรับรองสขุอนามยัพืชโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารไปยงัด่านน าเข้า
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ดา่นโหยว่อีก้วา่น/ ดา่นผิงเสยีง) ก่อนการน าเข้าผลไม้ดงักลา่ว ซึง่ใบรับรองสขุอนามยัพืชจะมีผล
บงัคบัใช้ 7 วนันบัแตว่นัออกใบรับรองสขุอนามยัพืช 
หมายเหตุ ดา่นตรวจพืชมกุดาหาร โทรศพัท์ 042-611-672 โทรสาร 042-611-769 

7.  การส่งออกแป้งมนัส าปะหลัง และผลิตภณัฑ์  
เดิมการสง่ออกสนิค้าดงักลา่วมกัท า treatment ด้วยการรมยาโดยสารรมเมทิลโบรไมด์ 80 g/ m3 เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 

และระบ ุtreatment ลงในใบรับรองสขุอนามยัพืช แตเ่นื่องจากสนิค้าดงักลา่วผา่นขบวนการผลติซึง่มัน่ใจได้วา่ปลอดศตัรูพืช 
อีกทัง้ การรมยาในสนิค้าดงักลา่วไมใ่ช่ข้อก าหนดในการน าเข้าของจีน ดงันัน้ การตรวจศัตรูพชืก่อนส่งออกโดยเจ้าหน้าที่
กระท าโดยการ visual inspection เท่านัน้  

  
8.  การส่งออกผลไม้อบแห้ง 31 ชนิด 

จีนอนญุาตให้น าเข้าผลไม้แปรรูป 31 ชนิดจากประเทศไทย ได้แก่ มะพร้าวแห้ง เนือ้มะพร้าวแห้ง เม็ดมะมว่งหิมพานต์แห้ง 
เม็ดอลัมอนด์แห้ง ถัว่ฮาเซลนทัแห้ง วอลนทัแห้งไมม่เีปลอืก ถัว่พชิตาชิโอแห้งมเีปลอืกและไมม่เีปลอืก ถัว่ฮาวาย (มะคาเดเมยี 
ถัว่ออสเตรเลยี) ผลหมากแห้ง กล้วยหอมแห้ง กล้วยแห้ง (Dried Musa Basjoo) มะเดื่อแห้ง สบัปะรดแห้ง ฝร่ังแห้ง มะมว่งแห้ง 
มงัคดุแห้ง มะนาวแห้งและส้มเปรีย้วแห้ง ลกูเกด บ๊วยแห้ง ลกูพรุนแห้ง เชอร่ีแห้ง ล าไยแห้ง พทุราแห้ง ลิน้จ่ีแห้ง แคนตาลปูแห้ง 
ทเุรียนแห้ง มะขามแห้ง (มะขามเปรีย้ว มะขามหวาน) มะละกอแห้ง บลูเบอร่ีแห้ง แครนเบอร่ีแห้ง และลกูตาลแห้ง รายละเอียด
ในเอกสารส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าพืช ที่ กษ 0926/ 2681 ลว. 15 กรกฎาคม 2557   
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9.  การส่งออกข้าวจากไทยไปจีน 
 ตามพิธีสารวา่ด้วยข้อก าหนดด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพชืส าหรับการสง่ออกข้าวจากไทยไปจีน มีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 17 มิถนุายน 2559 นัน้ ก าหนดให้การสง่ออกข้าวจากไทยไปจีนต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ดงันี ้

9.1  ข้าวไทยที่สง่ออกไปยงัประเทศจีน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภยัของอาหาร และกฏระเบียบ
ด้านการกกักนัพืชของทัง้ประเทศไทย และประเทศจีน 

9.2  ข้าวไทยที่สง่ออกไปยงัประเทศจีน จะต้องปราศจากศตัรูพืชกกักนั 8 ชนิด ดงันี ้
1) ด้วงถัว่เขียว Callosobruchus maculatus – พบในไทย 
2) ด้วงผลไม้แห้ง Carpophilus mutilates – พบในไทย 
3) มดคนัไฟอินวิคต้า Solenopsis invicta – ไมพ่บในไทย 
4) วชัพืช รางจืดต้น Crotalaria spectabilis – พบในไทย 
5) วชัพืช Ipomoea lacunose – ไมพ่บในไทย 
6) วชัพืช Rapistrum rugosum – ไมพ่บในไทย 
7) วชัพืช Sesbania exaltata – ไมพ่บในไทย 
8) วชัพืช Sida spinoda – ไมพ่บในไทย 

9.3  ผู้ผลติและแปรรูปข้าวสง่ออกจากไทยไปจีน ต้องเป็นไปตาม “มาตรฐานคณุภาพความปลอดภยัส าหรับผู้ผลติ
ตา่งชาติของข้าวน าเข้า” และได้รับการขึน้ทะเบยีนจาก AQSIQ ของจีน โดย AQSIQ จะประกาศรายช่ือผู้ผลติและแปรรูปข้าว
สง่ออกไปจีนท่ีผา่นการตรวจประเมินและขึน้ทะเบยีนแล้วในเวปไซต์ทางการของ AQSIQ ทัง้นี ้ผู้ผลติและแปรรูปข้าวที่ไมอ่ยูใ่น
รายช่ือดงักลา่ว จะไมส่ามารถสง่ออกข้าวไปยงัประเทศจีนได้ 

9.4  ข้าวไทยที่สง่ออกไปยงัประเทศจีน ต้องปราศจากดิน เปลือกข้าว ร าข้าวและเศษชิ้นส่วนใดของต้นข้าว 
9.5  ข้าวไทยที่สง่ออกไปยงัประเทศจีน จะต้องผา่นการรมยาเพื่อให้มัน่ใจวา่ปราศจากแมลงมีชีวิต และต้องมกีาร

ออกใบรับรองการรมยา โดยสารรมและวิธีการท่ีใช้ในการรมยาต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
9.6  ข้าวไทยที่สง่ออกไปยงัประเทศจีนในแต่ละครัง้ จะต้องแนบใบรับรองสขุอนามยัพืชฉบบัจริง และเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของทัง้สองฝ่าย โดยต้องมีการระบแุหลง่ผลติสนิค้า (ประเทศไทย) ลงในใบรับรองสขุอนามยัพืชด้วย 
 ใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับข้าวไทยสง่ออกไปจีน จะมีการระบขุ้อความรับรองพิเศษแบบใหม ่ท่ีผา่นการ

เห็นชอบจาก AQSIQ แล้ว คือ “This consignment is in compliance with the requirements specified in the Protocol on 
the Sanitary and Phytosanitary Requirements for Exporting Rice from Thailand to China and is free from Pests of 
Quarantine Importance to China” 

9.7  วสัดบุรรจภุณัฑ์ข้าวไทยไปจีน ต้องใหม่ และสะอาด บนบรรจภุณัฑ์ต้องระบขุ้อมลู คือ 
1) ช่ือและที่อยูผู่้สง่ออก เป็นภาษาองักฤษ 
2) สถานท่ีผลติ (ประเทศไทย) เป็นภาษาองักฤษ 
3) ข้อความ “本产品输往中华人民共和国” เป็นภาษาจีน (หมายถึง ผลิตภณัฑ์นีส้ าหรับสง่ออกไป

ยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
9.8  ตัง้แตว่นัท่ี 6 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่ยงัไมผ่า่นการตรวจประเมินระบบโรงงานแปรรูปและปรับปรุงข้าว

ไปจีนโดย AQSIQ จะไมส่ามารถผลติข้าวเพื่อสง่ออกไปจีนได้ ยกเว้น ข้าวนัน้ผลติจากโรงปรับปรุงฯ 48 รายที่ผา่นการตรวจ
ประเมินแล้วเทา่นัน้ ทัง้นี ้ผู้ผลติข้าวที่ยงัไมผ่า่นการตรวจประเมิน/ ผู้สง่ออกต้องแนบหนงัสอืรับรองการผลติด้วยทกุครัง้  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

หนังสือรับรองการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  

   หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................... 

ต้ังอยู่ที่..........................ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและแปรรูปข้าวท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจาก AQSIQ แล้ว        

ได้ผลิตข้าวให้กับ  ผู้ส่งออกข้าวไปสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด..............ตั้งอยู่ที่

....................... เมื่อวันที่............................โดยเป็นข้าวชนิด.........(ระบุชนิดของข้าว)............จ านวน..........

(กระสอบ/จัมโบ้/อื่นๆ)........น้ าหนักรวม.......(ตัน)..............ส าหรับการส่งออกวันที่.....(โดยประมาณ) ทั้งนี้ 

ข้าวดังกล่าวเป็นไปตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องใน “พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย

พืชส าหรับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน”  

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 

   ลงชื่อ.......................................    

(นาย/นาง/นางสาว................)    

ผู้แทน (ชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าว) 

วันเดือนปี.................................... 

ประทับตราบริษัท       

 

 

............................................................................................................................. .......................................

หมายเหตุ - หากมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อ ดร. นพรัตน์ บัวหอม กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร      

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 02 – 940 – 6466 – 8  
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-ตัวอย่าง- 

หนังสือรับรองการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท AAA จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 – 940 – 6466 – 8 โทรสาร 02 – 579 – 3576 ซึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก AQSIQ แล้ว ได้ผลิตข้าวให้กับ          

ผู้ส่งออกข้าวไปสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ บริษัท BBB จ ากัด ตั้งอยู่ที่ 8/155 ถนนอาจณรงค์ เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 02 – 249 – 0955 โทรสาร 02 – 249 – 4384 เมื่อวันที่   

6 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นข้าวชนิด ข้าวหอมมะลิ จ านวน 500 กระสอบ น้ าหนักรวม 25 ตัน 

ส าหรับการส่งออกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 (โดยประมาณ) ทั้งนี้ ข้าวดังกล่าวเป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องใน “พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชส าหรับการ

ส่งออกข้าวจากไทยไปจีน”  

 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 

   ลงชื่อ.......................................    

(นายโชคดี  มีสุข)    

ผู้แทนบริษัท AAA จ ากัด 

7 พฤษภาคม 2560   
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ที่ ชือ่ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

1 บริษัท กรุงเทพสตาชอินดสัเทร่ียล จ ากัด 24 หมู่ 14 ซ.เช่ือม ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 02-420-5624-6 02-420-3994

2 บริษัท ข้าว ซี.พี. จ ากัด 3/2-4 หมู่ 1 ถ.ทา่เรือ-นครหลวง ต.วงัแดง อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยธุยา 13130 035-341-902 053-342-865

3 บริษัท ข้าว ซี.พี. จ ากัด 135 หมู่ 5 ถ.นครหลวง-ทา่เรือ ต.แมล่า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 13260 035-957-999 035-957-903

4 บริษัท ข้าวธัญญมิตร จ ากัด 417/3 ถ.แสมด า แขวงแสมด า บางขนุเทยีน กรุงเทพ 10150 02-682-0685 02-682-0684

5 บริษัท ข้าวบวัหลวง จ ากัด 228 หมู่ 10 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043-515-082-5 043-511-887

6 บริษัท ข้าวศรีไทยใหม ่จ ากัด 222 หมู่ 7 ถ.หนองบวัล าภ-ูชมุแพ ต.หนองบวั อ.เมืองหนองบวัล าภ ูจ.หนองบวัล าภ ู39000 042-941-111 042-515-777

7 บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด 163 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.บงึเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-370-333 043-370-332

8 บริษัท แคปปิตลัซีเรียลส์ จ ากัด 43 หมู่ 5 ถ.บางประกง-ศนูย์ศิลปชีพบางไทร ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา 13290 035-366-077-8 035-366-079

9 บริษัท เจียเม้ง จ ากัด 119 หมู่ 8 ต.หนองงเูหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000 044-207-080-5 044-240-898

10 บริษัท ชยัทพิย์ จ ากัด 51 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ไผ่ต ่า อ.หนองแค จ.สระบรีุ 10600 036-326-044-7 036-326-265

11 บริษัท ซีแอนด์เอ ไรซ์มิล จ ากัด 101/47-48  ซ.12 นิคมอตุสาหกรรมนวนคร หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 02-520-3197-99 02-520-3200

12 บริษัท ดี เค ไรซ์ มิลล์ จ ากัด 123 หมู่ 7 ต.คลองนกกระทุ้ง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 081-981-4188 02-418-8102

13 บริษัท ตงฮัว้บวัใหญ่ (1994) จ ากัด 44 หมู่ 5 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ดา่นช้าง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 044-292-222 044-463-091

14 บริษัท ตงัชยั จ ากัด 50/31 หมู่ 15 ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทมุธานี 12120 02-190-4171 02-190-4174

15 บริษัท โตมี ฟู้ ดส์ แอนด์ โปรดกัส์ จ ากัด 44 หมู่ 1 ถ.ล าลกูกา-วงัน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 02-577-3050 02-577-3052

16 บริษัท ไทยควอลิตี ้เกรน จ ากัด 145 หมู่ 4 ต.บ้านล า อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ 18150 036-365-840 036-365-849

17 บริษัท ไทยธัญญะไรซ์ (2000) จ ากัด 20/3 หมู่ที่ 8 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 02-549-2350 02-913-8204

18 บริษัท ไทยฟ้า (2511) จ ากัด 42/1 ซ.สขุสวสัดิ์ 43 ถ.สขุสวสัดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 02-463-3168-9 02-463-3165

19 บริษัท ไทยลีการเกษตร จ ากัด 1/9 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม. 35 ซ.วดัพิมพาวาส ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะชิงเทรา 24130 038-522-409-10 038-522-411

20 บริษัท ไทยสแตนดาร์ดไร้ส์ จ ากัด 69 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ 18000 036-318-551-2 036-275-087-8

21 บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 140 หมู่ 5 ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 02-482-1665 034-288-415

22 บริษัท ธัญญาทพิย์ไรซ์ จ ากัด 8/8 หมู่ 8 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน า้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา 24170 087-991-1881 _

23 บริษัท นครหลวงค้าข้าว จ ากัด 118 หมู่ 9 ซ.วดัมหาวงษ์ ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 02-748-5331-5 02-393-5613

24 บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด 182/1 หมู่ 6 ถ.นนทบรีุ 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 02-832-2812 02-832-2890

รายชือ่ผูผ้ลติและแปรรปูขา้ว จ านวน 48 ราย ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก AQSIQ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1
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ที่ ชือ่ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

25 บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกนารี จ ากัด (มหาชน) 109/3 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ กม.90 ต.ลาดบวัขาว อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 30340 044-323-384 044-323-386

26 บริษัท พลูผลเทรดดิง้ จ ากัด 60 หมู่ 17 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สริุนทร์ 32000 044-143-003-4 044-143-005

27 บริษัท มหาสมทุรค้าข้าว จ ากัด 179 หมู่ 9 ถ.แหลมฝ้าผ่า ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 02-815-2556-7 02-815-3667

28 บริษัท ยนิูเวอร์แซล ไรซ์ จ ากัด 39/95 หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 74000 034-462-290 034-490-243

29 บริษัท รอยลัริชช่ีไรซ์ จ ากัด 55/5 หมู่ 2 ต.ขนุศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 11150 02-921-9855 02-921-9455

30 บริษัท โรงสีข้าวป.ณฐัตพล จ ากัด 167 หมู่ 9 ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 043-415-068 043-415-068

31 บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชยั (ประเทศไทย) จ ากัด 388 หมู่ 8 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 044-207-777 044-207-937

32 บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จ ากัด 78 หมู่ 4 ซ.โรงสีเอกไรซ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 02-925-9988 02-925-9966

33 บริษัท โรงสีเอ่ียมเฮงล้ง (สระบรีุ) จ ากัด 121/1 หมู่ 7 ต.หนองแก อ.พระพทุธบาท จ.สระบรีุ 18120 036-269-399 036-269-400

34 บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 40 หมู่ 1 ถ.ปู้ เจ้าสมิงพลาย ต.ส าโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 02-755-9211-3 02-755-9214

35 บริษัท วิงออนไรซ์ เทรดดิง้ จ ากัด 53/2 หมู่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 12140 02-613-7544-8 02-613-7549

36 บริษัท วฒิุชยั โปรดิวส์ จ ากัด 941 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10540 02-623-0501 02-623-3611

37 บริษัท สยาม คลอลีตีไ้รซ์ จ ากัด 77 หมู่ 7 ถ.วาริน-กันทรลกัษณ์ หมู่ 37 ต.โนนค้อ อ.โนนคนู จ.ศรีสะเกษ 33250 045-659-073 045-659-047

38 บริษัท สยามเกรนส์ จ ากัด 62-62/1 ซ.วดัศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 02-337-1594 02-337-1373

39 บริษัท ออโรร่า เอ็กซ์ปอร์ตแอนด์อิมปอร์ต จ ากัด 40/2 หมู่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบรีุ 18160 02-438-0155-7 02-438-0158

40 บริษัท อทุยัโปรดิวส์ จ ากัด 36/4 หมู่ 1 ถ.ก่ิงแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10110 02-236-6614 02-236-6613

41 บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จ ากัด 54-55 หมู่ 8 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางประกง ต.ทา่สะอ้าน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 02-291-6555 02-291-9355

42 บริษัท เอ็มท ีเซ็นเตอร์เทรด จ ากัด 95 หมู่ 13 ต.หนองเมือง อ.มว่งสามสิบ จ.อบุลราชธานี 34140 045-858-448-50 045-858-447

43 บริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จ ากัด 166/4 หมู่ 1 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมทุรสาคร 74120 034-479-871-6 034-479-871

44 วิสาหกิจชมุชนบ้านเขากลาง 7 หมู่ 13 ต.ปันแต อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ 93110 093-458-2240 074-610-890

45 บริษัท ธนสรรค์ไรซ์ จ ากัด 196 หมู่ 2 ต.คุ้งส าเภอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 089-896-0861 056-491-493

46 บริษัท เอเชียทรอปิคอล เทรดด้ิง จ ากัด 88 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 0-2237-3652 0-2237-3653

47 บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จ ากัด 39 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุราปราการ 0-2337-3348-9 0-2337-4081

48 โรงสีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสยั จ ากัด 215 หมู่ 11 ต.ดงครังใหญ่ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 45150 043-589-190 043-530-251
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10. การส่งออกเมล็ดพันธ์ุ ต้องมีใบ PC และ import permit พร้อมระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
10.1  ถั่ว (Phasseolus vulgaris : kidney bean)  

  Kidney beans grow in areas that are considered to be free from Striga spp. 
10.2  พริก (Capsicum annuum) 

  Seeds were tested and found free from Clavibacter michiganensis subsp. michiganesis, Meloidogyne 
spp., Xiphinema spp., Tomato Black Ring Virus (TBRV), Tobacco Ring Spot Virus (TRSV) and Tomato Spotted Wilt 
Virus (TSWV) 
  The seeds were inspected and found free from Bactrocera spp. Ceratitis spp., Dacus spp., Liriomyza 
trifolii, Acnida spp. (Subegen) and soil 
 
หมายเหตุ ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหนึง่ๆ ซึง่เง่ือนไขอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได้ ส าหรับการสง่ออกในครัง้ตอ่ไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาด้วยทกุครัง้ และขอให้ปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขที่ Import Permit ได้ระบไุว้ 
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ตารางจีนที่ 1 ตัวอย่างศัตรูพืชกักกันของจนี  
 

Insects Photo 

1 Scientific Name Acanthoscelides obtectus Say 
 

 

 

 

 
 

Common Name bean bruchid, bean weevil 
Thai Name ด้วงเจาะเมลด็ 
Order/ Family Coleoptera/ Bruchidae 

 

2 Scientific Name Aleurodicus dispersus Russell 
 

 
 

 

 
 

Common Name whitefly, spiralling whitefly 
Thai Name แมลงหวี่ขาวเกลยีว 
Order/ Family Hemiptera/ Aleyrodidae 

3 Scientific Name Bactrocera spp. 
 

 
 

 

 
 

Common Name fruit fly 
Thai Name แมลงวนัผลไม้  
Order/ Family Diptera/ Tephritidae 

4 Scientific Name Batocera spp. 

 

 

 
 

Common Name mango longhorn/ mango stem borer 
Thai Name ด้วงงวงเจาะล าต้น 
Order/ Family Coleoptera/ Cerambycidae 

5 Scientific Name Bruchus spp. 
 

 
 

 

 

Common Name bean bruchid 
Thai Name ด้วงถัว่ 
Order/ Family Coleoptera/ Bruchidae   

   
 
 
 
 

  

- 162 -



Insects Photo 

6 Scientific Name Coptotermes curvignathus  
 

 
 

 

 

Common Name rubber termite 
Thai Name ปลวก 
Order/ Family Isoptera/ Rhinotermitidae 

7 Scientific Name Cryptophlebia ombrodelta  
 

 
 

 

 

Common Name litchi fruit moth 
Thai Name หนอนเจาะผล 
Order/ Family Lepidoptera/  Tortricidae 

8 Scientific Name Dysmicoccus neobrevipes  
 

 
 

 

 

Common Name pineapple mealybug 
Thai Name เพลีย้แป้ง 
Order/ Family Coccoidea/ Pseudococcidae 

9 Scientific Name Hypothenemus hampei  
 

 

 

 
 

Common Name coffee seed borer 
Thai Name มอดเจาะผลกาแฟ 
Order/ Family Coleoptera/ Scolytidae 

10 Scientific Name Liriomyza trifolii  
 

 
 

 

 

Common Name American serpentine leafmine 
Thai Name แมลงวนัหนอนชอนใบ 
Order/ Family Diptera/ Agromyzidae 
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Insects Photo 

11 Scientific Name Promecotheca cumingii 
 

 
 

 

 

Common Name coconut leafminer 
Thai Name ด้วงแทะใบมะพร้าว 
Order/ Family Coleoptera/ Chrysomelidae 

12 Scientific Name Rhynchophorus ferrugineus  
 

 
 

 

 
 

Common Name red palm weevil 
Thai Name ด้วงงวงมะพร้าว 
Order/ Family Coleoptera/ Curculionidae 

13 Scientific Name Rhynchophorus vulneratus  
 

 
 

 

 
 

Common Name Asiatic palm weevil 
Thai Name ด้วงงวงมะพร้าว 
Order/ Family Coleoptera/ Curculionidae 

14 Scientific Name Sinoxylon spp. 
 

 

 

 
 

Common Name false powder-post beetle 
Thai Name ด้วงเจาะก่ิงก้าน 
Order/ Family Coleoptera/ Bostrichidae 

15 Scientific Name Sternochetus spp. 
 

 

 

 
 

Common Name - 
Thai Name ด้วงงวงมะมว่ง 
Order/ Family Coleoptera/ Curculionidae 

16 Scientific Name Trogoderma granarium  
 

 

 

 
 

Common Name khapra beetle 
Thai Name ด้วงอฐิ 
Order/ Family Coleoptera/ Dermestidae  
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Insects Photo 

17 Scientific Name Xyleborus spp. 
 

 
 

 

 

Common Name - 
Thai Name - 
Order/ Family Coleoptera/ Scolytidae 

 

หมายเหตุ   อ้างอิงข้อมลูรายละเอียดศตัรูพืชจาก CABI 2007  
1. Bactrocera spp. ซึง่เป็นศตัรูพืชกกักนัของจีน ได้แก่ 

1.1 Bactrocera albistrigata  
1.2 Bactrocera carambolae (carambola fruit fly) 
1.3 Bactrocera caudata  
1.4 Bactrocera correcta (guava fruit fly) 
1.5 Bactrocera cucurbitae (melon fruit fly) 
1.6 Bactrocera diversa (fruit fly, three striped) 
1.7 Bactrocera dorsalis (oriental fruit fly) 

1.8 Bactrocera latifrons (Solanum fruit fly) 
1.9 Bactrocera papayae (papaya fruit fly) 
1.10 Bactrocera pyrifoliae  
1.11 Bactrocera tau  
1.12 Bactrocera tuberculata  
1.13 Bactrocera umbrosa  
1.14 Bactrocera zonata (guava/ peach fruit fly) 

 
2. Batocera spp. ซึง่เป็นศตัรูพชืกกักนัของจีน ได้แก่ 

2.1 Batocera rubus (rubber root borer) 
2.2 Batocera rufomaculata (mango tree borer) 

 
3. Bruchus spp. ซึง่เป็นศตัรูพืชกกักนัของจีน ได้แก่ 

3.1 Bruchus chinensis (Chinese bruchid) 
3.2 Bruchus obtectus (bean bruchid) 

 
4. Sinoxylon spp. ซึง่เป็นศตัรูพชืกกักนัของจีน ได้แก่ 

4.1 Sinoxylon anale (false powder-post beetle) 
4.2 Sinoxylon conigerum (conifer auger beetle) 

 
5. Sternochetus spp. ซึง่เป็นศตัรูพืชกกักนัของจีน ได้แก่ 

5.1 Sternochetus frigidus (mango fruit weevil) 
5.2 Sternochetus mangiferae (mango seed weevil) 
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6. Xyleborus spp. ซึง่เป็นศตัรูพืชกกักนัของจีน ได้แก่ 
6.1 Xyleborus coffeivorus (coffee seed borer) 
6.2 Xylosandrus compactus (shot-hole borer) 
6.3 Xylosandrus crassiusculus (Asian ambrosia beetle) 
6.4 Xylosandrus discolor  
6.5 Xyleborus emarginatus  
6.6 Xyleborus fallax  
6.7 Xyleborus fornicatior (tea shot-hole borer) 
6.8 Xyleborus perforans (island pinhole borer) 
6.9 Xyleborus similis  
6.10 Xyleborus volvulus 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศญ่ีปุ่ น 
(Japan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pps.go.jp/english/index.html 
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ประเทศญ่ีปุ่ น 
(Japan) 

 

ข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำผักและผลไม้ 
1. ผลไม้ที่อนุญำตให้น ำเข้ำญี่ปุ่นได้มี 8 ชนิด ดงันี ้

1.1 มะม่วง 7 พันธ์ุ ได้แก่ หนงักลางวนั, น า้ดอกไม้, พิมเสนแดง, มหาชนก, แรด และ 2 พันธ์ุใหม่คอื เขียวเสวย 
และโชคอนันต์ 

1.2 มงัคดุ   
1.3 กล้วยดิบ  
1.4 ส้มโอ เฉพาะพนัธุ์ทองด ี   
1.5 มะพร้าวออ่น 
1.6 สบัปะรด   
1.7 ทเุรียน 
1.8 มะขามหวาน   

มะม่วง มังคุด และส้มโอ ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างไทยและญ่ีปุ่ นด้วยการอบไอน า้ 
(vapour heat treatment) สามารถขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชได้ที่ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (สอพ.)  นอกจากนี ้
มะม่วง มังคุด และส้มโอ ต้องตรวจสารพิษตกค้าง พร้อมแนบใบรับรองสขุอนามยั (Health Certificate) ประกอบการขอ
ใบรับรองสขุอนามยัพืช ทัง้นี ้สามารถขอรับการตรวจสารพิษตกค้างและออก Health certificate ได้ที่กลุม่จดทะเบียนและ
ออกใบรับรอง กองพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าพืช โทรศพัท์ : 02-579-6133  

2. ตัวอย่ำงผักที่อนุญำตให้น ำเข้ำญี่ ปุ่น เช่น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เงื่อนไขในกำรส่งออกผลไม้และผักในข้อ 1. และ 2. 

3.1 ผลไม้สด 3 ชนิด ได้แก่ ทเุรียน มงัคดุ และมะม่วง และผักสด 25 ชนิด ในข้อ 2.1–2.25 ต้องตรวจสารพิษตกค้าง  
3.2 ลูกเดือย พริกแหง้ และเมล็ดแมงลกั ในข้อ 2.26–2.28 ต้องตรวจวเิคราะห์วา่ปลอด aflatoxin   

 

2.1 คื่นฉ่าย 2.11 ผกัแพรว 2.21 กระเจ๊ียบเขียว 
2.2 คะน้า 2.12 ใบบวับก 2.22 หนอ่ไม้ฝร่ัง 
2.3 ผกัชีฝร่ัง 2.13 ถัว่ลนัเตา  2.23 ขิง 
2.4 ผกัชีลาว 2.14 กะหล า่ใบ  2.24 กวางตุ้ง 
2.5 โหระพา 2.15 ส้มป่อย  2.25 ผกัชีไทย 
2.6 กะเพรา 2.16 ชะอม 2.26 ลกูเดือย 
2.7 ผกัแขยง 2.17 ใบมะกรูด  2.27 พริกแห้ง 
2.8 ยี่หร่า  2.18 ผกักระเฉด  2.28 เมลด็แมงลกั 
2.9 แมงลกั 2.19 ตะไคร้ 2.29 พริกแช่แข็ง 
2.10 สะระแหน ่ 2.20 ผกัเป็ด 2.30 ข้าวโพดออ่น 
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4. สิ่งต้องห้ำม (Prohibited Plants)  
4.1 ห้ามน าเข้าพืช/ ผลผลติพืชที่เป็นสิง่ต้องห้าม (ตารางญ่ีปุ่ นที่ 1) ซึ่งเป็นพืชอาศยัของแมลง และโรคพืชที่ร้ายแรงซึ่งไม่

ปรากฏอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น หรือปรากฏมีอยูใ่นบางพืน้ที่ อยา่งไรก็ตาม พืช/ สว่นของพืชแม้เป็นสิ่งต้องห้าม หากผ่านกระบวนการ

แช่แข็งที่อณุหภมูิ -18C หรืออบแห้งสามารถน าเข้าได้ 
4.2 ตวัอย่ำงผัก (สิ่งต้องห้ำม) ที่ไม่อนุญำตให้น ำเข้ำญี่ ปุ่น  เช่น  

 4.2.1 ผลสดพืชวงศ์ Curcubitae เช่น แตงกวา ฟักทอง มะระ และยอดมะระ เป็นต้น 
 4.2.2 ผลสดพืชสกลุ Solanum เช่น มะเขือ มะแว้ง มะอกึ และมนัฝร่ัง เป็นต้น 
 4.2.3 ผลสดพืชสกลุ Capsicum เช่น พริก เป็นต้น 
 4.2.4 พืชสกลุ Ipomoea เฉพาะสว่นท่ีเป็นเถา, ต้น, ใบ และสว่นที่อยูใ่ต้ดิน เช่น มนัเทศ, ผกับุ้ง เป็นต้น 
 4.2.5 พืชสกลุ Phaseolus  เช่น ถัว่แขก เป็นต้น 
 4.2.6 ถัว่ฝักยาว   
 

5. พืช/ ผลผลติพืชแม้ไมม่ีรายช่ือในข้อ 1. (ผลไม้ที่สง่ออกได้) และข้อ 2. (ผกัที่สง่ออกได้) แต่หำกไม่เป็นสิ่งต้องห้ำมตำม
ตำรำงญี่ปุ่นที่ 1 ก็สำมำรถส่งออกได้ นอกจากข้อมลูในคูม่ือเลม่นีแ้ล้ว เจ้าหน้าที่และผู้สง่ออกสามารถตรวจสอบรายช่ือ
พืชก่อนสง่ออกได้ที่ http://www.pps.go.jp/english/index.html และ http://www.pps.go.jp/eximlist/view/exp/conditionE.html 

 
6. พืช/ ผลผลติพืชดงัตำรำงญี่ปุ่นที่ 2 สามารถสง่ออกได้ (หากไมข่ดัแย้งกบัตำรำงญี่ปุ่นที่ 1 : สิง่ต้องห้าม) แตต้่องผ่ำนกำรตรวจ 
สอบ ณ แหล่งปลูกเพื่อรับรองวา่ปลอดจากศตัรูพืชกกักนัของญ่ีปุ่ น โดยกลุม่วิจยักกักนัพืช ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพชื 
(สอพ.)  
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ตำรำงญี่ปุ่นที่ 1 สิ่งต้องห้ำม (List of the Import Prohibited Plants (Last update  24 May, 2016) 

Prohibited Plants Quarantine Pests 

2. ผลสด (fresh fruits) ของพืชตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่งต้องห้าม Bactrocera dorsalis species 
complex (oriental fruit fly) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Anacardium occidentale  20. Fragaria x ananassa  
(cashew; มะมว่งหมิพานต์) (strawberry; สตรอเบอร่ี) 

2. Annona spp. เช่น น้อยหนา่ 21. Garcinia spp. เช่น มงัคดุ, ส้มแขก  
3. Areca catechu (betel nut; หมาก) ยกเว้น มงัคดุอบไอน า้ ไมเ่ป็นสิง่ต้องห้าม 
4. Arenga tremula var. engleri (syn.  22. Glycosmis pentaphylla  

 Arenga engleri) (formosa palm) (orangeberry; เขยตาย) 
5. Artocarpus spp. เช่น ขนนุ, สาเก 23. Hylocereus spp. เช่น แก้วมงักร 
6. Averrhoa carambola  24. Inocarpus fagifer (tahiti chestnut) 

 (carambola; มะเฟือง) 25. Lansium spp. เช่น ลางสาด 
7. Baccaurea sapida (Burmese  26. Litchi chinensis (litchi; ลิน้จ่ี) 

 grape; มะไฟ) 27. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 
8. Bouea spp. เช่น มะปราง, มะปริก 28. Malpighia emarginata, Malpighia  
9. Calophyllum inophyllum   glabra (acerola)  

 (alexandrian laurel; กระทิง) 29. Malus spp. (apple; แอปเปิล้) 
10. Capsicum spp. เช่น พริก 30. Mangifera spp. เช่น มะมว่ง 
11. Carica papaya (papaya; มะละกอ)  ยกเว้น มะมว่งอบไอน า้ ไมเ่ป็นสิง่ต้องห้าม 
12. Citurs spp., Fortunella spp.,  31. Muntingia calabura (Jamaica cherry) 

Poncirus spp. (พืชสกลุส้ม)  32. Musa spp. (mature banana; กล้วยสกุ) 
ยกเว้น ส้มโอพนัธุ์ทองดีอบไอน า้ 33. Myrica rubra (red bayberry; ส้มสา) 

13. Clausena lansium (syn. C. wampi) 34. Nephelium lappaceum (เงาะ) 
(wampee; มะไฟ) 35. Olea europaea (olive; มะกอก) 

14. Coffea spp. เช่น กาแฟ 36. Paramignya andamanica 
ยกเว้น กรณีที่เอาเนือ้ของเมลด็ออก 37. Parkia speciosa (bitter bean)  

และเหลอืเพียง seed ไมเ่ป็นสิง่ 38. Passiflora spp. เช่น เสาวรส 
ต้องห้าม 39. Persea americana (อโวคาโด) 

15. Dimocarpus longan (ล าไย) 40. Phoenix dactylifera (อินทผาลมั) 
16. Diospyros spp. เช่น พลบัจีน 41. Prunus armeniaca (แอพริคอต) 
17. Eriobotrya japonica (loquat;  42. Prunus persica (peach; ท้อ) 

พืชสกลุฟักทอง) 43. Prunus salicina (plum; พลมั) 
18. Ficus carica (common fig; มะเดื่อ) 44. Psidium spp. เช่น ฝร่ัง 
19. Ficus microcarpa (indian laurel;  45. Punica granatum (ทบัทิม) 

ไทรย้อยใบคู)่ 46. Pyrus spp. (pear; สาลี)่ 
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Prohibited Plants Quarantine Pests 

47. Rollinia spp. พืชสกลุน้อยหนา่ 53. Syzygium spp. เช่น ชมพู ่
48. Salacca edulis (salak; สละ) 54. Tetractomia majus 
49. Sandoricum koetjape (syn. S.  55. Terminalia catappa (Singapore 

 nervosum, S. indicum) (กระท้อน)   almond; หกูวาง) 
50. Sapotaceae เช่น ละมดุ, พิกลุ 55. Triphasia trifolia (limeberry ) 
  (ตารางญ่ีปุ่ นท่ี 1.1) 56. Vitis vinifera (grape; องุ่น) 

51. Solanum spp. เช่น มะเขือ  57. Zizyphus spp. เช่น พทุรา 

52. Spondias spp. เช่น มะกอก  

4. พืช/ ส่วนของพืชทีม่ชีีวิต (เพือ่ปลกู) รวมถึง ดอก กิ่งก้ำน และผล (เพื่อบริโภค) 
ของพืชวงศ์ Cucurbitaceae (ตารางญ่ีปุ่ นที่ 1.2) จดัเป็นสิ่งต้องห้าม เช่น  

Bactrocera cucurbitae (melon fly) 
 

Coccinia spp. (ต าลงึ)  Luffa spp. (บวบ) 
Cucumis spp. (แตงกวา) Momordica spp. (มะระ) 
Cucurbita spp. (ฟักทอง)  

ยกเว้น สว่นใต้ดิน และเมลด็พนัธุ์ 

ผลสดของพชืในข้อ 1-11 จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 
1. Averrhoa carambola (มะเฟือง) 8. Mangifera spp. เช่น มะมว่ง 
2. Cajanus cajan (pigeon pea; ถัว่แระ) 9. Phaseolus vulgaris (kidney bean;  

3. Capsicum annuum (พริกชีฟ้า้),   ถัว่แดง, ถัว่แขก) 
4. Capsicum frutescens (พริกขีห้น)ู 10. Solanum melongena (มะเขือ) 
5. Carica papaya (papaya; มะละกอ) 11. Vigna unguiculata (cowpea ; ถัว่พุม่, 
6. Hylocereus spp. เช่น แก้วมงักร   ถัว่ฝักยาว) 
7. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ)  

6. เถำ/ เครือ, ใบ, หัว (tuberous roots) และส่วนใต้ดินซึ่งมีชวีิตของพืชในข้อ 1-3   

จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

Cylas formicarius (sweet potato 
weevil) 
 
 

1. Calystegia spp. เช่น พืชที่อยูใ่นวงศ์เดียวกบัผกับุ้ง 
2. Ipomoea spp. เช่น ผกับุ้ง, มนัเทศ 
3. Pharbitis  spp. เช่น วา่นผกับุ้ง 
4. Stictocardia tiliifolia (ผกับุ้งการเวก) 

หัว (tuberous roots) และส่วนใต้ดนิซึ่งมีชวีิตของ Manihot esculenta (cassava;   
มนัส าปะหลงั) จดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

Bactrocera dorsalis species 
complex (oriental fruit fly) 
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15. ต้นข้าว (rice plant), ฟางข้าว (rice straw), ถงุ, เสือ่ หรือบรรจภุณัฑ์ที่ท าจากฟาง และ  
สิง่อื่นใดที่มีลกัษณะคล้ายฟาง จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 
 

ข้าวเปลอืก (unhulled rice)  และเปลอืกข้าวหรือแกลบ (rice hull) จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

1. Ditylenchus angustus (rice 
stem nematode) 
2. Balansia oryzae-sativae 
3. Xanthomonas oryzae pv. 
oryzicola 
4. ศตัรูพืชกกักนัอื่นๆ ของญ่ีปุ่ น 

17. พืช (plants) และส่วนของพืชที่มชีีวติในข้อ 1-14 จดัเป็นสิง่ต้องห้าม  

ยกเว้น ผล และเมลด็ไมจ่ดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

1. Candidatus Liberibacter 
asiaticus 
2. Candidatus Liberibacter 
africanus 
3. Candidatus Liberibacter 
americanus (Huanglongbing) 
 
 

1. Aeglopsis chevalieri  8. Microcitrus australasica (มะนาวนิว้) 
2. Atalantia missionis  9. Microcitrus australis 
3. Balsamocitrus dawei 10. Severinia buxifolia  
4. Calodendrum capensis 11. Swinglea glutinosa 
5. Citroncirus webberi   12. Triphasia trifolia (มะนาวเทศ) 
6. Clausena indica (สนัโศก) 13. Clausena lansium (wampi; มะไฟ)  
7. Feronia limonia 14. Toddalia spp. 
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ตำรำงญี่ ปุ่นที่ 1.1 รายช่ือพืชวงศ์ Sapotaceae ซึง่ผลสด จดัเป็นสิ่งต้องห้าม  

NUMBER OF GENERA IN Sapotaceae: 58 
               Argania Aubregrinia Aulandra Autranella Baillonella Boerlagella Breviea Burckella Capurodendron 

Chromolucuma Chrysophyllum Delpydora Diploknema Diploon Eberhardtia Ecclinusa Elaeoluma Englerophytum 

Faucherea Gluema Inhambanella Isonandra Labourdonnaisia Labramia Lasersisia Lecomtedoxa Leptostylis 

Letestua Madhuca Magodendron Manilkara  Maurocenia Micropholis Mimusops  Neohemsleya Neolemonniera 

Nesoluma Niemeyera Northia Omphalocarpum Palaquium Payena Pichonia Planchonella Pouteria  

Pradosia Pycnandra Sarcaulus Sarcosperma  Sideroxylon Synsepalum Tieghemella Tridesmostemon Tsebona 

Vincentella Vitellaria Vitellariopsis Xantolis 
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ตำรำงญี่ปุ่นที่ 1.2 รายช่ือพืชวงศ์ Cucurbitaceae ซึง่จดัเป็นสิ่งต้องห้าม  

NUMBER OF GENERA IN Cucurbitaceae: 129  

      Abobra Acanthosicyos  Actinostemma  Alsomitra Ampelosycios Anacaona Apatzingania Apodanthera  Baijiania 

Bambekea Benincasa Biswarea Bolbostemma Brandegea  Bryonia  Calycophysum Cayaponia Cephalopentandra 

Ceratosanthes Chalema Cionosicyos Citrullus Coccinia  Cogniauxia Corallocarpus Cremastopus Ctenolepis 

Cucumella Cucumeroides Cucumeropsis Cucumis  Cucurbita  Cucurbitella Cyclanthera  Cyclantheropsis Dactyliandra 

Dendrosicyos  Dicoelospermum Dieterlea Dieudonnaea Diplocyclos  Doyerea Ecballium  Echinocystis  Echinopepon 

Edgaria Elateriopsis Eureiandra Eureinadra Fevillea Gerrardanthus Gomphogyne Gurania  Guraniopsis 

Gymnopetalum Gynostemma Halosicyos Hanburia Helmontia Hemsleya Herpetospermum Hodgsonia Ibervillea  

Indofevillea Kedrostis  Lagenaria  Lemurosicyos Luffa  Marah  Melancium Melothria  Melothrianthus  

Microlagenaria Microsechium Momordica  Muellerargia Mukia Myrmecosicyos Neoachmandra Neoalsomitra Nothoalsomitra 

Odosicyos Oreosyce Parasicyos Penelopeia Peponium Peponopsis Pilogyne Polyclathra Posadaea 

Praecitrullus  Pseudocyclanthera Pseudosicydium Psiguria  Pteropepon Pterosicyos Raphidiocystis Ruthalicia Rytidostylis  

Schizocarpum Schizopepon Scopellaria Sechiopsis Sechium  Selysia Seyrigia Sicana Sicydium 

Sicyos  Sicyosperma Siolmatra Siraitia Solena Tecunumania Telfairia Thladiantha Trichosanthes  

Tricyclandra Trirostellum Trochomeria Trochomeriopsis Tumamoca Vaseyanthus Wilbrandia Xerosicyos Zanonia 

Zehneria Zombitsia Zygosicyos 
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ตำรำงญี่ปุ่นที่ 2 พืช/ ส่วนของพืชที่ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ ณ แหล่งปลกู (List of the Plants Subject to Field Inspection 

in Exporting Countries (Last update  24 May, 2016) 

 

พืช/ ส่วนของพืช เงื่อนไข 

1. พืช/ ส่วนของพืชที่มีชวีิตตอ่ไปนี ้(เพื่อปลกู) ตอ้งตรวจสอบแปลงปลูกก่อน 
ส่งออก 
ยกเว้น เมลด็, ผล และสว่นใต้ดนิ 

1. พืชดงักลา่วต้องผา่นการตรวจสอบศตัรูพืช 
ณ สวนอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ติดตอ่กนั 
3 เดือนก่อนการสง่ออก เพื่อให้แนใ่จวา่
ปลอดจากการเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาว 
(Aleurocanthus woglumi (citrus 
blackfly))  

2. ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 
of the Ordinance for Enforcement of the 
Plant Protection Act (MAF Ordinance 
No73/1950) 
 

1. Anacardium occidentale  14. Mangifera indica (มะมว่ง)  
(มะมว่งหมิพานต์) 15. Manilkara zapota ละมดุ) 

2. Annona spp. 16. Morus spp. (หมอ่น) 
3. Averrhoa carambola (มะเฟือง)  17. Murraya spp. (แก้ว) 

4. Buxus sempervirens 18. Musa spp. (กล้วย) 
5. Carica papaya (มะละกอ)  19. Passiflora edulis (เสาวรส) 
6. Cestrum (ราตรี) 20. Persea americana (อโวคาโด) 
7. Citrus spp. 21. Plumeria spp. 
8. Coffea spp. 22. Populus spp. 
9. Cydonia oblonga (quince)  23. Psidium guajava (ฝร่ัง) 
10. Eugenia spp. (กานพล,ู ชมพู)่ 24. Punica granatum (ทบัทิม)  
11. Hibiscus spp. 25. Pyrus spp. (แพร์, สาลี)่ 
12. Khaya ivorensis (African  26. Rosa spp. 

mahogany) 27. Zingiber officinale (ขิง) 
13. Laurus nobilis (ใบกระวาน)  

7. ส่วนใต้ดนิของพชืที่มชีีวติตอ่ไปนี ้(เพื่อปลกู)ต้องตรวจสอบแปลงปลูกก่อน
ส่งออก 

1. พืชดงักลา่วต้องผลติจากสวนที่ปลอดจาก
ไส้เดือนฝอย Radopholus similis 

(burrowing nematode) นอกจากนี ้ต้องมี
การสุม่ตรวจวสัดปุลกูรวมถึงรากพืช เพื่อให้
แนใ่จวา่ปลอดจากการเข้าท าลายของ
ไส้เดือนฝอยจริง 

2. ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
Fulfills item 7 of the Annexed Table 1-2 
of the Ordinance for Enforcement of the 
Plant Protection Act (MAF Ordinance 
No73/1950) 
 

1. Abelmoschus esculentus (กระเจี๊ยบ) 9. Canna edulis (พทุธรักษากินหวั) 
2. Annona squamosa (น้อยหนา่) 10. Celosia nitida (หงอนไก่) 
3. Anthurium spp. เช่น หน้าววั 11. Coffea spp. เช่น กาแฟ 
4. Arachis hypogaea (groundnut;  12. Colocasia esculenta (เผือก) 
ถัว่ลสิง) 13. Cupressus lusitanica 
ยกเว้น เมลด็ที่ปราศจากเปลอืก  14. Cupressus macrocarpa 
ไมต้่องตรวจแปลง 15. Curcuma longa (ขมิน้) 

5. Areca catechu (หมาก) 16. Cyrtosperma chamissonis 
6. Beta spp. เช่น ผกักาดแดง 17. Dioscorea alata (greater yam) 
7. Calathea spp. เช่น คล้า 18. Lycopersicon esculentum 

8. Camellia sinensis (ชา) (มะเขือเทศ) 
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พืช/ ส่วนของพืช เงื่อนไข 

19. Maranta spp. เช่น สาค ู 24. Saccharum officinarum (อ้อย) 
20. Musa spp. เช่น กล้วย 25. Solanum melongena (มะเขือ) 
21. Persea americana (อโวคาโด) 26. Solanum tuberosum (มนัฝร่ัง) 
22. Philodendron เช่น ฟิโลเดนดรอน   27. Zea mays (ข้าวโพด) 
23. Piper  spp. เช่น พริกไท 28. Zingiber officinale (ขิง) 

8. ส่วนใต้ดนิของพชืที่มชีีวติตอ่ไปนี ้(เพื่อปลกู) ต้องตรวจสอบแปลงปลูกก่อน
ส่งออก 

1. พืชดงักลา่วต้องผลติจากสวนที่ปลอดจาก
ไส้เดือนฝอย Meloidogyne enterolobii 
นอกจากนี ้ต้องมีการสุม่ตรวจวสัดปุลกู
รวมถงึรากพชื เพื่อให้แนใ่จวา่ปลอดจากการ
เข้าท าลายของไส้เดือนฝอยจริง 

2. ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
Fulfills item 8 of the Annexed Table 1-2 
of the Ordinance for Enforcement of the 
Plant Protection Act (MAF Ordinance 
No73/1950) 

1. Ajuga reptans 22. Lycopersicon esculentum  
2. Angelonia angustifolia (มะเขือเทศ) 
3. Arecastrum romanzoffianum  23. Malpighia emarginata 
4. Artocarpus heterophyllus (ขนนุ) 24. Malpighia glabra (เชอร่ีสเปน) 

5. Bidens pilosa 25. Manihot esculenta  
6. Callistemon citrinus  (มนัส าปะหลงั) 
7. Callistemon viminalis 26. Maranta arundinacea 
8. Capsicum annuum (พริกหยวก) 27. Morus nigra 
9. Citrullus lanatus (แตงโม) 28. Musa acuminata (กล้วย) 

10. Clerodendrum ugandense 29. Myrica cerifera 
11. Coffea arabica 30. Nicotiana tabacum (ยาสบู) 

12. Cucumis sativus (แตงกวา) 31. Oeceoclades maculata 

13. Cucurbita pepo (ฟักทองปีโป)้ 32. Paulownia elongata 
14. Daucus carota (แครอท) 33. Plectranthus scutellarioides  

15. Enterolobium contortisiliquum 34. Psidium guajava (ฝร่ัง) 
16. Erechtites hieraciifolius 35. Solandra maxima 
17. Euphorbia cyathophora  36. Solanum americanum 
18. Euphorbia punicea 37. Solanum melongena (มะเขือ) 
19. Fatoua villosa 38. Tecomaria capensis 
20. Gossypium hirsutum 39. Tibouchina elegans 
21. Ipomoea batatas (ผกับุ้ง) 40. Ziziphus jujuba (พทุรา) 

 

. 
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ตำรำงญี่ปุ่นที่ 3 พืช/ ส่วนของพืชที่ต้องด ำเนินกำรด้ำนสุขอนำมัยพืชตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดก่อนกำรส่งออก (List of the 

plants subject to Specific Phytosanitary Measures to be carried out in Exporting Countries) (Last update   

24 May, 2016) 

พืช/ ส่วนของพืช เงื่อนไข 

19. เมล็ดพันธ์ุ (เพื่อปลกู) ตอ่ไปนี ้ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการสง่ออก 1. ต้นพนัธุ์และผล ต้องได้รับการตรวจสอบ
อยา่งเป็นทางการ ณ แหลง่ผลติพืชวา่
ปราศจากอาการและเชือ้ Acidovorax 
avenae subsp. citrulli (Bacterial fruit 
blotch) 

2.  ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
Fulfills item 19(i) of the Annexed Table 
2-2 of the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act (MAF 
Ordinance No73/1950) 

1. Benincasa hispida (ฟักเขียว) 5. Cucurbita maxima 
2. Citrullus lanatus (แตงโม) 6. Cucurbita moschata (ฟักทอง) 
3. Cucumis melo (แตงไทย) 7. Cucurbita pepo (ฟักทองปีโป)้ 
4. Cucumis sativus (แตงกวา) 8. Lagenaria siceraria (น า้เต้า) 

30. เมล็ดพันธ์ุ Capsicum annuum (เพื่อปลูก) ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการ
สง่ออก 

 
พืช/ ส่วนของพืช (เพื่อปลกู) ตอ่ไปนี ้ต้องได้รับการตรวจสอบกอ่นการสง่ออก 
1. Capsicum annuum (พริกหยวก) 
2. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 
ยกเว้น ผล และเมลด็พนัธุ์ 

1. เมล็ดพันธ์ุ ต้องผลติจากต้นพนัธุ์ที่ได้รับ
การตรวจสอบวา่ปราศจากเชือ้ Pepper chat 
fruit viroid 

2. พืช/ ส่วนของพืช ได้รับการสุม่ตรวจใน
ช่วงเวลาของการเจริญเติบโตวา่ปลอดจาก
เชือ้ Pepper chat fruit viroid 

3.  ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
Fulfills item 30 of the Annexed Table     
2-2 of the Ordinance for Enforcement   
of the Plant Protection Act (MAF 
Ordinance No73/1950) 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศเกาหลีใต้ 
(South Korea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qia.go.kr/plant/imQua/plant_no_imp.jsp 
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ประเทศเกาหลีใต้ 
(South Korea) 

 

ข้อก าหนดในการส่งออกพืช/ ผลผลิตพืช 
1. ตัวอย่างผักที่เคยมีการส่งออก เช่น 

1.1 Allium spp. เช่น หอมหวัใหญ่ 1.6 ข้าวโพดออ่น 
1.2 ใบมะกรูด  1.7 Ocimum spp.เช่น โหระพา 
1.3 ตะไคร้ 1.8 ผกัชีฝร่ัง 
1.4 ขา่ 1.9 ตะไคร้ 
1.5 หนอ่ไม้ฝร่ัง 1.10 ขา่ 

 
2. ผลไม้ที่อนุญาตให้น าเข้าเกาหลีได้มี 6 ชนิด ดงันี ้

 2.1 มะม่วง 3 พันธ์ุ (หนังกลางวัน น า้ดอกไม้ และแรด)  
 สง่ออกจากไทยตรงเข้าสูเ่กาหล ีต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขซึง่เป็นข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งไทยและเกาหล ี

ด้วยการอบไอน า้ (vapour heat treatment) โดยอณุหภมูิภายในสดุของผลมะมว่งคือ 47C และให้คงอยูท่ี่ 47C 
นาน ≥ 20 นาที และสามารถขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชได้ที่ส านกั วิจยัพฒันาการอารักขาพชื (สอพ.)  

 2.2 ทุเรียน 

 2.3 กล้วยดิบ 

 2.4 มะพร้าวอ่อน 

 2.5 สับปะรด 

 2.6 มังคุด   
  2.6.1 เกาหลอีนญุาตให้น าเข้าผลมงัคดุสดจากไทยได้ตัง้แต่วนัที่  28 ตุลาคม 2553 ตามประกาศ   

กรมวชิาการเกษตร เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสง่ออกผลมงัคดุสดไปสาธารณรัฐเกาหล ี
ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2554 โดยการน าเข้าต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขทีท่างเกาหลกี าหนดไว้ ดงันี ้ 

 2.6.1.1 ผลมงัคดุสดต้องผา่นการก าจดัศตัรูพืชด้วยการรมยา โดยใช้สารรม Methyl bromide อัตรา 

32 g/ m3 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทีอ่ณุหภมูิ 21C ในสภาวะบรรยากาศปกติ ภายหลงัจากการรมมงัคดุไปแล้วนาน 
30 นาที และ 2 ชัว่โมง ความเข้มข้นของสารรม Methyl bromide ต้องไมต่ า่กวา่ 26 และ 19 g/ m3 ตามล าดบั 

 2.6.1.2 เจ้าหน้าที่ NPQS จากเกาหลีจะเดินทางมาตรวจประเมินระบบการสง่ออกในไทยทกุปี ในช่วง 
3 ปีแรก คือ ปี 2554-2556 และผู้ใดต้องการสง่ออกมงัคดุไปเกาหล ีต้องแจ้งความประสงค์ไปยงัส านกัวิจยัพฒันาการ
อารักขาพืช (สอพ.) ภายในวนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ของทกุปี จากนัน้สอพ. จะสง่รายช่ือบริษัทพร้อมรายละเอียดที่เก่ียวข้องไป
ยงัเกาหล ีเฉพาะผู้สง่ออกที่ได้รับการยอมรับจึงจะมีสทิธิสง่ออกมงัคดุในปีนัน้ๆ ได้  

2.6.2 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับมังคุดสด 

 2.6.2.1 กรณีที่ผู้ โดยสารน ามงัคดุติดตามตัว หรือขนส่งทางไปรษณีย์ จะถกูปฏิเสธการสง่ออก 
 2.6.2.2 กลอ่งบรรจมุงัคดุสง่ออก จะต้องมีข้อความ “For Korea”  และต้องปิดฉลาก (ระบช่ืุอผู้สง่ออก 

ทะเบียนสวน และทะเบียนโรงคดับรรจ)ุ 
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 2.6.2.3 กรณีสง่ออกทางเรือ เจ้าหน้าที่ต้องควบคมุการ seal ตู้คอนเทนเนอร์ และระบหุมายเลข seal  
ลงในรายงานการปฎิบตัิงานนอกสถานท่ีของเจ้าหน้าที่  

2.6.2.4 การระบุข้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
- ทะเบียนสวน  
- ทะเบียนโรงคดับรรจ ุ
- รายละเอียดในการรมยา (วนัท่ีรมยา, ปริมาณสาร, อณุหภมูิ และระยะเวลา) 
- หมายเลข seal และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ (กรณีสง่ออกทางเรือ) 
- ระบุข้อความรับรองพิเศษ “This cargo is in compliance with the import requirements 

agreed by both Korea and Thailand and maintained the status of non-host condition from the fruit fly” 

หมายเหตุ   ดา่นตรวจพชืที่สามารถตรวจ และออกใบรับรองสขุอนามยัพชืส าหรับมงัคดุไปเกาหล ีได้แก่ 
- ดา่นตรวจพชืทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ (กรณีสง่ออกทางเคร่ืองบิน) 
- ดา่นตรวจพชืทา่เรือแหลมฉบงั (กรณีสง่ออกทางเรือ)  

 
3. การสง่ออกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด (corn seed) จะต้องตรวจสอบแปลงปลกูเพื่อรับรองวา่เมลด็พนัธุ์ทีไ่ด้มา

ปราศจากเชือ้ Pantoea stewartii  subsp. stewartii  (Erwinia stewartii) 

4. ห้ามน าเข้าพชื/ ผลผลติพืชที่เป็นสิ่งต้องห้าม (ตารางเกาหลทีี่ 1) ซึง่เป็นพืชอาศยัของแมลง และโรคพืช
ร้ายแรงทีไ่มป่รากฏอยูใ่นประเทศเกาหล ีเช่น 

- ดิน และพืชที่มีดินเป็นวสัดปุลกู 
- ต้นข้าว ฟาง และแกลบ 
- ส่วนที่อยู่ใต้ดนิของพชืเกือบทกุชนิด 
- ผลสดของผกัและผลไม้ 

  หมายเหตุ หากสิง่ต้องห้ามผา่นกระบวนการแช่แขง็ที่อณุหภมูิ ≤ -18C หรืออบแห้งสามารถน าเข้าได้  
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ตารางเกาหลทีี่ 1 สิ่งต้องห้าม (Import Prohibited Plants of South Korea : Plants and Plant Products 

Prohibited Entry into Korea - Related with Plant Protection Act, Article 3 and 9) 

Prohibited Plants  Quarantine Pests 

1. ข้อ 1-4 จัดเป็นสิ่งต้องห้าม  1. Ditylenchus angustus  
2. Balansia oryzae-sativae  1. rice (ข้าว) 

2. chaff (แกลบ)  
3. straw (ฟางข้าว)   
4. the processed products (ผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของข้าว, แกลบ และ

ฟางข้าว) 

ยกเว้น การน าเข้า husked rice (เปลอืกข้าว) และ unhulled rice 
(ข้าวเปลอืก) ต้องได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานกกักนัพืชเกาหลกี่อน 

2. ผลสดของพืชทุกชนิด (ผักและผลไม้) รวมถงึเมล็ดที่ยงัดบิ 
(unripe beans) ของพืชประเภท leguminous จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

หมายเหตุ พืชประเภท leguminous คือ พืชในวงศ์ Fabaceae เช่น ถัว่แขก, 
ถัว่ฝักยาว, ถัว่ลนัเตา, ถัว่พ ูและถัว่เหลอืงฝักสด เป็นต้น 

ยกเว้น ผลของทเุรียน, มะพร้าว, สบัประรด และกล้วยดิบ ไมจ่ดัเป็นสิง่
ต้องห้าม 

 

1. Ceratitis capitata (mediterranean fruit fly) 
2. Ceratitis quinaria (five-spotted fruit fly) 
3. Ceratitis rosa (natal fruit fly) 
4. Bactrocera aquilonis  
5. Bactrocera carambolae (carambola fruit fly)  
6. Bactrocera correcta (guava fruit fly) 
7. Bactrocera dorsalis species complex 
8. Bactrocera halfordiae (halfordia fruit fly) 
9. Bactrocera jarvisi (Jarvis's fruit fly) 
10. Bactrocera latifrons (solanum fruit fly) 
11. Bactrocera neohumeralis (lesser 

Queensland fruit fly) 
12. Bactrocera papayae (Asian papaya fruit fly) 
13. Bactrocera tau  
14. Bactrocera trivialis  
15. Bactrocera tryoni (Queensland fruit fly) 
16. Bactrocera tuberculata  
17. Bactrocera cucurbitae (melon fly) 
18. Bactrocera tsuneonis (Japanese orange fly) 

19. Bactrocera umbrosa (breadfruit fly) 
20. Bactrocera zonata (guava fruit fly) 
21. Anastrepha fraterculus (south american 

fruit fly) 
22. Anastrepha ludens (mexican fruit fly) 
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23. Anastrepha suspense (caribbean fruit fly) 
24. Anastrepha serpentine (dark fruit fly) 
25. Anastrepha oblique (Antillean fruit fly) 
26. Rhagoletis cerasi (european cherry fruit fly) 
27. Rhagoletis cingulatae (North American 

cherry fruit fly) 
28. Rhagoletis complete (walnut husk fly) 
29. Rhagoletis indifferens (western cherry 

fruit fly) 
30.  Rhagoletis fausta (black cherry fruit fly) 
31.  Rhagoletis pomonella (apple fruit fly) 
32. Rhagoletis suavis (walnut husk-maggot) 
33. Zonosemata electa (pepper maggot)\ 
34. Anastrepha distincta  
35. Anastrepha pseudoparallela  
36. Anastrepha striata (guava fruit fly) 
37. Bactrocera cucumis (cucumber fly) 
38. Bactrocera frauenfeldi  
39. Bactrocera kraussi 
40. Bactrocera murrayi  
41. Bactrocera opiliae  
42. Cydia pomonella (codling moth) 
43. Cydia funebrana (plum fruit moth) 
44. Grapholita inopinata (manchurian apple 

moth) 
45. Grapholita prunivora (lesser apple worm) 
46. Grapholita prunivorana 
47.  Anarsia lineatella (peach twig borer) 
48. Conotrachelus nenuphar  (plum curculio) 
49. Cryptophlebia leucotreta (citrus codling 

moth) 
50. Carpomya pardalina (Baluchistan melon fly) 
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Prohibited Plants  Quarantine Pests 

5. ล าต้น (stem), ใบ (leaves) สดและส่วนที่อยู่ใต้ดิน (underground 

parts) ของพืชสดในข้อ 1-5 จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

1. Cylas formicarius (sweet potato weevil) 
2. Euscepes postfasciatus (west indian sweet 

potato weevil) 1. Ipomoea spp. เช่น ผกับุ้ง มนัเทศ 
2. Calystegia spp. (พืชคล้ายผกับุ้ง) 
3. Convolvulus spp. (พืชคล้ายผกับุ้ง) 
4. Dioscorea spp. เช่น มนัมือเสอื 
5. Cuscuta spp. เช่น ฝอยทอง (กาฝาก) 

ส่วนที่อยู่ใต้ดินของมนัส าปะหลงั (cassava) สด จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

7. ล าต้น (stem) และใบ (leaves) สดของพืชตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่ง
ต้องห้าม 

1.  พืชวงศ์ Solanaceae เช่น Cestrum spp. (ทิวา, ราตรี), 
Capsicum spp. (พริก), Lycopersicon spp. (มะเขือเทศ), 
Nicotiana spp. (ยาสบู), Petunia spp. (พิทเูนีย), Solanum spp. 
(มะเขือ, มนัฝร่ัง) เป็นต้น 

2.  พืชสกลุ Ipomoea  เช่น ผกับุ้ง, มนัเทศ เป็นต้น 

 ส่วนที่อยู่ใต้ดนิ (underground parts) ของพืชสด จดัเป็นสิ่ง
ต้องห้าม 
 

1. Synchytrium endobioticum (potato wart 
disease)  

2. Potato spindle tuber viroid 
3. Globodera rostochiensis (golden potato 

cyst nematode) 
4. Globodera pallida (white potato cyst 

nematode) 
5. Leptinotarsa decemlineata (Colorado 

beetle) 
6. Peronospora tabacina (downy mildew of 

tobacco) 

9. ต้นพชื (plant), ต้นกล้า (seedlings), กิ่งพันธ์ุ (cutting), กิ่งตอน 

(scions) รวมถึงผลสด (fresh fruits) ของพืชตอ่ไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อปลกู จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

1. พืชวงศ์ยอ่ย Maloideae (พืชในวงศ์ apple) 

2. พืชสกลุ Prunus เช่น พรุน, พลมั, บ๊วย, ท้อ, เชอร์ร่ี, อบเชย และ
นางพญาเสอืโคร่ง  

3. พืชสกลุ Rubus เช่น ราสเบอร์ร่ี, แบลค็เบอร์ร่ี 

ยกเว้น เมลด็ของพืชดงักลา่วข้างต้น และผลสดของพืชสกลุ Prunus ไม่
จดัเป็นสิง่ต้องห้าม  

1. Erwinia amylovora (fire blight )  
2. Apple Proliferation Phytoplasma 
3. Plum pox virus 
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Prohibited Plants Quarantine Pests 

10. ต้นพืช (plant), ต้นกล้า (seedlings), กิ่งพนัธ์ุ (cutting) และกิ่งตอน 

(scions) ของพชืตอ่ไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปลูก จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

1. พืชวงศ์ Rutaceae (ส้ม) 

2. พืชสกลุ Cuscuta  เช่น ฝอยทอง (กาฝาก)  

3. Artocarpus heterophyllus (ขนนุ) 

ยกเว้น   เมลด็ ไมจ่ดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

_ 

12. ส่วนที่อยู่ใต้ดิน และรากแขนง (adventitious root) ของพชืสด

ตอ่ไปนี ้จดัเป็น สิ่งต้องห้าม 
1. Radopholus citrophilus (citrus 
burrowing nematode) 
2. Radopholus similis (banana nematode) 1. avocado (อโวคาโด) 20. tea plant (ต้นชา) 

2. pineapple (สบัปะรด) 21. coffee (กาแฟ) 
3. lichi (ลิน้จ่ี) 22. ginger (ขิง) 
4. Indigofera hirsute (ครามขน)  23. ถัว่ alfalfa 
5. taeda pine (สน) 24. black pepper (พริกไทด า) 

 loblolly pine (สน) 25. sweet potato (มนัเทศ) 
6. Pinus elliottii (สน)  26. sugarcane (อ้อย)  
7. garden bean (ถัว่แขก)  27. soybean (ถัว่เหลอืง) 

  kidney bean (ถัว่แดง) 28. corn (ข้าวโพด) 

8. okra (กระเจี๊ยบ) 29. peanut (ถัว่ลสิง)  
9. watermelon (แตงโม) ยกเว้น เมลด็ที่ปราศจากเปลอืก  
10. radish (แรชดชิ) ไมจ่ดัเป็นสิง่ต้องห้าม 
11. bitter melon (มะระ)  30. betel palm (หมาก) 
      balsam pear (มะระจีน) 31. coconut palm (ต้นมะพร้าว) 

12. red pepper (พริกแดง) 32. Curcuma longa (ขมิน้) 
hot pepper (พริก) 33. carrot (แครอท) 

13. tomato (มะเขือเทศ) 34. Solanum nigrum (มะแว้งนก) 
14. pumpkin (ฟักทอง) 35. พืชสกลุ Musa เช่น กล้วย 
15. melon (แตงเทศ)  36. พืชวงศ์ Rutaceae เช่น  
16. leek (กระเทยีม (ต้น))  Citrus spp. (พืชสกลุส้ม),   
17. gardenia seeds  Murraya spp. (พืชสกลุแก้ว) 
18. cape jasmine (ดอกพดุ) 37. พืชสกลุ Calathea เช่น คล้า 
19. canna (พทุธรักษา) 38. พืชสกลุ Anthurium เช่น หน้าววั 
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39. พืชสกลุ Beta เช่น บีทรูท 46. พืชสกลุ Persea เช่น อโวคาโด  

40. พืชสกลุ Dioscorea เช่น กลอย 47. พืชสกลุ Sterlitzia เช่น ปักษาสวรรค์ 
41. พืชสกลุ Pyrus เช่น แอปเปิล้ 48. พืชสกลุ Jasminum เช่น มะล ิ
42. พืชสกลุ Philodendron  เช่น  49. พืชสกลุ Rhapis เช่น จัง๋ 

 ฟิโลเดนดรอน 50. พืชสกลุ Heliconia เช่น เฮลโิคเนีย 
43. พืชสกลุ Maranta เช่น สาค ู 51. พืชสกลุ Agathis dammara  
44. พืชสกลุ Stromarthe เช่น  (สนอินโดนีเซีย)  

 พทุธรักษาน า้ 52. Vallisneria spp. 
45. พืชสกลุ Ctenanthe 53. Livistonia spp. 
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5. การน าเข้าหวัพนัธ์ุ และพืชเพื่อปลกูพร้อมวสัดุปลกู (growing media)  
 การน าเข้าหวัพนัธุ์ และต้นพืชพร้อมวสัดปุลกู (growing media) ที่เป็นวสัดอุินทรีย์ ได้แก่ กาก-ขยุมะพร้าว, 

มอส, เปลือกไม้ หรือวสัดปุลกูที่มีสว่นผสมของวสัดดุงักลา่ว ต้องปฏิบตัิตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การขึน้
ทะเบียนโรงเรือนปลกูเลีย้งกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดบัเพื่อการสง่ออกไปยงัสาธารณรัฐเกาหล ีพ.ศ.2548 ลงวนัที่ 3 
สงิหาคม 2548 พร้อมระบขุ้อความพิเศษดงันี ้  

ตารางเกาหลีที่ 2 การน าเข้าหวัพันธ์ุ และต้นพืชเพื่อปลูกพร้อมวัสดุปลกู และการระบุข้อความรับรองพิเศษ 

ลักษณะของการส่งออก ข้อความรับรองพิเศษ 

1. หวัพนัธุ์ไม้ดอก หรือต้นพืชที่ห่อหุ้มด้วยวสัดปุลกูเพื่อป้องกนัความ
เสยีหายระหวา่งการขนสง่ 

- 

2. ต้นพืชที่มีการล้างราก แล้วน าลงปลกูในวสัดปุลกูที่ใหม่ และบรรจุ
เข้าตู้สนิค้าเพื่อสง่ออกทนัที (รากยงัไมเ่ดิน) 

The plants were loaded into the container 
immediately after being planted in …….
(ช่ือวสัดปุลกู)......... which had never been 
used for plant growing 

3. ต้นพืชที่รากเกาะตดิอยูก่บัวสัดปุลกู มีข้อก าหนดดงันี ้ The plants were planted in..(ช่ือวสัดปุลกู).. 
which had never been used for plant 
growing and have been grown on the floor 
paved with concrete etc. or on the shelves 
50 cm. above ground in the facility 
equipped with 1.6 x 1.6 mm. or smaller 
meshes which is registered with 
Department of Agriculture 

 3.1 ต้องปลกูอยูใ่นโรงเรือนท่ีขึน้ทะเบียน 
 3.2 โรงเรือนคลมุด้วยมุ้งตาขา่ยขนาดรูไมเ่กิน 1.6 x 1.6 mm.  

 
 

3.3 ปลกูบนพืน้โรงเรือนท่ีปรับเรียบ เช่น คอนกรีต หรือปลกูบนชัน้
ที่สงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 50 cm. 

 
 
3.4  ต้นพืชต้องมีการล้างราก และเปลีย่นวสัดปุลกูใหมก่่อนน าเข้า

ปลกูในโรงเรือน 

 

หมายเหตุ     ยื่นขอขึน้ทะเบียนได้ที่กลุม่บริการสง่ออกสนิค้าเกษตร ส านกัควบคมุพืชและวสัดกุารเกษตร 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศไต้หวัน 
(The Republic of China : Taiwan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.baphiq.gov.tw/en/view.php?catid=14342  
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ประเทศไต้หวัน 
(The Republic of China : Taiwan) 

 
1. หนว่ยงานกกักนัพืชประเทศไต้หวนั ก าหนดให้การน าเข้าพืชสด ส่วนของพชืสด พีทมอส และพีท ต้องมีใบรับรอง
สขุอนามยัพืชก ากบัสนิค้าเสมอ 

2. ห้ามน าเข้าพชื/ ผลผลติพืชที่เป็นสิง่ต้องห้าม (ตารางไต้หวนัท่ี 1) ซึง่เป็นพชือาศยัของแมลง และโรคพืชร้ายแรงทีไ่ม่
ปรากฏอยูใ่นประเทศไต้หวนั เช่น 

- หญ้า 
- ส่วนที่อยู่ใต้ดนิของพชืเกือบทกุชนิด 
- ผลสดของผกัและผลไม้บางชนิด เช่น มะมว่ง ฝร่ัง ชมพู ่
- ทกุสว่นของกล้วย อ้อย และเฮลิโคเนีย 

  หมำยเหตุ หากสิง่ต้องห้ามผา่นกระบวนการแช่แขง็ที่อณุหภมูิ ≤ -18C หรืออบแห้งสามารถน าเข้าได้  

3. พืช/ ผลผลิตพืชดังตารางไต้หวันที่ 2 และ 3 สามารถสง่ออกได้ (หากไมใ่ช่สิง่ต้องห้าม) ทัง้นี ้พืชดงักลา่วต้องระบุ
ข้อความรับรองพเิศษด้วย และตวัอยา่งพืชทีเ่คยมีการสง่ออกไปไต้หวนั พร้อมข้อความรับรองพิเศษ ดงัตำรำงไต้หวนัที่ 4 

4. กำรส่งออกหัวพนัธ์ุไม้ดอก 8 ชนิด ต้องได้รับการตรวจประเมินในช่วงการเจริญเติบโต หรือผา่นการสุม่ตรวจก่อน
การสง่ออกด้วยวิธี Immunological Method หรือวิธี Molecular Biological Methods เพื่อรับรองวา่ปลอดจากโรค 
ดงัตอ่ไปนี ้

4.1  ดำห์เลีย (Dahlia spp.) : Dahlia mosaic virus (DMV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Tobacco 
streak virus (TSV), Ditylenchus destructor และ Rhizoglyphus echinopus 

4.2  กลำดิโอลัส (Gladiolus spp.) : Cycas necrotic stunt virus (CNSV), Tobacco ring spot virus (TRSV), 
Frankliniella occidentalis และ Ditylenchus destructor  

4.3  ว่ำนสี่ทิศ (Hippeastrum spp.) : Hippeastrum mosaic virus (HiMV), Nerine latent virus (NeLV), 
Frankliniella occidentalis และ Rhizoglyphus echinopus 

4.4  ไฮยำซินธ์ (Hyacinthus spp.) : Hyacinth mosaic virus (HyaMV), Tobacco rattle virus (TRV), 
Ditylenchus destructor และ Rhizoglyphus echinopus 

4.5  ลิลลี่ (Lilium spp.) : Arabis mosaic virus (ArMV), Plantago asiatica mosaic virus (PlaMV), Frankliniella 
occidentalis และ Rhizoglyphus echinopus 

4.6  นำร์ซิสซัส (Narcissus spp.) : Arabis mosaic virus (ArMV), Narcissus yellow stripe virus (NYSV), 
Ditylenchus destructor และ Rhizoglyphus echinopus 

4.7 ออนิโธกำลัม (Ornithogalum spp.) : Ornithogalum mosaic virus (OrMV), Tobacco necrosis virus (TNV) 
และFrankliniella occidentalis  

4.8 ทิวลิป (Tulipa spp.) : Arabis mosaic virus (ArMV), Tobacco rattle virus (TRV), Tulip breaking virus 
(TBV), Ditylenchus destructor และ Rhizoglyphus echinopus 
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5. กำรส่งออกต้นอ่อนพืชจำกกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยื่อ (tissue culture plantlet) ต้องระบขุ้อความพิเศษ ดงันี ้ 
 These tissue culture plantlets were inspected and found free from nematodes when transferred from the 
originally cultivated containers before export, and were sealed and packed under supervision of inspector 
 

6. กำรส่งออกหน่อไม้ฝร่ังไปไต้หวัน  
6.1  หนอ่ไม้ฝร่ังต้องมาจากแปลง GAP และคดับรรจใุนโรงงานท่ีได้รับการรับรอง GMP 
6.2  ต้องตรวจสารพษิตกค้างพร้อมแนบใบรับรองสขุอนามยั (Health Certificate) ประกอบการของใบรับรองสขุอนามยัพชื 
6.3  ผู้สง่ออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้สง่ออกผกัและผลไม้สดไปไต้หวนั ทีก่ลุม่จดทะเบียนและออกใบรับรอง กองพฒันา

ระบบและรับรองมาตรฐานสนิค้าพืช โทรศพัท์ : 02-579-6133  
6.4  มีผลบงัคบัใช้แล้วตัง้แตว่นัท่ี 26 มกราคม 2560 
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ตำรำงไต้หวันที่ 1 สิ่งต้องห้าม ของประเทศไต้หวนั A. Prohibited Plants or Plant Products  

1. List of prohibited plants or plant products, countries or districts of origin and the reasons for  
 

 

prohibition) (Update June 1, 2016) 

สิ่งต้องห้ำม (Prohibited) เหตุผลที่ห้ำม 

1. ทุกส่วน หรือบำงส่วนของพชืที่ชวีิตตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิง่ต้องห้าม  1. Rice hoja blanca virus 
(Tenuivirus)  

2. Rice dwarf virus 
(Phytoreovirus)  

3. Rice stem nematode 
(Ditylenchus angustus)  

 

1. Brachiaria spp. เช่น หญ้าขน, หญ้าข้อ 
2. Echinochloa spp. เช่น หญ้าปล้อง, หญ้านกเขา 
3. Leersia hexandra (หญ้าไซ)  
4. Oryza spp. เช่น ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียว, ข้าวญ่ีปุ่ น  
5. Panicum spp. เช่น หญ้ากศุลา, หญ้าไผข่น 
6. Rottboellia spp. เช่น หญ้าโขยง่, หญ้าโป่งควาย 
7. Paspalum spp. เช่น หญ้าปล้องหิน, หญ้าเห็บ 
8. Saccioleps interrupta (หญ้าปล้อง) 
9. Triticum aestivum (ข้าวสาล)ี  

ยกเว้น เมลด็ 

3. ส่วนที่อยู่ใต้ดนิ และรำกแขนง (adventitious root) ของพืชที่มีชีวติเกือบทุกชนิด 
จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

ยกเว้น พืชในขอ้ 1-33 และพืชทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ (tissue culture plantlets)  
ไมจ่ดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

Burrowing nematode  
(Radopholus similis (Cobb) 
Thorne; R. citrophilus Huettel, 
Dickson & Kaplan) 

1. Agave spp. เช่น ป่านศรนารายณ์ 13. Freesia spp. เช่น ฟรีเซีย 
2. Allium spp. เช่น หอมหวัใหญ่ (onion),  14. Geranium spp. เช่น เจราเนยีม 

 กระเทียม (garlic), ต้นกระเทียม (leek),  15. Hyacinthus spp. เช่น ไฮยาซินทสั 
 หอมแดง (shallot)  16. Iris spp. เช่น วา่นแมย่บั 

3. Amaryllis spp. = Hippeastrum spp.  17. Juglans spp. 
 เช่น วา่นสีท่ิศ 18. Lilium spp. เช่น ลลิลี่ 

4. Arctium lappa (โกโบ) 19. Malus spp. เช่น แอปเปิล้ 
5. Asparagus officinalis (หนอ่ไม้ฝร่ัง) 20. Marchantia polymorpha ลเิวอร์เวิร์ต 
6. Bryophyta พืชชัน้ต า่ เช่น มอส 21. Muscari spp. เช่น ดอกบลูเบล 
7. Cactaceae พืชวงศ์แคตตสั 22. Orchidaceae พืชวงศ์กล้วยไม้ 
8. Cannabis spp. เช่น กญัชา 23. Pastinaca sativa (parsnip) 
9. Codiaeum spp. เช่น โกสน 24. Pelargonium spp.  
10. Dianthus spp. เช่น คาร์เนชัน่, ผีเสือ้ 25. Prunus spp. เช่น เชอร์ร่ี, อบเชย  
11. Epipactis longfolia ยกเว้น Prunus persica (ท้อ, เนคทารีน)  
12. Euphorbia spp. เช่น โป๊ยเซยีน, หยก จดัเป็นสิ่งต้องห้าม  

- 190 -



สิ่งต้องห้ำม (Prohibited) เหตุผลที่ห้ำม 

26. Pteridophyte พืชชัน้ต ่า เช่น เฟิน 33. Tulipa spp. เช่น ทิวลปิ 
27. Rhododendron spp. เช่น ดอกสามส ี 34. Vitis vinifera (องุ่น) 

  ยกเว้น R. indicum จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 35. หนอ่ของไม้ดอก (flower bulbs)  
28. Rhoeo discolor (วา่นกาบหอยใหญ่) ยกเว้น Canna spp. (พทุธรักษา),  
29. Rosa spp. เช่น กหุลาบ Musa spp. (กล้วย) และ Zingiberaceae 
30. Rubus spp. เช่น ลาสเบอร์ร่ี (พืชวงศ์ขงิ) จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 
31. Sagittaria spp. เช่น หญ้าน า้, ขาเขยีด  
32. tuber of Solanum tuberosum (เฉพาะ

หวัมนัฝร่ัง) 
 

17. ทุกส่วนหรือบำงส่วนที่มีชวีิตของ Saccharum spp. เช่น อ้อย และต้น (plant) ของ
Erianthus maximus (พงแขม) จดัเป็นสิ่งต้องห้าม  

ยกเว้น ดอก ผล และเมลด็  

Fiji disease virus (Fijivirus)  
 

26. ทุกส่วนหรือบำงส่วนที่มีชวีิตของต้น (plant) พืชสกุล Musa เช่น กล้วย และต้น 

(plant) พืชสกุล Heliconia  เช่น เฮลโิคเนีย จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 
 

Moko disease (Ralstonia 
solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. Race 2) 
(Formerly Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith 
Race 2)  

27. ทุกส่วนหรือบำงส่วนที่มีชวีิตของต้น (plant) พืชสกุล Musa เช่น กล้วย  
และต้น (plant) พืชสกุล Heliconia  เช่น เฮลโิคเนีย จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

ยกเว้น ผลแห้ง (dried fruits)  

Panama disease, Banana 
fusarial wilt (Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense 
(E.F. Smith) Snyd. & Hans. 
Race 2 & Race 3)  

33. ผลสด และเมล็ดของมะม่วง (mango plants; Mangifera indica) จดัเป็นสิง่ต้องห้าม Mango seed weevil 
(Sternochetus mangiferae 
(Fabricius))  

 35. ผลสดของพชืตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่งต้องห้าม Peach fruit fly (Bactrocera 
zonata (Saunders))  1. Abelmoschus esculentus = Hibiscus  5. Annona muricata (ทเุรียนเทศ) 

 esculenthus (กระเจี๊ยบเขยีว) 6. Annona reticulate (น้อยโหนง่) 
2. Aegle marmelos (มะตมู) 7. Annona squamosa (น้อยหนา่) 
3. Afzelia xylocarpa (มะคา่โมง) 8. Careya arborea (กระโดน) 
4. Annona cherimola (น้อยหนา่ออสเตรเลยี) 9. Carica papaya (มะละกอ) 

Burrowing nematode  
(Radopholus similis (Cobb) 
Thorne; R. citrophilus 
Huettel, Dickson & Kaplan) 
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10. ผลของต้นพืชประเภทส้ม (citrus plants)  33. Ochrosia elliptica  
 เช่น Citrus spp. (ส้ม, มะนาว, มะกรูด)  34. Persea Americana (อโวคาโด) 
 Fortunella spp. (ส้มกมัควอท) 35. Phoenix dactylifera (อินทผาลมั) 
 และ Poncirus spp. (ส้มสามใบ) 36. Prunus americana (พรุน) 

11. ผลของพืชวงศ์ Cucurbitaceae เช่น  37. Prunus armeniaca (แอปริคอต) 
Cucumis spp. (แตงกวา, แตงไทย) 38. Prunus avium (เชอร่ี) 
Momordica spp. (มะระจีน, มะระขีน้ก) 39. Prunus cerasifera 
Luffa spp. (บวบกลม, บวบเหลีย่ม) 40. Prunus domestica (พลมั) 
Cucurbita spp. (ฟักแฟง, ฟักทอง, น า้เต้า) 41. Prunus dulcis (อลัมอนด์) 
Coccinia spp. (ต าลงึ) 42. Prunus ilicifolia 

12. Cydonia oblonga (ควินซ์ (quince)) 43. Prunus lusitanica 
13. Elaeocarpus angustifolius 44. Prunus lyonii 
14. Elaeocarpus grandiflorus (ไคร้ย้อย) 45. Prunus persica (ท้อ,เนคทารีน) 
15. Elaeocarpus madopetalus (มะกอกน า้) 46. Prunus salicina 
16. Eriobotrya japonica (โลควอท) 47. Psidium cattleianum  
17. Eugenia brasiliensis (เชอร่ีบราซิล) 48. Psidium guajava (ฝร่ัง) 
18. Eugenia uniflora (มะยมฝร่ัง) 49. Punica granatum (ทบัทิม) 
19. Acca sellowiana = Feijoa sellowiana  50. Putranjiva roxburghii 

(ฝร่ังบราซิล) 51. Pyrus communis (สาลี)่ 
20. Ficus spp. (ไทร, มะเดื่อ) 52. Pyrus pashia (สาลีเ่ถ่ือน) 
21. Grewia asiatica (มลาย) 53. Pyrus pyrifolia (สาลี)่ 
22. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 54. Solanum aculeatissimum (มะเขือขื่น) 
23. Madhuca indica = Bassia latifolia 55. Solanum auriculatum 
24. Malpighia emarginata =  56. Solanum melongena (มะเขือเปราะ) 
     M. glabra (barbados cherry) 57. Solanum muricatum (มะเขอืหวาน) 
25. Malus spp. เช่น แอปเปิล้ 58. Solanum pseudocapsicum 
26. Mangifera foetida (มะมดุ) 59. Solanum seaforthianum 
27. Mangifera indica (มะมว่ง)  (มะเขือเครือ) 
28. Mangifera odorata (มะมว่งจิง้หรีด) 60. Solanum verbascifolium 
29. Manilkara emarginata (เกด) 61. Syzygium aquea (มะชมพูป่่า) 
30. Manilkara hexandra (เกด) 62. Syzygium cumini (หว้า) 
31. Manilkara zapota (ละมดุฝร่ัง) 64. Syzygium malaccense (ชมพูม่ะเหมี่ยว) 
32. Morus alba (หมอ่น) 65. Syzygium samarangense (ชมพู่

ทบัทิมจนัทร์) 

Peach fruit fly (Bactrocera 
zonata (Saunders)) 
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66. Terminalia bellirica (สมอภิเพก) 69. Ziziphus mauritiana (หกูวาง)  
67. Terminalia catappa (หกูวาง) 70. Ziziphus jujube (พทุรา)  
68. Terminalia chebula   

 37. ผลสดของพชืตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่งต้องห้าม Guava fruit fly (Bactrocera 
correcta (Bezzi))  1. Abelmoschus esculentus = Hibiscus  27. Ficus carica (มะเดื่อฝร่ัง) 

esculenthus (กระเจ๊ียบเขียว) 28. Flacourtia indica (ตะขบป่า) 
2. Aegle marmelos (มะตมู) 29. Flacourtia jangomas (ตะขบควาย) 
3. Anacardium occidentale  30. Fortunella spp. เช่น ส้ม kumquat 
   (มะมว่งหิมพานต์)  31. Garcinia xanthochymus (มะดะหลวง) 

4. Annona spp. เช่น น้อยหนา่ 32. Hylocereus spp. เช่น แก้วมงักร  
6. Artocarpus integer (จ าปาดะ) 33. Irvingia malayana (กระบก) 
7. Averrhoa carambola (มะเฟือง) 34. Jubaea spectabilis  
8. Baccaurea racemosa (มะไฟ) 35. Knema angustifolia (มะมว่งเลอืดน้อย) 
9. Bouea macrophylla (มะปราง) 36. Lepisanthes fruticosa (ช ามะเลยีง) 
10. Bouea oppositifolia (มะยง) 37. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 
11. Cananga odorata (กระดงังาไทย) 38. Madhuca longifolia (พืชสกลุละมดุ) 
12. Capparis spp. เช่น หางนกกะลงิ, ชิงช่ี 39. Maerua siamensis (แจง) 
13. Careya spp. เช่น กระโดน, กระโดนดิน 40. Malpighia emarginata = M. glabra  
14. Carica papaya (มะละกอ) (barbados cherry) 
15. Carissa carandas (หนามแดง) 41. Malus sylvestris (แอปเปิล้) 
16. Casimiroa edulis  42. Mangifera indica (มะมว่ง) 
17. Chrysophyllum spp. เช่น สตาร์แอปเปิล้ 43. Manilkara zapota = Achras sapota  
18. Citrus spp. พืชสกลุส้ม เช่น ส้ม, มะนาว  (ละมดุฝร่ัง) 
19. Coccinia grandis (ต าลงึ) 44. Mimusops elengi (พิกลุ) 
20. Coffea spp. เช่น กาแฟ 45. Muntingia calabura (ตะขบฝร่ัง) 
21. Cucumis melo (แตงไทย) 46. Musa paradisiaca (กล้วยกล้าย) 
22. Cydonia oblonga (ควินซ์ (quince)) 47. Olax scandens (น า้ใจใคร่) 
23. Dimocarpus longan = Euphoria  48. Opuntia vulgaris (หนามเสมา) 

 longana (ล าไย) 49. Phoenix dactylifera (อินทผาลมั) 
24. Diospyros spp. เช่น พลบัจีน 50. Phyllanthus acidus (มะยม) 
25. Dipterocarpus obtusifolius (ยางเหยีง) 51. Polyalthia longifolia (อโศกอินเดีย) 
26. Elaeocarpus madopetalus (มะกอกน า้) 52. Poncirus spp. เช่น ส้มสามใบ 

Peach fruit fly (Bactrocera 
zonata (Saunders)) 
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53. Prunus armeniaca (แอปริคอต) 63. Schoepfia fragrans (ขีห้นอน)  
54. Prunus avium (เชอร่ี) 64. Securinega virosa (ก้างปลาขาว) 
55. Prunus cerasus (เชอร่ีหวาน) 65. Spondias spp. เช่น มะกอก  
56. Prunus persica (ท้อ, เนคทารีน) 66. Strychnos potatorum  
57. Psidium guajava (ฝร่ัง) 67. Syzygium spp.= Eugenia spp.  
58. Punica granatum (ทบัทิม) เช่น ชมพู ่ 
59. Pyrus communis (สาลี)่ 68. Terminalia catappa (หกูวาง) 
60. Ricinus communis (ละหุง่) 69. Walsura intermedia (นางใย) 
61. Sandoricum koetjape (กระท้อน) 70. Ziziphus spp. เช่น พทุรา 
62. Santalum album (แก่นจนัทร์)  

 38. ผลสดของพชืตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่งต้องห้าม Carambola fruit fly 
(Bactrocera carambolae 
Drew & Hancock)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aglaia dookoo (ลองกอง) 24. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 
2. Alangium griffithii 25. Malpighia spp. เช่น ชาปัตตาเวีย 
3. Anacardium occidentale (มะมว่งหิมพานต์) 26. Mangifera indica (มะมว่ง) 
4. Annona muricata (ทเุรียนเทศ) 27. Manilkara zapota (ละมดุฝร่ัง) 
5. Arenga pinnata (ฉก, ชิด, ตาว) 28. Mimusops elengi (พิกลุ) 
6. Artocarpus spp. เช่น ขนนุ, จ าปาดะ  29. Persea americana (อโวคาโด) 
7. Averrhoa bilimbi (ตะลงิปลงิ) 30. Planchonella longipetiolatum  
8. Averrhoa carambola (มะเฟือง) 31. Pouteria campechiana (เขมา) 
9. Baccaurea motleyana (มะไฟฝร่ัง)  32. Psidium cattleianum  
10. Bouea oppositifolia (มะยง) 33. Psidium guajava (ฝร่ัง) 
11. Capsicum annuum (พริกชีฟ้า้, พริกหยวก) 34. Punica granatum (ทบัทิม) 
12. Carica papaya (มะละกอ) 35. Rhizophora spp. เช่น โกงกาง 
13. Chrysophyllum cainito (สตาร์แอปเปิล้) 36. Rhodomyrtus tomentosa (พรวด) 
14. Citrus spp. พืชสกลุส้ม เช่น ส้ม, มะนาว  37. Rollinia pulchrinervis  
15. Drypetes longifolia (ลงัค้าว) 38. Sandoricum koetjape (กระท้อน) 
16. Eugenia spp. เช่น กานพล ู 39. Syzygium aqueum (ชมพูป่่า) 
17. Fagraea ceilanica (โกงกางเขา) 40. Syzygium spp. เช่น ชมพู ่
18. Ficus spp. เช่น ไทร 41. Terminalia spp. เช่น หกูวาง 
19. Fortunella margarita (kumquat) 42. Thevetia peruviana (กระบอก) 
20. Garcinia mangostana (มงัคดุ) 43. Triphasia trifolia (มะนาวเทศ) 
21. Garcinia spp. เช่น มงัคดุ, มะพดู, ชะมวง 44. Uvaria grandiflora (ยา่นนมควาย) 
22. Knema angustifolia (มะมว่งเลอืดน้อย) 45. Xanthophyllum amoenum  
23. Lansium domesticum (ลางสาด) 46. Ziziphus jujuba (พทุรา)  

Guava fruit fly (Bactrocera 
correcta (Bezzi)) 
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39. ผลสดของพืชตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่งต้องห้าม Papaya fruit fly (Bactrocera 
papayae Drew & Hancock)  
 
 
 
  

1. Adenanthera pavonina (มะกล า่ต้น) 32. Coffea canephora (กาแฟ) 
2. Aglaia spp. เช่น ลองกอง, ประยงค์ 33. Cordia dentata (สวุรรณพฤกษ์) 
3. Alpinia mutica (ขา่ลงิ, ขา่น า้) 34. Crinum asiaticum (พลบัพลงึ) 
4. Anacardium occidentale (มะมว่งหมิพานต์) 35. Cucumis sativus (แตงกวา, แตงร้าน) 
5. Annona spp. เช่น น้อยหนา่ 36. Desmos chinensis (สายหยดุ) 
6. Antidesma ghaesembilla (เมา่ไขป่ลา) 37. Dillenia obovata (ส้านใหญ่) 
7. Ardisia crenata (จ า้เครือ) 38. Diospyros spp. เช่น มะพลบั   
9. Arenga pinnata (ฉก, ชิด, ตาว) 39. Dovyalis hebecarpa  
10. Arenga westerhoutii (หลงักบั) 40. Ehretia microphylla (ขอ่ยจีน) 
11. Artocarpus spp. เช่น ขนนุ, สาเก 41. Eriobotrya japonica (ป่ีแป)้ 
12. Averrhoa bilimbi (ตะลงิปลงิ) 42. Eugenia spp. เช่น กานพล ู
13. Averrhoa carambola (มะเฟือง) 43. Excoecaria agallocha (ตาตุม่ทะเล) 
14. Azadirachta excelsa (สะเดาช้าง) 44. Fagraea ceilanica (โกงกางเขา) 
15. Baccaurea motleyana (มะไฟฝร่ัง) 45. Fibraurea tinctoria (ก าแพงเจ็ดชัน้)  
16. Borassus flabellifer (ตาล) 46. Ficus spp. เช่น ไทร  
17. Bouea macrophylla (มะปราง) 47. Flacourtia rukam (ตะขบไทย)  
18. Bouea oppositifolia (มะยง) 48. Garcinia spp. เช่น มงัคดุ, มะพดู, ชะมวง  
19. Breynia reclinata (ก้างปลาทะเล) 49. Gmelina spp. เช่น ช้องแมว  
20. Callicarpa longifolia (ตอกใบใหญ่) 50. Grewia paniculata (พลบัพลา)  
21. Careya sphaerica (กระโดน) 51. Gymnopetalum integrifolium (ขีก้าแดง)  
22. Carica papaya (มะละกอ) 52. Holigarna kurzii (รักขีห้ม)ู   
23. Carissa carandas (หนามแดง) 53. Horsfieldia subglobosa (ตุ้มพระ)  
24. Caryota mitis (เตา่ร้างแดง) 54. Ixora javanica (เขม็ทอง)  
25. Celtis tetranda (มะหาด) 55. Knema spp. เช่น เลอืดควาย  
26. Chrysophyllum cainito (สตาร์แอปเปิล้) 56. Lansium domesticum (ลางสาด)  
27. Cissus repens (เถาคนั) 57. Lepisanthes spp. เช่น ช ามะเลยีง  
28. พืชประเภทส้ม (citrus plants) เช่น  58. Litsea glutinosa (หมีเหม็น) 

Citrus spp. (ส้ม, มะนาว, มะกรูด)  59. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 
Fortunella spp. (kumquat) 60. Malpighia emarginata = M. glabra  
และ Poncirus spp. (ส้มสามใบ)  (barbados cherry) 

29. Clausena lansium (มะไฟจีน) 61. Mangifera spp. เช่น มะมว่ง 
30. Coccinia grandis (ต าลงึ) 62. Manilkara zapota (ละมดุฝร่ัง)  
31. Coffea arabica (กาแฟพนัธุ์อาราบิก้า) 63. Mimusops elengi (พิกลุ) 
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64. Momordica charantia (มะระจีน,  80. Psidium cattleianum  
 มะระขีน้ก) (strawberry guava) 

65. Morinda spp. เช่น ยอ, ก้ามกุ้ง 81. Punica granatum (ทบัทิม) 
66. Morus alba (หมอ่น) 82. Rollinia pulchrinervis 
67. Muntingia calabura (ตะขบฝร่ัง) 83. Terminalia spp. เช่น หกูวาง 
68. Musa spp. เช่น กล้วย 84. Theobroma cacao (โกโก้) 
69. Nauclea orientalis (ก้านเหลอืง) 85. Thevetia peruviana (กระบอก) 
70. Nephelium lappaceum (เงาะ) 86. Sandoricum koetjape (กระท้อน) 
71. Parkia speciosa (สะตอ) 87. Sapium spp. เช่น โพบาย, ตะเฆียนเฒา่ 
72. Passiflora spp. เช่น เสาวรส, กระทกรก 88. Solanum spp. เช่น มะเขือ 
73. Pereskia grandiflora (กหุลาบเทียม) 89. Spondias spp. เช่น มะกอก 
74. Persea americana (อโวคาโด) 90. Syzygium aqueum (ชมพูป่่า) 
75. Phaseolus vulgaris (ถัว่แขก) 91. Syzygium spp. เช่น ชมพู ่
76. Polyalthia longifolia (อโศกอินเดีย) 92. Uvaria grandiflora (ยา่นนมควาย) 
77. Pouteria spp. เช่น ตานเสีย้น   93. Veitchia merrillii (หมากนวล) 
78. Premna serratifolia 94. Ziziphus spp. เช่น พทุรา 
79. Prunus persica ท้อ, เนคทารีน  

43. ผลสดของพืชตอ่ไปนี ้จดัเป็นสิ่งต้องห้าม 

1. Baccaurea ramiflor (มะไฟ) 
2. peach (Prunus perica) พีช 
3. guava (Psidium guajava) ฝร่ัง 
4. pear (Pyrus spp.) สาลี ่

Bactrocera pyrifoliae Drew & 
Hancock 

44. และ 45. ทุกส่วนหรือบำงส่วนของพืชสกลุ Musa จัดเป็นสิ่งต้องห้ำม  

ยกเว้น ผลแห้ง (dried fruits) 

Banana bract mosaic virus 
(Potyvirus) และ Banana 
streak virus (Badnavirus) 

47. ผลสดของมะม่วง จดัเป็นสิง่ต้องห้าม Mango weevil (Sternochetus 
frigidus (Fabricius) = 
Cryptorrhynchus gravis 
(Fabricius))  

 

Papaya fruit fly (Bactrocera 
papayae Drew & Hancock)  
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ตำรำงไต้หวันที่ 2 พืช/ ผลผลิตพืชที่สำมำรถน ำเข้ำไต้หวันได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด และต้องมีใบรับรอง
สุขอนำมัยพืชก ำกบัสินค้ำ (B. Quarantine Requirements for Enterable Plants or Plant Products under  

Precautionary Requirements. 

1. Names of enterable plants or plant products, countries or districts of their origin, and entry  

requirements) 

พืช/ ผลิตภัณฑ์พืช ข้อควำมรับรองพเิศษ 

7. ล ำต้น และใบของพืชที่มีชีวติตอ่ไปนี ้ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ 

1. Beta vulgaris var. saccharifera (ผกักาดแดง)  
2. Solanaceae  

 หมำยเหตุ หวัมนัฝร่ัง (Solanum tuberosum) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ 

The plants or plant parts have been 
thoroughly inspected and found   
free from Phthorimaea operculella 
(Zeller) 

14. บำงส่วนของพชืที่ชีวติในข้อ 1-121 ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ  The plants or plant parts have been 
thoroughly inspected and found 
free from Frankliniella occidentalis  

    ยกเว้น เมลด็ ไมต้่องระบขุ้อความรับรองพิเศษ 

    หมำยเหตุ 1. เฉพาะสว่นใต้ดินของพชืข้อ 2, 4, 12, 30, 34, 41, 44, 47, 60, 69, 76, 
81, 92, 94 และ 103 น าเข้าได้ และต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ 

2.  ผลสดของพืชข้อ 28, 32, 36, 43, 54, 73, 88, 103 และ 105 
จดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

1. Aesculus spp. เช่น มะเนียงน า้ 17. Brassicaceae เช่น คะน้า, ผกักาด 
2. Allium spp. เช่น กระเทยีม 18. Brunia laevis  
3. Alnus spp. เช่น สร้อยสมเดจ็ 19. Calceolaria spp.  
4. Amaryllis spp. = Hippeastrum spp. 20. Calluna vulgaris = Erica vulgaris 
เช่น วา่นสีท่ิศ 21. Calotropis gigantica (รัก) 

5. Alstroemeria spp.  22. Carya illinoensis (พีแคนนทั) 
6. Althaea spp. เช่น ฉตัรทอง 23. Celastrus spp. เช่น กระทงลาย 
7. Amaranthus spp. เช่น ผกัขม 24. Celosia spp. เช่น หงอนไก่ไทย 
8. Anagallis arvense 25. Cerastium glomeratum 
9. Anthurium spp. เช่น หน้าววั 26. Chamelaucium spp.  
10. Antirrhinum majus (ลิน้มงักร) 27. Chenopodiaceae วงศ์ชะคราม 
11. Asclepias spp. เช่น ไฟเดือนห้า เช่น ชะคราม, ป๋วยเล้ง 
12. Asparagus officinalis (หนอ่ไม้ฝร่ัง) 28. Citrus spp. (ส้ม, มะนาว)  
13. Begonia spp. เช่น บีโกเนีย  29. Clematis spp. 
14. Berzelia spp.  30. Codiaeum spp. เช่น โกสน 
15. Bougainvillea spectabilis (เฟ่ืองฟา้) 31. พืชวงศ์  Asteraceae  
16. Bouvardia spp.  
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พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

32. พืชวงศ์ Cucurbitaceae  เชน่  61. Jasminum sambac (มะลิ) The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected and 
found free from Frankliniella 
occidentalis 
 

Cucumis spp. (แตงกวา), Luffa spp.  62. Kalanchoe spp. เช่น กหุลาบ 
(บวบ), Momordica spp. (มะระ) 63. Labiatae พืชวงศ์กระเพรา  
Cucurbita spp. (ฟักทอง) 64. Lantana spp. เช่น ผกากรอง 
Coccinia spp. (ต าลงึ) 65. Laurus spp. (กระวาน) 

33. Cyclamen spp. 66. Leguminosae พืชวงศ์ถัว่ 
34. Dianthus spp. เช่น คาร์เนชัน่, ผีเสือ้ 67. Leptospermum spp. 
35. Digitaria ciliaris (หญ้าตีนนก) 68. Leucospermum spp. 
36. Diospyros kaki (พลบัจีน) 69. Lilium spp. เช่น ลลิลี,่ แตรวง 
38. Echium plantagineum 70. Limonium spp. เช่น บานไมรู้่โรย 
39. Eremurus spp.  71. Linnaea borealis 
40. Eschscholzia californica  72. Malva spp.  
(california poppy) 73. Mangifera indica (มะมว่ง) 

41. Euphorbia spp. เช่น โป๊ยเซยีน, หยก 74. Mollugo verticillata  
42. Eustoma spp. = Lisianthus spp.  75. Oenothera spp. 
43. Ficus spp. เช่น ไทร 76. Orchidaceae พืชวงศ์กล้วยไม้ 
44. Freesia spp.  77. Ornithogalum spp. เช่น ออนิโธกาลมั 
45. Fuchsia spp. เชน่ โคมญ่ีปุ่ น 78. Oxalis spp. เช่น ส้มกบ 
46. Gentiana spp. เช่น ดอกหรีด 79. Paeonia spp.  
47. Geranium spp.  80. Papaver rhoeas (ป๊อปปีแ้ดง) 
48. Gesneriaceae พืชวงศ์ใบก ามะหยี ่ 81. Pelargonium spp. เช่น น า้กลัน่ 
49. Gladiolus spp. เช่น แกลดิโอลสั 82. Persea spp. เช่น อโวคาโด, ยางบง 
50. Gossypium spp. เช่น ฝา้ย  ยกเว้น ผลสดของ Persea americana  
51. Gypsophila spp. เช่น ยิปโซฟิลลา่  (อโวคาโด) จดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

52. Heliotropium europaeum  83. Pistacia vera (พิสตาชิโอนทั) 
53. Hemerocallis spp. เช่น ดอกไม้จีน 84. Polianthes spp. เช่น ซอ่นกลิน่ 
54. Hibiscus spp. เช่น กระเจ๊ียบ 85. Portulaca grandiflora (คณุนายตื่นสาย) 
55. Hordeum spp. เช่น ข้าวบาร์เลย์ 86. Primula spp.  
56. Hydrangea spp. เช่น ไฮเดรนเยีย 87. Protea spp.  
57. Hypericum spp. เช่น บวัทอง 88. Punica granatum (ทบัทิม)  
58. Impatiens spp. เช่น เทียน 89. Quercus spp. เช่น ก่อ 
59. Ipomoea spp. เช่น ผกับุ้ง, บานดกึ 91. Ranunculus spp. 
60. Iris spp. เช่น วา่นแมย่บั 92. Rhododendron spp. เช่น ดอกสามส ี
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พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

93. Rhus spp. เช่น รูท, มะเหลีย่มหิน 106. Thryptomene spp. 
94. Rosaceae พืชวงศ์กหุลาบ  107. TibouMainland spp. 
 (เฉพาะสว่นใต้ดินของ Rosa น าเข้าได้) 108. Trachelium spp.  

95. Ruscus spp. เช่น รัสคสั 109. Tribulus terrestris (หนามกระสนุ) 

96. Salix spp. เช่น หลวิ 111. Tropaeolum majus  
97. Sandersonia aurantiaca (ดองดงึ, กระดิ่ง) 112. Umbelliferae เช่น แครอท, บวับก 

98. Schlumbergera spp.  113. Vaccinium spp. เช่น ช่อไขม่กุ 
99. Secale cereale เช่น กกลงักา 114. Verbena spp. เช่น เวอบีนา่   
100. Serissa foetida (ข้าวตอก) 115. Veronica spp.  
101. Setaria viridis (หญ้าหางจิง้จอก) 116. Viburnum spp. เช่น เปล้าเงิน  
102. Shepherdia canadensis  117. Viola tricolor (ผีเสือ้) 
103. Solanaceae เช่น มะเขือ 118. Vitis spp. เช่น องุ่น  

 (เฉพาะสว่นใต้ดินของ S. tuberosum  ยกเว้น Vitis vinifera ห้ามสง่ออก  
 น าเข้าได้) 119. Yucca spp. เช่น เขม็อาดมั 

104. Stellaria spp.  120. Zantedeschia spp. เช่น คาลลา่ลลิลี ่ 
105. Syzygium jambos = Eugenia jambos 121. Zea mays (ข้าวโพด) 

 (ชมพูน่ า้ดอกไม้)   

19 A. - ล ำต้น, ใบ, และดอกของพืชที่มีชวีิตทัง้หมด รวมถงึผลสดของสตรอเบอร์ร่ี  

ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ  

 ยกเว้น พืชในข้อ 1-32 ไมต้่องระบขุ้อความรับรองพเิศษ 

The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected and 
found free from Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

1. Aizoaceae พืชวงศ์ผกัเบีย้หิน  10. Elaeocarpaceae เช่น มะกอกน า้ 
ยกเว้น Mollugo spp.  11. Ericaceae พืชวงศ์วงศ์กหุลาบดอย 

2. Araceae เช่น Aglaonema spp. 12. Euphorbiaceae พืชวงศ์โป๊ยเซียน  
3. Balsaminaceae เช่น Hydrocera spp.  13. Fagaceae พืชวงศ์ก่อ 

(เทียนนา), Impatiens spp. (เทยีนดอก) 14. Gymnospermae 
4. Bombacaceae พืชวงศ์นุน่ 15. Lauraceae พืชวงศ์อบเชย 
5. Bryophyta พืชชัน้ต า่ เช่น ลเิวอร์เวิร์ต 16. Moraceae พืชวงศ์มะเดื่อ 
6. Cactaceae เช่น แคตตสั 17. Nymphaeaceae พืชวงศ์บวั 
7. Cornaceae  18. Oleaceae พืชวงศ์มะล ิ 
ยกเว้น Aucuba spp.  ยกเว้น Syringa spp.  

8. Crassulaceae 19. Orchidaceae พืชวงศ์กล้วยไม้ 
9. Edible fungus เห็ดที่กินได้ใน Phylum  20. Palmaceae พืชวงศ์ปาล์ม 

 Basidiomycota และ Ascomycota  

The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected 
and found free from 
Frankliniella occidentalis 
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พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

21. Pandanaceae เช่น ใบเตย 27. Saxifragaceae   
22. Plantaginaceae  ยกเว้น Hydrangea spp.  

ยกเว้น Plantago spp. 28. Scrophulariaceae 
23. Potamogetonaceae  ยกเว้น Veronica spp.  

ยกเว้น Potamogeton spp.  29. Sterculiaceae พืชวงศ์ส าโรง 
24. Pteridophyte พืชชัน้ต ่า เช่น มอส 30. Urticaceae  

ยกเว้น Equisetum spp.  ยกเว้น Urtica spp.  
25. Pyrus spp. เช่น แอ๊ปเปิล้ 31. Violaceae  
26. Rubiaceae  ยกเว้น Viola spp.  

ยกเว้น Galium spp. 32. Vitaceae  

19 B. เมล็ดของพืชตอ่ไปนี ้ต้องระบขุ้อความรับรองพเิศษ  

ยกเว้น การน าเข้าเพื่อบริโภค และเพื่อเป็นอาหารสตัว์ 

The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected 
and found free from 
Ditylenchus dipsaci (Kuhn) 
Filipjev 

  
  
 

1. Allium spp. เช่น กระเทยีม  8. Phaseolus vulgaris (ถัว่แขก) 
2. Beta vulgaris (หวัผกักาดแดง) 9. Phlox drummondii  
3. Cucumis melo (แตงไทย) 10. Pisum sativum (ถัว่ลนัเตา) 
4. Daucus carota (แครอท) 12. Spinacea oleracea = Spinacia  
5. Dipsacus fullonum olerace (ป๋วยเล้ง) 
6. Medicago sativa (อลัฟาฟา) 13. Trifolium hybridum พืชจ าพวกถัว่ 
7. Phaseolus coccineus (ถัว่แขกฝักแบน) 14. Trifolium pratense พืชจ าพวกถัว่ 

 15. Trifolium repens พืชจ าพวกถัว่ 
 16. Vicia faba (ถัว่ยาง)  

20. ส่วนที่อยู่ใต้ดิน และรำกแขนง (adventitious root) ของพชืที่มีชวีิต ดงัตอ่ไปนี ้ต้อง
ระบขุ้อความรับรองพเิศษ  

The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected and 
found free from Ditylenchus 
destructor Thorne 

1. Allium spp. เช่น กระเทยีม 53. Iris spp. เช่น วา่นแมย่บั 
39. Dianthus spp. เช่น คาร์เนชัน่, ผีเสือ้ 78. Solanum tuberosum (มนัฝร่ัง) 
51. Hyacinthus spp.  91. Tulipa spp. เช่น ทิวลปิ 

The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected 
and found free from 
Ditylenchus dipsaci (Kuhn) 
Filipjev 
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พืช/ ผลิตภัณฑ์พืช ข้อควำมรับรองพเิศษ 

21. ล ำต้น, ใบ และบำงส่วนของพืชที่มชีีวิต ดงัตอ่ไปนี ้ต้องระบขุ้อความรับรอง
พิเศษ  

1. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) 
2. Solanum spp.  พืชสกลุมะเขอื 
3. Solanum tuberosum (หวัมนัฝร่ัง) 

The plants or plant parts have been 
thoroughly inspected and and found 
free from Phytophthora infestans A2 

Mating Type and originated from areas 
free from Phytophthora infestans A2 

Mating Type 

23. ล ำต้น, ใบ และเมล็ดของพชืดงัตอ่ไปนี ้ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ  
1. Benincasa hispida (ฟักเขียว) 
2. Citrullus lanatus (แตงโมญ่ีปุ่ น) 
3. Cucumis melo (แตงไทย) 
4. Cucumis sativus (แตงกวา) 
5. Cucurbita moschata (ฟักทอง) 
6. Cucurbita pepo (ฟักทองน า้เต้า) 

 
 

 

1. เพื่อบริโภค 

The plant parts have been thoroughly 
inspected and found free from 

Acidovorax avenae subsp. citrulli 
(Schaad et al.) Willem et al. (Formerly 
Pseudomonas pseudoalcaligenes 
subsp. citrulli Schaad et al.))  
 

2. เพื่อปลกู  

The plants or seeds have been 
thoroughly inspected during growing 
season and fround free from 
Acidovorax avenae subsp. citrulli 
(Schaad et al.) Willem et al. (Formerly 
Pseudomonas pseudoalcaligenes 
subsp. citrulli Schaad et al.))  

26. บำงส่วนของพชืที่ชีวติตอ่ไปนี ้ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ  The plants or plant parts have been 
thoroughly inspected and and found 
free from Rhizoglyphus echinopus 
Fumouze and Robin 

    ยกเว้น เมลด็ ไมต้่องระบขุ้อความรับรองพิเศษ 

    หมำยเหตุ 1. เฉพาะสว่นใต้ดินของพชืข้อ 1, 2, 10, 17, 19, 21, 30, 31 น าเข้าได ้
และต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ 
2.  ผลสดของพืชข้อ 5 และ 30 จดัเป็นสิง่ต้องห้าม 

1. Allium spp. เช่น กระเทยีม 4. Buxus microphylla var. intermedia  
2. Arctium lappa (โกโบ) 5. Capsicum spp. เช่น พริก 
3. Brassica oleracea var. capitata  6. Curcuma longa (ขมิน้) 

(กะหล า่ปล)ี 7. Dahlia spp. เช่น รักเร่ 
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พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

8. Daucus carota var. sativa (แครอท) 22. Narcissus spp. เช่น นาซซีสั  
9. Eucharis grandiflora (วา่นนางกวกั) 23. Paeonia suffruticosa (โบตัน๋) 
10. Freesia spp. เช่น ฟรีเซยี 24. Panax spp. เช่น โสม 
11. Gentiana scabra Bunge var.  25. Pinellia ternate (พืชสมนุไพร) 

buergeri (ดอกหรีด) 26. Pleurotus sajor-caju และ P.  
12. Gladiolus spp. เช่น แกลดิโอลสั ostreatus (เห็ดนางฟา้) 
13. Gloriosa spp. เช่น ดาวดงึส์ 27. Raphanus sativus (หวัไชเท้า) 
14. Glycine max (ถัว่เหลอืง) 28. Secale cereale (ข้าวไรย์) 
15. Hemerocallis hybrida 29. Sinningia spp. เช่น ดอกก ามะหยี ่
16. Hippeastrum spp. เช่น วา่นสีท่ิศ 30. Solanum spp. ยกเว้น มะเขอืเทศ  
17. Hyacinthus spp.  Solanum lycopersicum  
18. Ipomoea batatas (มนัเทศ) 30.1 Solanum tuberosum (หวัมนัฝร่ัง) 
19. Iris spp. (วา่นแมย่บั) 31. Tulipa spp. เช่น ดอกทิวลปิ 
20. Lachenalia pendula  32. Verbena officinalis (นงัด้งล้าง) 
21. Lilium spp. เช่น ลลิลี ่ 33. Vicia faba (ถัว่ปากอ้า) 

37A. เฉพำะส่วนที่อยู่เหนือดนิเพือ่การขยายพนัธุ์ ของพืชตอ่ไปนี ้ 

ยกเว้น ดอก, เมลด็ และผล  

The plants or plant parts have 
been thoroughly laboratory 
tested before export and found 
free from Pseudomonas syringae 
pv. syringe 

1. Abelmoschus esculentus (กระเจี๊ยบ) 16. Coffea arabica 
2. Aconitum spp. เช่น โหราเดือยไก่ 17. Cucumis sativus (แตงกวา) 
3. Actinidia chinensis (กีวี) 18. Cucurbita spp. 
4. Actinidia deliciosa (กีวี) 19. Cyanopsis tetragonoloba (ถัว่กวั) 
5. Alnus glutinosa 20. Cydonia oblonga (quince)  
6. Aralia spp. เช่น ก าจดัยา่น 21. Dahlia pinnata (รักเร่)  
7. Arbutus spp. 22. Daphne odora  
8. Betula pendula 23. Diospyros kaki (พลบัจีน)  
9. Calystegia sepium 24. Forsythia intermedia  
10. Capsicum annuum 25. Fortunella spp.  
11. Carthamus tinctorius (ค าฝอย) 26. Fragaria vesca (สตรอเบอรร่ี)  
12. Centaurea stoebe 27. Glycine max  
13. Chrysanthemum indicum  28. Hibiscus spp.  

(เบญจมาศสวน) 29. Hordeum vulgare  
14. Cinnamomum camphora (การบรู) 30. Juglans regia  
15. Citrus spp. 31. Lablab purpureus (ถัว่แปบ)  

The plants or plant parts have 
been thoroughly inspected and 
and found free from 
Rhizoglyphus echinopus 
Fumouze and Robin 
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พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

32. Ligustrum ovelifolium 50. Piper nigrum  
34. Magnolia spp. เช่น จ าปี, จ าปา 51. Pisum sativum 
35. Magifera indica  52. Populus spp. 
36. Malus domestica (apple)  53. Prunus spp. 
37.Mucuna pruriens (หมามุย่) 54. Pyrus spp. 
39. Nerium oleander (ยี่โถ) 55. Rhododendron spp. เช่น ดอกสามส ี
40. Nicotiana tabacum 56. Rosa spp. 
41. Olea europaea (มะกอก) 57. Salix spp. เช่น หลวิ 
43. Passiflora edulis 58. Solanum betaceum  
44. Persea americana 59. Solanum lycopersicum 
45. Phaseolus coccineus 60. Sorghum bicolor (ข้าวฟ่าง) 
46. Phaseolus lunatus (ถัว่ราชมาษ) 62. Vernicia fordii  (มะเยา) 
47. Phaseolus vulgaris (ถัว่แดงหลวง) 63. Vicia spp. (ถัว่ปากอ้า) 
48. Philadelphus spp. 64. Vigna spp. 
49. Pinus radiata 66. Zea mays 

37B. เมล็ด เพือ่การขยายพนัธุ์ ของพืชตอ่ไปนี ้ The plants or plant parts have 
been thoroughly laboratory 
tested before export and found 
free from Pseudomonas 
syringae pv. syringe 

 

1. Cyanopsis tetragonoloba (ถัว่กวั) 7. Phaseolus vulgaris (ถัว่แดงหลวง) 
2. Glycine max 8. Sorghum bicolor (ข้าวฟ่าง) 
3. Lablab purpureus (ถัว่แปบ) 9. Triticum aestivum (ข้าวสาล)ี 
5. Phaseolus coccineus 10. Vicia spp. 
6. Phaseolus lunatus (ถัว่ราชมาษ) 11. Vigna spp. เช่น ถัว่ 

 

The plants or plant parts have 
been thoroughly laboratory 
tested before export and found 
free from Pseudomonas 
syringae pv. syringe 
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ตำรำงไต้หวันที่ 3 พืช/ ผลผลิตพืชที่สำมำรถน ำเข้ำไต้หวันได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ก ำหนด และต้องมีใบรับรอง
สุขอนำมัยพืชก ำกบัสินค้ำ (B. Quarantine Requirements for Enterable Plants or Plant Products under  

Precautionary Requirements. 

2. Quarantine requirements for the importation of “Prohibited plants or plant products” verified and approved  

bt the Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine of the Council of Agriculture, the  

Executive Yuan  

พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช เงื่อนไขพิเศษ 

9. ผลสดของ Areca catechu (หมาก) 

 

1. รม Methyl Bromide ที่อตัรา  32 g/ cum./ 4 hrs. at 

21C or above 
2. ออกใบรับรองสขุอนามยัพชืได้ทีส่ านกัวจิยัและ
พฒันาการอารักขาพืช (สอพ.) และระบขุ้อความรับรอง
พิเศษดงันี ้
The fresh areca nuts are inspected and found 
free from Guava Fruit Fly (Bactrocera correcta), 
Papaya Fruit Fly (Bactrocera papayae) and 
other quarantine pests designated by BAPHIQ. 
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ตำรำงไต้หวันที่ 4 พืชที่เคยมกีารส่งออกไปไต้หวนั พร้อมข้อควำมรับรองพิเศษที่ต้องระบุ  

ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

1 Acacia กระถิน, ชะอม The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

2 Acrostichum    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

3 Adenia    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

4 Adenium   ชวนชม The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

5 Adiantum   เฟินก้านด า The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

6 Aechmea   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

7 Agave   อกาเว ่ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

8 Aglaomorpha    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

9 Aglaonema   อโกลนีมา่ - - -  

10 Albizia จามจรีุ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

11 Alcantarea   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

12 Allium กระเทียม (หวั) The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev, Ditylenchus destructor Thorne, Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robin 

13 Allium กระเทียม (seeds) The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

14 Alocasia   กระดาด - - -  
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

15 Aloe   วา่นหางจระเข้ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

16 Angiopteris   วา่นกีบแรด The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

17 Anthurium   หน้าววั The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 

18 Antrophyum    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

19 Ariocarpus   แคคตสั - - -  

20 asparagus หนอ่ไม้ฝร่ัง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

21 Asplenium   เฟินพลาสติก The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

22 Astrophytum   แคคตสั - - -  

23 Bauhinea ชงโค The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

24 Begonia    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

25 Blechnum   เฟินกดูดอย The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

26 Bolbitis    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

27 Bougainvillea เฟ่ืองฟา้ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

28 Bromelia   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

29 Caladium   คล้า - - -  
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

30 Calliandra พูจ่อมพล The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

31 Cassia ราชพฤกษ์, ขีเ้หลก็ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

32 Cinnamomum   อบเชย - - -  

33 Citrus   ส้ม The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

34 Codiaeum โกสน The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 

35 Colocasia   บอน - - -  

36 Columnea   ปลาทอง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

37 Costus   เอือ้งหมายนา The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

38 Crinum    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

39 Cryptanthus   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

40 Ctenanthe    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

41 Cucumis melo แตงไทย (seeds) The seeds have been thoroughly inspected during growing season and fround free from Acidovorax avenae subsp. citrulli 
(Schaad et al.) Willem et al. (Formerly Pseudomonas pseudoalcaligenes subsp. citrulli Schaad et al.)) and Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev (ต้องแนบผลวิเคราะห์ด้วย) 

42 Curcuma   ขมืน้ - - -  
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

43 Cyrtomium    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

44 Dahlia  ดาห์เลยี  The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Dahlia mosaic virus 
(DMV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Tobacco streak virus (TSV), Ditylenchus destructor and Rhizoglyphus 
echinopus (ต้องแนบผลวเิคราะห์ด้วย) 

45 Davallia    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

46 Delonix หางนกยงูฝร่ัง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

47 Dianthus   ผีเสือ้ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev, Ditylenchus destructor Thorne 

48 Dicksonia    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

49 Dieffenbachia   สาวน้อยประแปง้ - - -  

50 Dorstenia    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

51 Dracaena   กวนอิม The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

52 Drynaria   เฟินกระแตไตไ่ม้ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

53 Dyckia   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

54 Elaphoglossum    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

55 Epipremnum    - - -  

56 Euphorbia   โปย้เซียน, หยก The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

57 Ficus   ไทร The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

58 Gasteria    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

59 Gladiolus  กลาดิโอลสั  The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Cycas necrotic stunt 
virus (CNSV), Tobacco ring spot virus (TRSV), Frankliniella occidentalis and Ditylenchus destructor  (ต้องแนบผลวิเคราะห์ด้วย) 

60 Globba   วา่นสาวหลง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

61 Goniophlebium    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

62 Haworthia   ฮาโวเทีย The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

63 Hippeastrum   วา่นสีท่ิศ The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Hippeastrum mosaic 
virus (HiMV), Nerine latent virus (NeLV), Frankliniella occidentalis, Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, Rhizoglyphus 
echinopus Fumouze and Robin (ต้องแนบผลวิเคราะห์ด้วย) 

64 Hoya   โฮยา่ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

65 Huperzia   หางหน ู The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

66 Hyacinthus  ไฮยาซินธ์  The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Hyacinth mosaic virus 
(HyaMV), Tobacco rattle virus (TRV), Ditylenchus destructor and Rhizoglyphus echinopus (ต้องแนบผลวิเคราะห์ด้วย) 

67 Impatiens เทียน The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 

68 Jasminum มะล ิ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

69 Jatropha   สบูด่ า - - -  

70 Lecanopteris   เฟิน The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

71 Lilium  ลลิลี่  The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Arabis mosaic virus 
(ArMV), Plantago asiatica mosaic virus (PlaMV), Frankliniella occidentalis and Rhizoglyphus echinopus (ต้องแนบผลวเิคราะห์
ด้วย) 

72 Lophophora   แคคตสั - - -  

73 Lycopodium   ช้องนางคล ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

74 Lygodium    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

75 Mangifera มะมว่ง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

76 Microsorium   กดู The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

77 Monstera   พลฉีูก - - -  

78 Narcissus  นาร์ซิสซสั  The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Arabis mosaic virus 
(ArMV), Narcissus yellow stripe virus (NYSV), Ditylenchus destructor and Rhizoglyphus echinopus (ต้องแนบผลวเิคราะห์ด้วย) 

79 Neoregelia   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

80 Nepenthes   หม้อข้าวหม้อแกงลงิ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

81 Nephrolepis   เฟินใบมะขาม The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

82 Nympheae บวั - - -  
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

83 Ophioglossum    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

84 Orchidaceae กล้วยไม้ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 

85 Ornithogalum  ออนิโธกาลมั  The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Ornithogalum mosaic 
virus (OrMV), Tobacco necrosis virus (TNV) and Frankliniella occidentalis (ต้องแนบผลวเิคราะห์ด้วย) 

86 Orthophytum   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

87 Pachypodium    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

88 Pandanus   เตย - - -  

89 Peperomia    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

90 Philodendron   ฟิโลเดนดรอน - - -  

91 Phyllocarpus    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

92 Phymatodes   เฟินยายแพก The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

93 Piper   พล ู The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

94 Pitcairnia   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

95 Platycerium   กระเช้าสดีา The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

96 Plumeria   ลลีาวด ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

97 Polypodium   เฟินเขากวาง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

98 Polyscias   เลบ็ครุฑ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

99 Polystichum   เฟินดอยปยุ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

100 Pseudolithos   แคคตสั - - -  

101 Pteris   เฟินเงิน The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

102 Pyrenacantha    The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

103 Pyrrosia   เฟินลิน้กรัุม The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

104 Rhaphidophora   ตีนตุ๊กแก The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 

105 Sansevieria   งาช้าง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

106 Sarracenia   พืชกินแมลง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

107 Schismatoglottis   เสนห์่เงิน - - -  

108 Schoenorchis   กล้วยไม้ The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis 

109 Scindapsus   พลดูา่ง - - -  

110 Senna มะขามแขก The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

111 Solanum 
tuberosum  

หวัมนัฝร่ัง The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Phthorimaea operculella (Zeller),  
Frankliniella occidentalis, Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev, Ditylenchus destructor Thorne, Phytophthora infestans A2 
Mating Type and originated from areas free from Phytophthora infestans A2 Mating Type (ต้องแนบผลวเิคราะห์ด้วย) 

112 Spathiphyllum   เดหลใีบกล้วย - - -  

113 Syngonium   เงินไหลมา - - -  
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ที่ พืช/ ผลิตภณัฑ์พืช ข้อควำมรับรองพิเศษ 

114 Tamaridus มะขามหวาน The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Frankliniella occidentalis, Ditylenchus 
dipsaci (Kuhn) Filipjev 

115 Tectaria   กดูแก้ว The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

116 Tillandsia   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

117 Tulipa  ทิวลปิ The plants or plant parts have been thoroughly laboratory tested before export and found free from Arabis mosaic virus 
(ArMV), Tobacco rattle virus (TRV), Tulip breaking virus (TBV), Ditylenchus destructor and Rhizoglyphus echinopus (ต้อง
แนบผลวิเคราะห์ด้วย) 

118 Vriesea   สบัปะรดส ี The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 

119 Wrightia   โมก The plants or plant parts have been thoroughly inspected and and found free from Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศอินเดีย  

(India) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plantquarantineindia.org/PQO_amendments.htm 

- 214 -



 

ตำรำงอินเดียที่ 1 SCHEDULE-V : List of plants and plant materials restricted import permissible only with the recommendation of authorized institutions with additional 
declarations and special conditions (พืชและผลิตผลพืชที่เปน็สิ่งก ำกดั อนุญำตให้น ำเข้ำได้เมื่อปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรน ำเข้ำพร้อมระบุข้อควำมรับรองพิเศษ) 

 

ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

1. banana, plantain และ abaca 
(Musa spp.) : กล้วย  
 
*abaca คือ M. textilis 
*plantain คือ M. paradisiaca 

(i) rhizomes, suckers  Freedom from : 
(a) Moko wilt (Burkholderia solanacearum Race-2) 
(b) Black leaf streak (Mycosphaerella fijiensis var. difformis) 
(c) Cameroon marbling (Phytoplasmas) 
(d) Rhizome rot (Erwinia chrysanthemi pv. paradisiaca) 
(e) Banana weevil (Hawaii) (Cosmopolites pruinosus) 
(f) Cane weevil (West Indies) (Metamasius hemipterus) 
(g)  Banana weevil (East African) (Temnoschoita 

nigroplagiata) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 9-12 เดือน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตให้น าเขา้จากกรมเกษตรและ
สหกรณ์ของอินเดยี 

(ii) tissue cultured plants The tissue culture plants tested and found free from 
viruses and phytoplasmas affecting banana 

_ 

2. cassava หรือ tapioca 
(Manihot esculenta) : มัน
ส าปะหลัง 

(i) stem cuttings  Freedom from : 
(a) Super elongation (Sphaceloma manihoticola) 
(b) Bacterial leaf spot (Xanthomonas campestris.pv. 

cassavae) 
(c) Cassava bacterial blight (Xanthomonas campestris 

pv. manihotis) – American strains 
(d) Cassava viruses (viz. common mosaic, brown streak, 

leaf vein mosaic, red mottle and yellow vein banding) 
(e) Cassava witches’ broom (phytoplasma) 
(f) Shoot fly (Carpolonchaea chalybea) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ปี 
(ii) ท่อนพันธุ ์(cutting) ต้องท า treatment ด้วยวิธี hot 

water dipping ที่อุณหภูมิ 50C นาน 30 นาท ี
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(g) Mite (Mononychellus spp.) 
(h) Thrips (Frankliniella willamsi) 

(ii) seeds Freedom from: 
(b)  Bacterial leaf spot (Xanthomonas campestris.pv. 

cassavae) 
(c)  Cassava bacterial blight (Xanthomonas campestris pv. 

manihotis) – American strains 

_ 

(iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were tested and found free from 
virus 

_ 

3. Citrus spp. (grape fruit, lemon, 
lime, mandarins orange) 

(i) grafts, budwood, plants  Freedom from: 
(a) Mal secco (Deuterophoma tracheiphila) 
(b) Stubborn or little leaf (Spiroplasma citri) 
(c) Cancrosis B (Xanthomonas campestris pv. aurantifolii) 
(d) Citrus tatter leaf (Capillo virus) 
(e) Satsuma dwarf virus 
(f) Sweet orange scab (Elsinoe australis) and Tryon’s scab 

(Sphaceloma fawcettii var. scabiosa) 
(g) Citrus burrowing nematode (Radopholus citrophilus) 
(h) Florida red scale (Chrysomphalus aonidium) 
(i) Citrus bud mite (Eriophyes sheldoni) 
(j) Citrus rust mite (Phyllocoptruta oleivora) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 1 ปี 

 

(ii) seeds for propagation  Freedom from: 
(a)  Cancrosis B (Xanthomonas campestris pv. aurantifolii) 

_ 
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

(iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants are obtained from mother stock 
indexed or tested and maintained virus-free 

_ 

4. cocoa (Theobroma cacao) 
โกโก้และชนิดที่ใกล้เคียง
(related species) 

(i) seeds (beans) (เมล็ดโกโก้), 
pods (ฝักโกโก้), budwood, 
rootstock  
 
 

Freedom from: 
(a) Swollen shoot virus and related strains 
(b) Witches’ broom (Crinipellis (Marasmius) perniciosa) 
(c) Watery pod rot (Monilia (Moniliopthora) roreri) 
(d) Mealy pod (Trachysphaera fructigena) 
(e) Mirids (Sahlbergia singularis & Distantiella theobroma) 
(f) Cocoa moth (Acorocercops cramerella) 
(g) Cocoa capsid (Sahlbergiella theobroma) 
(h) Cocoa beetle (Steirastoma brevi) 
(i) seedling damping-off (Phytophthora cactorum) 
(j) Chestnut downy mildew (Phytophthora katsurae) 
(k) Black pod of cocoa (Phytophthora megakarya) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 1 ปี 

 

(ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants are produced in vitro are obtained 
from mother stock tested and maintained free from cocoa 
viruses 

_ 

5. coconut (Cocos nucifera) 
มะพร้าวและชนิดทีใ่กล้เคยีง
(related species of Cocoidae) 
 
*มะพร้าวท่ีสามารถน าไปปลูกต่อได้ ห้าม
น าออกนอกราชอาณาจักรไทย เพราะเป็น
พืชสงวนของไทย 

(i) seed nuts (มะพร้าวแก่ทีย่ัง
มีเปลือกสีน  าตาล), seedlings 
(มะพร้าวแก่ทีย่ังมีเปลือกสี
น  าตาล และแทงยอด), pollen 
(เกสร) 

Freedom from: 
(a) Palm lethal yellowing (phytoplasma) and related strains 
(b) Cadang cadang & Tinangaja (viroid) 
(c) Lethal boll rot (Marasmiellus coco philus) 
(d) Red ring (Rhadinaphelenchus cocophilus (palmarum) 
(e) South American Palm weevil (Rhyncophorus palmarum) 

(i) seed nuts จะถูกรมยาที่ด่านน าเข้าของอินเดียด้วย 
Methyl bromide อัตรา 16 gm/cum. นาน 12 hrs. 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล (reproductive cycle) หรือ 5 ปี 
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

(f) Leaf minor (Promecotheca cumingi) 
(g) Palm kernel borer (Pachymerus spp.) 

6. coffee (Coffea spp.) กาแฟและ
ชนิดที่ใกล้เคียง (related species 
of Rubiaceae) 

seeds (beans) (เมล็ดกาแฟ), 
berries (freshly harvested) 
(ผลสดที่เพิ่งเก็บเกี่ยว), grafts, 
budwood, seedlings, rooted 
cuttings  
 
 
 
 
 
 
 
 

Freedom from: 
(a)  American leaf spot (Mycena citricolor, syn. Omphalia 

flavida) 
(b) Coffee berry disease (Colletotrichum coffeanum var. 

virulens) 
(c) Tracheomycosis (Gibberella xylariodes, syn. Fusarium 

xylarioids) 
(d) Powdery rust (Hemeleia coffeicola) 
(e)  Halo blight (Pseudomonas syringae pv. garcae) 
(f)  Leaf spot (Pseudomonas cichorii) 
(g) Phloem necrosis (Phytomonas leptovasorum) 
(h) Coffee viruses (coffee ringspot, leaf rugosity, leaf curl, 

leaf crinkle and mosaic viruses) 
(i) Coffee berry borers (Hypothenemus hampei, Sophronica 

ventralis) 
(j) Coffee thrips (Diarthrothrips coffeae) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants tested virus–free _ 
7 cotton (Gossypium spp.) ฝ้าย seeds for sowing  Freedom from: 

(a)  Witches’ broom (Collectotrichum gossypii var. 
cephalosporioides) 

(b) Bacterial blight (Xanthomonas campestris pv. 

(i) เมล็ดพันธุ์ต้องท า treatment ด้วยวธิี acid delinting 
ก่อนการส่งออก 
(ii) เมล็ดพันธุ์ตอ้งรมยากอ่นการส่งออก ทั งนี  รายละเอยีด
การท า treatment ต้องระบุลงใน PC ด้วย 
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malvacearum (African strain) 
(c) Anthonomus grandis & other Anthonomus spp. 
(d) Seed bruchids (Amblycerus spp., Megacerus spp., 

Spermophagus spp.) 

 

8 พืชป่า (forest plant species) 
(i) chestnut (Castanea spp.) 

เช่น เกาลัดจีน เป็นต้น 

 
(i) seeds, fruits, grafts, 
planting material  

 
Freedom from: 
Chestnut blight or canker (Cryphonectria (Endothia) 
parasitica) - American strain 

 
พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 1 ปี 
 

 (ii) elm (Ulmus spp.) (i) seeds, plants Freedom from: 
(a) Dutch elm disease (Ceratocystis ulmi) - American and 

European strains 
(b) Elm mottle virus 
(c) Elm bark beetles (Scolytidae) 
(d) White - banded elm leaf hopper (Scaphoidous luteolus) 

- Vector of Elm phloem necrosis 
(e) Seed Bruchid (Bruchidius spp.) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
(ii) พืชต้องรมยาก่อนการส่งออก ทั งนี  รายละเอียดการ
ท า treatment ต้องระบุลงใน PC ด้วย 
 

 (iii) oak (Quercus spp.) เช่น 
โอ๊ค เป็นต้น 

(i) seeds, plants Freedom from: 
(a) Oak wilt (Ceratocystis fagacearum) 
(b) Oak bark beetles (Pseudopityophthorus spp.) 
(c) Seed Bruchids (Bruchidius spp.) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
(ii) พืชต้องรมยาก่อนการส่งออก ทั งนี  รายละเอียดการ
ท า treatment ต้องระบุลงใน PC ด้วย 

 (iv) pine (Pinus spp.) สนสกุล 
Pinus และพืชสกุลสนอื่นๆ 
(coniferous species) 

(i) seeds, plants Freedom from: 
(a) Pine rusts (Stalactiform blister rust (Cronartium 

coleosporioides), Comandra blister rust (C. comandrae), 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
(ii) พืชต้องรมยาก่อนการส่งออก ทั งนี  รายละเอียดการ
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

sweet fern blister rust (C. comptoniae); Southern 
fusiform rust (C. fusiforme)) 

(b) Western gall rust (Endocronartium harknessii) 
(c) Brown spot needle blight (Mycosphaerella dearnesii, 

syn. scirrhia acicola) 
(d) Seedling die-back and pitch canker (Fusarium 

moniforme f.sp. subglutinans) 
(e) Needle cast (Lophodermium spp.) 
(f) Pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) 
(g) Seed chalcid (Eurytoma sciromatis)  
(h) Seed Bruchids (Bruchidius spp.) 

ท า treatment ต้องระบุลงใน PC ด้วย 
 

 (v) poplar (Populus spp.) (i) stem cuttings, plants  Freedom from: 
(a) Hypoxylon canker (Hypoxylon mammatum) 
(b) Poplar rust (Melampsora medusae) 
(c) Septoria canker of poplar (Mycosphaerella populorum, 

syn. Septoria musiva) 
(d) Gummosis (Euitypa armeniacae) 
(e) Poplar mosaic virus 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
 

 (vi)  walnut (Juglans spp.) (i) seeds (nuts), plants Freedom from: 
(a) Bacterial blight (Xanthomonas juglandis) 
(b) Bark canker (Erwinia nigrifluens) 
(c) Gummosis (Euitypa armeniacae) 
(d) Codling moth (Carpocapsa pomonella) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
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9 groundnut (Arachis spp.) 
ถั่วลิสง 

seeds, stem cuttings, plants Free from 
(a) Scab (Sphaceloma arachidis)  
(b) Bacterial wilt (Burkholderia solanacearum) (African 

strains) 
(c) Peanut stripe virus 
(d) Peanut stunt virus 
(e) Tobacco streak virus 
(f) Seed Bruchid (Stator pruininus) 
(g) Testa Nematode (Aphelenchoides arachidis) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6 สัปดาห ์
(ii) อนุญาตให้น าเขา้เฉพาะ decorticated seeds* 
 
* Decortications หมายถึง The removal of the surface layer, 
membrane, or fibrous cover of an organ or a structure 

10 potato (Solanum tuberosum) 
มันฝรั่งและพืชหัวซึ่งอยู่ในวงศ์
Solanaceae 

(i) tubers และ planting 
material  
 

Freedom from: 
(a) Potato tuber nematode (Ditylenchus destructor) 
(b) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(c) Potato cyst nematodes [Globodera (Heterodera) 

rostochiensis & Globodera pallida] 
(d) Gangrene (Phoma exigua var. foveata) 
(e) Potato wart (Synchytrium endobioticum) 
(f) Potato smut [Thecaphora (Angiosorus) solani] 
(g) Bacterial ring rot (Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus) 
(h) Potato purple-top wilt & stolbur phytoplasmas 
(i) Potato viruses viz. Andean potato latent, Andean potato 

mottle, Arracacha B virus, Potato deforming mosaic, 
Potato T (capillo virus), Potato yellow dwarf, Potato 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 2 ฤดูกาลเจริญเติบโต 
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yellow vein, Potato calico strain of Tobacco ring spot 
virus, Potato strain of Tobacco streak virus 

(j) Colarado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) 
(k) Andean potato weevil (Premnotrypes spp.) 

  (ii) true seed, micro tubers 
(in vitro) of potato, tissue 
cultured plants  

The true seed หรือ The micro-tubers (in vitro) of potato are 
obtained from plants tested and certified free from viruses 
and viroids of potato and other tuber bearing Solanaceous 
plant species 

_ 

12 rubber (Hevea spp.) ยางพารา seed, saplings, budwood  Freedom from: 
(a) South American leaf blight (SALB) (Microcyclus ulei 

syn. Dothidella ulei) 
(b) Shot hole borer (Xyleborus ferrugineus) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
(ii) ส าหรับเมล็ดพันธุ์ต้องท า treatment ด้วยสารก าจัด
เชื อราก่อนการส่งออก ทั งนี  รายละเอียดการท า 
treatment ต้องระบุลงใน PC ด้วย 

13 sugarcane (Saccharum spp.) 
อ้อย 

(i) cuttings of setts for planting  Freedom from: 
(a) Fiji virus of sugarcane 
(b) Gummosis (Xanthomonas vasculorum) 
(c) Sugarcane white leaf (Phytoplasmas)  
(d) Sereh 
(e) Sugarcane downy mildew (Peronosclerospora sacchari) 
(f) Mottled stripe (Pseudomonas rubrisubalbicans) 
(g) Sugarcane viruses viz. bacilliform, mild mosaic, mosaic 

& streak 
(h) American sugarcane borer (Diatraea saccharalis) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 

(ii) พืชต้องท า Hot water treatment ทีอุ่ณหภูมิ 52C 
นาน 20 นาที จากนั นจุ่มดว้ยสารก าจดัเชื อรา Benlate 
0.2% ก่อนน าไปปลูก 
(iii)บรรจุภัณฑ์ของพืชนี จ าเป็นตอ้งเผาท าลาย 
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  (ii) true seed หรือ fuzz (ปุยขน
ที่ติดกับเมล็ด) 

Freedom from: 
(a) Gummosis (Xanthomonas vasculorum) 
(b) Sugarcane downy mildew (Peronosclerospora sacchari) 

(iv)  ส าหรับ fuzz ต้องท า Hot water treatment ที่

อุณหภูมิ 58C นาน 5 นาที ซึ่งน  าดังกล่าวนั นต้องเป็น
น  าผสม Tween-20 ที่ความเข้มขน้ 50 ppm. จากนั นจุ่ม
ด้วยสารก าจัดเชื อราทีค่วามเข้มขน้ 10 ppm. ก่อน
น าไปปลูก 

  (iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were tested and found free from 
virus 

_ 

14 sweet potato (Ipomoea spp.) 
มันเทศ  

(i) stem (vine) cuttings rooted 
or un-rooted (เถาทั งทีม่ีและไม่
มีราก), tubers 

Freedom from: 
(a) Scab (Elsinoe batatas) 
(b) Scurf (Moniliochaetes infuscans) 
(c) Foot rot (Plenodomus destruens) 
(d) Soil rot (Streptomyces ipomoeae) 
(e) Bacteria wilt (Pseudomonas batatae) 
(f) Sweet potato viruses viz. Russet crack; feathery mottle; 

internal cork; chlorotic leaf spot; vein mosaic; mild mottle 
and yellow dwarf, vein clearing; chlorotic stunt; Sheffied’s 
virus A and B etc. 

(g) Sweet potato witches’ broom (phytoplasmas) 
(h) Seed bruchid (Mimosestes mimosae) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
(ii) ปราศจากดิน 

  (ii) true seed, tissue-cultured 
plants 

The true seed หรือ tissue-cultured plants are obtained from 
mother stock indexed or tested and maintained free from 
viruses and viroids of potato and other tuber bearing 
Solanaceous plant species 

_ 
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15 tobacco (Nicotiana spp.) ยาสูบ (i) seed for sowing Freedom from: 
(a) Blue mould (Peronospora tabacina) 
(b) Broomrape (Orobanche cumana) 
(c) Tobacco cyst nematode (Heterodera tabacum) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น 
เวลา 1 ปี 
 

16 wheat (Triticum spp.) ข้าวสาลี (i) seed for sowing Freedom from: 
(a) Dwarf bunt (Tilletia contraversa) 
(b) Ergot (Claviceps purpurea) 
(c) Spike rot (Pseudomonas atrofaciens) 
(d) Granary weevil (Sitophilus granarius) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 1 ฤดูกาลเจริญเติบโต 
 

17 yam (Dioscorea spp) กลอย, 
มันเสา 
 

(i) tubers for planting หรือ 
propagation 

Freedom from: 
(a) Yam mosaic virus/ green banding virus 
(b) Crown gall ( Agrobacterium tumefaciens) 
(a) Weevil (Palaeopus spp.) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาลเจริญเติบโต 
(ii) หัวพันธุ ์(tubers) ต้องท า Hot water treatment ที่

อุณหภูมิ 52C นาน 30 นาที จากนั นจุ่มดว้ย 
fensulphathion 0.125% นาน 10-15 นาท ี

  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants produced from virus-free mother 
stock 

_ 
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1. Abelmoschus esculentus  
กระเจีย๊บ (okra) 

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 

3 Abutilon hybridum 
(โคมจีน, โคมญี่ปุ่น, ชบาโคม) 

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

9 Achillea millefolium dry flowers for decoration  _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
12 Actea spp. tissue cultured plants  The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

15 Actinidia chinensis และ 
A. deliciosa (กีวี : kiwi)  

plants for propagation  _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตให้น าเขา้จากกรมเกษตรและ
สหกรณ์ของอินเดยี 

16 Adiantum spp. (adiantum เช่น 
เฟินก้านด า เป็นต้น) 

plants for propagation  _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

19 Agapanthus spp. เช่น ลิลล่ี
แห่งแม่น  าไนล์ 

(ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

21 Agave spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

27 Albizia lebbeck (ก้ามป,ู จามจุร ี
: acacia) 

plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

28 Alcea spp. (hollyhock) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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30 Allamanda spp. (บานบุรี : 
allamanda) 

plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

31 Allium species (onion, garlic, 
leek, shallot เป็นต้น) 

(i) seeds/ bulbs for sowing 
หรือ planting 

Free from: 
(a) Smut (Urocystis cepulae) 
(b) Slippery skin (Pseudomonas cepacia) 
(c) Dry rot (Embellisia allii) 
(d) Marginal necrosis (Pseudomonas marginalis pv. 

marginalis) 
(e) Pod and stem blight (Phomopsis longicolla) 
(f) Stem and bulbs nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(g) Onion maggot (Hylemia antiqua) 

ปราศจากดิน 

  (ii) bulbs for consumption Free from: 
(a) Smut (Urocystis cepulae) 
(b) Dry rot (Embellisia allii) 
(c) Stem and bulbs nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(d) Onion maggot (Hylemia antiqua) 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 16 g./m3 นาน 12 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 
 

  (iii) tissue cultured plants  The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

34 Alocasia spp.  tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

35 Aloe vera (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from viruses 

_ 
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36 Alpinia spp. (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from viruses 

_ 

37 Alpinia galangal (ข่า: galanga) vegetable for consumption Free from Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 
mealybug) 

_ 

39 Alstromeria spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

42 Alyssum spp. (alyssum) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
44 Amaranthus caudatus 

(amaranthus) 
seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

45 Amaryllis spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from hippeastrum mosaic virus 

_ 

55 Anthium graveolens (ผักชีลาว 
: dill) 

(iii) stalk (dried) for 
consumption 

_ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

57 Anthurium spp. และพืชสกุล
ใกล้เคยีง (Aglaonema, 
Anthurium, Caladium, 
Dieffenbachia, Monstera, 
Phylodendron, Spathiphyllum, 
Syngonium) 

(i) cuttings/ saplings for 
planting 

Free from Bacterial blight (Xanthomonas axonopodis pv. 
dieffenbachiae) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45-60 วัน 

(ii) cut flowers Free from Bacterial blight (Xanthomonas axonopodis pv. 
dieffenbachiae) 

_ 

(iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were produced and tested from 
stock and maintained virus-free 

_ 

 (i) Philodendron spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

 (ii) Spathiphyllum spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

- 227 -



 

ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

 (iii) Syngonium spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

60 Anubias barteri plants for propagation _ (i) ปราศจากดินและเศษซากตา่งๆ  
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเปน็
เวลา 60 วัน 

  tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

62 Apium graveolens (celery) (i) seeds for consumption _ ปราศจากดินและเมล็ดวัชพชืกักกัน 
  (ii) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

63 Aralia spp. (aralia) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

66 Archonthophoenix spp. seeds for sowing _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

  plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเปน็
เวลา 10-12 เดือน 

68 Areca spp. seeds for sowing Free from cadang – cadang viroid  ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
  plants for propagation Free from: 

(a) Artona catoxantha (coconut leaf moth)  
(b) Coconut cadang – cadang viroid  
(c) Rhynchophorus vulneratus (Asiatic palm weevil)  
(d) Darna diducta (nettle caterpillar)  

(i) ปราศจากดินและเศษซากตา่งๆ  
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เปน็เวลา 10-12 เดือน 

69 Arenga spp.  (i) seeds for sowing Free from cadang – cadang viroid  ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
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  (ii) plants for propagation  
 

Free from :  
(a) Artona catoxantha (coconut leaf moth)  
(b) Coconut cadang – cadang viroid  
(c) Rhynchophorus vulneratus (Asiatic palm weevil) 
(d) Darna diducta (nettle caterpillar)  

(i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เปน็เวลา 10-12 เดือน 

74 Artocarpus spp. เช่น ขนุน 
สาเก 

(i) plants for propagation  
 

Free from Coptotermes curvignathus (rubber termite)  
 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตให้น าเขา้จากกรมเกษตรและ
สหกรณ์ของอินเดยี 

77 Asparagus officinalis 
(asparagus) 

(ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

 (iii) vegetables for consumption _ _ 
79 Astelia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

80 Astilbe spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

82 Bambusa spp. (bamboo) (i) seeds for sowing Free from: 
(a) Beltrania sp. 
(b) Cladosporium geniculata 
(c) Graphium sp. 
(d) Nodulisporium sp. 
(e) Rhizopus sp. 

ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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  (iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from viruses 

_ 

88 Benincasa hispida (ฟักเขียว : 
wax gourd) 

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

91 Beta vulgaris (beet root) seeds for sowing Free from: 
(a) Downy mildew (Peronospora farinosa) 
(b) Silvering disease (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

betae) 
(c) Bacterial blight (Pseudomonas syringae pv. aptata) 
(d) Beetroot cyst nematode (Heterodera schachtti) 
(e) Beetroot rust (Uromyces spp.) 
(f) Beetroot yellows necrotic virus (rhizomania) 

ปราศจากดิน 

101 Bougainvillea spp. (เฟื่องฟ้า : 
bougainvillea) 

plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

104 Brassica spp. (mustard, rape/ 
canola, cabbage, cauliflower, 
kohlrabi, Brussels sprouts, 
broccoli, knol khol, Chinese 
cabbage and other cole crops) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Leptosphaeria maculans (black leg) 
(b) Pseudomonas viridiflava (bacterial leaf blight of  

tomato) 
(c) Pseudomonas syringae pv. maculicola (bacterial 

bleaf spot) 
(d) Xanthomonas campestris pv. campestris (black rot) 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) ต้องได้รับอนุญาตให้น าเขา้จากกรมเกษตรและ
สหกรณ์ของอินเดยี ยกเว้นการน าเขา้เพื่อการวจิัย 

  (ii) seeds for consumption _ (i) ต้องผ่านการรับรอง ดังนี  
(a) ได้รับการรับรองวา่สถานท่ีปลูกปราศจากวัชพืช  
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หรือ 
(b) ได้รับการรับรองวา่ปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆ 

(Zero dockage certification) ซึ่งรวมถึงเมล็ด
วัชพืชกักกัน และต้องระบุลงใน PC ด้วย  
หรือ 

(c) ท า treatment ด้วยการใช้ความรอ้น (heat 

treatment) ที่อุณหภูมิ 120C นาน 15 นาที เพื่อ
ท าให้เมล็ดไม่มชีีวิต (ไม่งอก) หรือใช้วิธีอื่นๆ ที่
เท่าเทยีมกันซึ่งต้องได้รบัการเห็นชอบจากที่
ปรึกษาด้านอารักขาพืชของรัฐบาลอินเดีย 

(ii) การจัดการเริ่มตั งแต่การเก็บรวบรวมผลผลิต การ
ขนส่ง การขัดสี และเขา้สู่กระบวนการผลิต รวมทั งการ
ก าจดัส่วนที่เป็นกาก หรือเศษขยะ จะต้องเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ท่ีปรึกษาด้านอารักขาพืชของรัฐบาลอินเดีย
ก าหนด 

107 Bromeliad spp. เช่น สับปะรดสี tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

108 Butia spp. ปาล์มบูเตยี tissue cultured plants _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเปน็
เวลา 10-12 เดือน 

109 Butia capitata plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
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(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ส าหรับการน าเข้าเพื่อการค้า ต้องได้รับอนุญาต
จากกรมเกษตรและสหกรณ์ของอินเดีย 

110 Butyrospermum paradoxum 
(sheanut) 

เมล็ด (nuts) ส าหรับแปรรูปหรือ
อุตสาหกรรม  
 

Free from: 
(a) Ephestia elutella (Chocolate moth) 
(b) Ephestia kuehniella (Mediterranean flourmoth) 
(c) Hypothenemus obscurus (Tropical nutborer) 
(d) Phytophthora megakarya (Black pod of cocoa) 
(e) Phytophthora katsurae (Chestnut downy mildew) 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 
 

112 cacti plants for propagation Free from: 
(a) Cactus cyst nematode (Cactodera cactii) 
(b) Cactus virus X. and 2 (Carlavirus) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 45-60 วัน 
(ii) ปราศจากดิน 

115 Calamus spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เปน็เวลา 10-12 เดือน 

116 Calathea spp. (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

  (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

119 Callibrochoa spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

120 Callistemon spp. (bottle brush (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

- 232 -



 

ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

 เชน่ แปรงล้างขวด พู่นายพล) (ii) plants/ cuttings for 
propagation 

_ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

121 Callistephus chinensis (aster)  seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
124 Canna spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

125 Capsicum spp. (pepper/ 
chillies) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Bacterial scab (Xanthomonas vesicatoria) 
(b) Pepper viruses viz. mild mosaic and mild mottle 
(c) Peronospora hyoscyami sp. tabacina 
(d) Tomato ringspot virus 
(e) Tomato black ring virus 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) พืช (crop) ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองว่า
ปลอดจากเชื อ Pepper viruses viz. mild mosaic 
and mild mottle, Tomato ringspot virus และ 
Tomato black ring virus 

126 Carduus spp. (musk root)  dried root for medicinal use  _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
127 Carex spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

 
128 Carica papaya (มะละกอ) seeds for sowing _ (i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  

(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดีย 

129 Carissa carandas (karonda)  
 

(i) seeds for sowing  
(ii) grafts/ budwoos/ plants for 
propagation  

_ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6-9 เดือน 

142 Ceratozamia spp ./ 
Macrozamia spp. (cycad)  

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

146 Chamaerops spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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  (ii) plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

151 Chlorophytum spp. 
(chlorophytum) 

plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

152 Chlorophytum comosum 
(safed musli)  

dried plant material for 
medicinal use  

_ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

153 Chrysanthemum spp. 
(chrysanthemum) 

(ii) cuttings (rooted/ unrooted) 
for planting 

Free from: 
(a) Fasciation (Rhodococcus fascians)  
(b) Foliar nematodes (Aphelenchoides fragariae, A. 

ritzemabosi) 
(c) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(d) South American leaf miner (Liriomyza huidobrensis) 
(e) Burdock leaf miner (Amauromyza maculosa) 
(f) White rust (Puccinia horiana) 
(g) Ray blight and stem canker (Didymella ligulicoa, syn.  
(h) Ascochyta chrysanthemi) 
(i) Bacterial leaf blight (Pseudomonas viridiflava) 
(j) Chrysanthemum viruses viz. chlorotic mottle, stunt, 

vein chlorosis, virus B 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 45-60 วัน 
(ii) ปราศจากดิน 

  (iii) plants for propagation Free from: 
(a) Bacterial blight (Pseudomonas cichorii) 
(b) White rust (Puccinia horiana) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 
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(c) Tomato foot rot (Phytophthora cryptogea) 
  (iv) tissue cultured plants  The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

154 Cicer aeriatinum (chick pea) (i) seeds for sowing Free from pod and stem blight (Phomopsis longicolla) ต้องได้รับอนุญาตให้น าเขา้จากกรมเกษตรและ
สหกรณ์ของอินเดยี ยกเว้นการน าเขา้เพื่อการวจิัย 

  (ii) seeds for consumption _ รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

155 Cichorium spp. (chicory and 
endive) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Bacterial blight (Pseudomonas cichorii) 
(b) Bidens mottle virus 
(c) Chicory yellow mottle virus 
(d)  Anthracnose (Marssonina panottoniana) 

ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

157 Citrullus lanatus (แตงโม : 
watermelon) 

(i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
 (ii) seeds for consumption _ (i)(a) ได้รับการรับรองว่าสถานท่ีปลูกปราศจากวัชพืช  

หรือ 
(b) ได้รับการรับรองว่าปราศจากส่ิงเจือปนต่างๆ (Zero 
dockage certification) ซึ่งรวมถึงเมล็ดวัชพืชกักกัน และ
ต้องระบุลงใน PC ด้วย  
หรือ 

(c) ท า heat treatment  ที่อุณหภูม ิ120C นาน 15 นาท ี
เพื่อท าใหเ้มล็ดไมม่ีชวีิต (ไมง่อก) หรือใช้วิธีอื่นๆ ที่เทา่

- 235 -



 

ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

เทียมกันซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้าน
อารักขาพชืของรฐับาลอินเดีย 
(ii) การจัดการเริ่มตั งแต่การเก็บรวบรวมผลผลิต การ
ขนส่ง การขัดสี และเขา้สู่กระบวนการผลิต รวมทั งการ
ก าจดัส่วนที่เป็นกาก หรือเศษขยะ จะต้องเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ท่ีปรึกษาด้านอารักขาพืชของรัฐบาลอินเดีย
ก าหนด 

  (iii) fruits for consumption _ _ 
158 Citrus hystrix (ใบมะกรูด : kafir 

leaves) 
vegetable for consumption _ _ 

160 Citrus sinensis, Citrus 
reticulata, Citrus paradisi, 
Citrus nobilis, Citrus deliciosa  
 

plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

161 Citrus reticulata (tangerine)/ 
Citrus maxima (pomelo)  
 

fresh fruit for consumption  
 

Free from:  
(a) Bactrocera papayae (papaya fruit fly)  
(b) Citripestis sagittiferella (citrus fruit borer) 
(c) Rhynchocoris poseidon (spined fruit bug)  

(i) รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g/ cum. นาน 

2 hrs. ที่ ≥ 21C ภายใตค้วามดนัปกต ิ

(ii) ท า cold treatment ก่อนการขนส่งที่อุณหภูมิ  

0C นาน 13 วัน หรืออุณหภูมิ  0.55C นาน 14 วัน 

หรืออุณหภูมิ  1.1C นาน 18 วันเพื่อก าจัด papaya 
fruit fly 

165 Clerodendrum inerme 
(clerodendron) 

plants/ cuttings for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 
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166 Clivia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

167 Coccothrinax spp. seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
169 Codiaeum variegatum (โกสน : 

croton) 
plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น

เวลา 45 วัน 
170 coffee (Coffea spp.) กาแฟและ

ชนิดที่ใกล้เคียง (related species 
of Rubiaceae) 

coffee beans for consumption 
or processing 

Free from Coffee Berry Borers (Hypothenemus hampei, 
Sophranica ventralis) 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

180 Cordyline spp. (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

  (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

182 Coriandrum sativum (ผักชีไทย 
: coriander) 

(i) seeds for sowing _ _ 

183 Cortaderia spp. (pampas grass 
etc) 

tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from viruses 

_ 

188 Crataegus spp. (Indian 
hawthorn) 

tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

193 Cryptocoryne wendtii  
 

(i) plants for propagation _ (i) ปราศจากดินและเศษซากพืช 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 60 วัน 

  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
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194 Cucumis melo (muskmelon) (i) seeds for sowing _ _ 
  (ii) dried grains (seeds) for 

consumption 
_ _ 

  (iii) fruits for consumption Free from Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 
mealy bug) 

_ 

195 Cucumis sativus แตงกวาและ
ชนิดที่ใกล้เคียง (cucumber and 
related species) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Fusarial wilts (Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum) 
(b) Black spot (Phomopsis sclerotoides) 
(c) Septoria leaf spot (Septoria cucurbitarum) 
(d) Cucumber seed-borne virus viz. leaf spot 
(e) Verticillium alboatrum 
(f) Squash mosaic virus 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) พืช (crop) ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองว่า
ปลอดจาก cucumber seed-borne virus และ squash 
mosaic virus 
 

197 Cucurbita maxima (banana 
squash) 

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

198 Cucurbita moschata (pumpkin) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
199 Cucurbita pepo (summer 

squash) 
seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

201 Curcuma spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
 

203 Cycas spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น

เวลา 45 วัน 
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205 Cymbopogon citrates (ตะไคร้ : 
lemongrass) 

vegetable for consumption _ 
 

_ 
 

209 Daemonorops verticillaris  seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
214 Daucus carota (แครอท : carrot) seeds for sowing Free from: 

(a) Bacterial blight (Xanthomonas hortorum pv. carotae) 
(b) Carrot viruses (mottle dwarf, red leaf and yellow leaf) 

(a) ปราศจากเมล็ดวัชพชืกักกัน  
(b) พืช (crop) ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองว่า
ปลอดจาก carrot viruses 

215 Davallia spp. (davallia) plants for propagation _ 
 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

218 Delphinium hybrids 
(delphinium) 

(ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from aster yellows 
(phytoplasmas) 

_ 
 

219 Dendrocalamus spp. (bamboo) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
222 Dianthus spp. (carnation) (ii) seeds/ cut flowers Free from: 

(a) Rust (Uromyces dianthi) 
(b) Smut (Sorosporium spaonariae) 
(c) Downy mildew (Peronospora dianthi, P. dianthicola) 
(d) Ditylenchus dipsaci (stem and bulb nematode) 
(e) Arabis mosaic virus (hop barebine) 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) พืช (crop) ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองว่า
ปลอดจาก arabis mosaic virus 

  (iii) cuttings/ saplings for 
sowing/ planting 

Free from: 
(a) Bacterial wilt and stem cracking (Burkholderia 

caryophilli) 
(b) Slow wilt (Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola) 
(c) Rust (Uromyces dianthi) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45-60 วัน 
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(d) Smut (Sorosporium spaonariae) 
(e) Downy mildew (Peronospora dianthi, P. dianthicola) 
(f) Carnation viruses viz. latent, mottle virus 

  (iv) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

224 Dicentra spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

231 Dimocarpus longan (longan) fruits for consumption _ _ 
233 Dionea (venus fly trap) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

234 Dioon sp. Seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
239 Dovyalis caffra  

 
plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น

เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

241 Dracaena spp. (กวนอิม : 
bamboo lucky) 

plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

242 Duranta spp. (duranta) plants/ cuttings for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

243 Durio zibethinus (durian) fruits for consumption _ _ 
249 Elaeis guineensis (oil palm) 

และชนิดที่ใกล้เคียง (related 
seeds/ pollen/ seed sprouts Free from: 

(a) Vascular wilt (Fusarium oxysporum f.sp.elaeidis) 
(i) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
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species) (b) Freckle (Cercospora elaedis) 
(c) Red ring (Rhadinaphelenchus cocophilus) and its 

vector Rhyncophorus palmarum 
(d) Lethal bud rot or sudden wilt [Marchites sorpresiva 

(phytoplasmas)] 
(e) Fatal wilt or hart rot (Phytomonas staheli) 
(f) Leaf mottle virus 
(g) Cadang cadang and related viroids 
(h) Palm kernel borer (Caryobruchus spp. and  

Pachymerus spp.) 

(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 10-12 เดือน 

250 Eleocharis tuberose (Chinese 
water chestnut) 

vegetable for consumption _ _ 

253 Encephalartos spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น

เวลา 45 วัน 
254 Entandrophragma spp. (sapeli) wood with/ without bark Free from Hypsipyla robusta รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

260 Eryngium spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

261 Erysimum spp. (wall flower) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
266 Eucalyptus camaldulensis  

 
(i) timber logs with/ without 
bark for consumption  

_ รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C หรือท า heat treatment ที่
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 อุณหภูมิ 56C (ที่ใจกลางของไม้) นาน 30 นาที และ
ระบุรายละเอียดการท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

270 Eugenia spp.  
 

plants for propagation Free from : 
(a) Darna diducta (nettle caterpillar)  
(b) Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 

mealybug)  

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

271 Eugenia dombeyi plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

274 Euphorbia longan (longan) grafts/ budwoods/ plants for 
propagation  

 

Free from:  
(a) Conopomorpha sinensis  
(b) Cossus sp. (carpenter moth)  
(c) Tessaratoma javanica  

(i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6-9 เดือน 

275 Euphorbia milii (flamingo) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

276 Euphorbia pulcherrima 
(poinsettia) 

plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

280 Euterpe spp. seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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  plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

284 Fatsia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

287 Ficus spp. (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

  (ii) plants/ cuttings for 
propagation 

_ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

290 Flower Bulbs:    
 (a) Dahlia spp. (i) tubers for planting or 

propagation 
Free from virus affecting dahlia except dahlia mosaic virus (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น

เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

 (b) Gladiolus spp. corms/ corm lets for planting 
or propagation 

Free from: 
(a) Smut (Urocystis gladiolicola) 
(b) Rusts (Uromyces gladioli and U.transversalis) 
(c) Corm rot (F. oxysporum f.sp. gladioli) 
(d) Hard rot (Septoria gladioli) 
(e) Scab and neck rot (Burkholderia marginalis) 
(f) Base rot (Burkholderia gladioli pv.gladiolI) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

 (c) Heliconia spp. (rhizomes) for propagation Free from Moko wilt (Burkholderia solanacearum Race 2) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
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 (d) Hyacinthus spp. bulbs for propagation Free from: 
(a) Bacterial blight or yellow slime (Xanthomonas 

hyacinthi) 
(b) Hyacinth mosaic virus (Poty virus) 
(c) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

(iii) ท า hot water treatment ที่อุณหภูมิ 45C นาน 4 
hrs. จากนั นจึงท า treatment ต่อด้วยสารก าจัดเชื อรา 
หรือรมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2½ hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอยีด
การท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (e) Iris spp. (bulbous and 
 rhizomatous varieties) 

bulbs/ rhizomes for planting 
or propagation 

Free from: 
(a) Fusarial rot (Fusarium oxysporum f.sp. gladioli) 
(b) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(c) Sclerotinia rot (Sclerotinia bulborum) 
(d) Iris virus (Potyvirus) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

(iii) ท า hot water treatment ที่อุณหภูมิ 45C นาน 4 
hrs. จากนั นจึงท า treatment ต่อด้วยสารก าจัดเชื อรา 
หรือรมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2½ hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอยีด
การท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (f) Lillium spp. (lilly) (i) bulbs for planting Free from: 
(a) Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lilii) 
(b) Anthracnose (Colletotrichum lilii) 
(c) Bacterial leaf spot (Burkholderia gladioli pv. gladioli) 
(d) Lilly viruses (lilly rosette, lilly symptom less, tulip 

breaking and lilly curl stripe) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 
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  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

 (g) Narcissus spp. 
(narcissus) 

bulbs for planting Free from: 
(a) Basal rot (Fusarium oxysporum f. sp. narcissi) 
(b) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(c) Narcissus fire (Botryotinia polyblastis) 
(d) Leaf scorch (Stagnospora curtissi) 
(e) Narcissus bulb flies (Merodona equesteris, Eumerus 

strigatus and E. tubuculatus) 
(f) Narcissus viruses 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

(iii) ท า hot water treatment ที่อุณหภูมิ 45C นาน 4 
hrs. จากนั นจึงท า treatment ต่อด้วยสารก าจัดเชื อรา 
หรือรมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2½ hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอยีด
การท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (h) Tulipa spp. bulbs for planting or 
propagation 

Free from: 
(a) Bulb and stem nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(b) Yellow pustule and hellfire (Curtobacterium 

flaccumfaciens pv. oortii) 
(c) Tulipa viruses viz. band breaking, chlorotic blotch, 

virus x and other seed borne viruses. 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

(iii) ท า hot water treatment ที่อุณหภูมิ 45C นาน 4 
hrs. จากนั นจึงท า treatment ต่อด้วยสารก าจัดเชื อรา 
หรือรมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2½ hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการ
ท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (i) Zantedeschia spp. (calla 
lilly) 

(i) corms for propagation or 
planting 

Free from: 
(a) Bacterial leaf spot (Xanthomonas campestris pv. 

zantedeschiae) 
(b) Zantadeschia mosaic virus 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 
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  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

 (j) Zingiber mioga 
(ornamental zinger) 

rhizomes for propagation Free from Leaf blight (Xanthomonas campestris pv. 
zingibericola) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
(ii) ปราศจากดิน 

292 Fragaria ananassa 
(strawberry) 

fruits for consumption _ ปราศจากดิน 

294 Freesia spp. (freesia) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
297 Garcinia mangostana 

(mangosteen) 
fruits for consumption Free from : 

(a) Bactrocera papayae (papaya fruit fly) 
(b) Mealy bug 

(i) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2 hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C หรือ 

(ii) ท า cold treatment ก่อนการขนส่งที่อุณหภูมิ  

0C นาน 13 วัน หรือ อุณหภูมิ  0.55C นาน 14 

วัน หรือ อุณหภูมิ  1.1C นาน 18 วัน เพื่อก าจดั 
papaya fruit fly  

  cutting/ plants for propagation Free from Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 
mealybug)  

 

(i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 6-9 เดือน 

300 Genista spp. seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
301 Gentiana spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 
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302 Geranium spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

303 Gerbera jamesonii (gerbera) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

307 Glycine spp. (soybean) (i) seed for sowing Free from: 
(a) Downy mildew (Peronospora manshurica) 
(b) Stem canker (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) 
(c) Root and stem rot (Phytophthora megasperma var. 

sojae) 
(d) Pod and stem blight (Phomopsis longicolla) 
(e) Soybean cyst nematode (Heterodera glycines) 
(f) Bacterial wilt (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens) 
(g) Soybean viruses viz. dwarf, chlorotic mottle, stunt, poty 
(h) Bruchids (Bruchidius spp.) 

(i) ต้องได้รับอนุญาตให้น าเขา้จากกรมเกษตรและ
สหกรณ์ของอินเดยี ยกเว้นการน าเขา้เพื่อการวจิัย 
(ii) ปราศจากดิน 

  (ii) seeds for consumption/  
processing 

Free from Bruchids (Bruchidius spp.) (i)(a) ได้รับการรับรองว่าสถานท่ีปลูกปราศจากวัชพืช  
หรือ 
(b) ได้รับการรับรองว่าปราศจากส่ิงเจือปนต่างๆ (Zero 
dockage certification) ซึ่งรวมถึงเมล็ดวัชพืชกักกัน และ
ต้องระบุลงใน PC ด้วย  
หรือ 
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(c) ท า heat treatment  ที่อุณหภูมิ 120C นาน 15 
นาท ีเพื่อท าให้เมล็ดไม่มีชวีิต (ไมง่อก) หรือใช้วธิีอื่นๆ 
ที่เท่าเทยีมกันซึ่งตอ้งได้รับการเหน็ชอบจากที่ปรึกษา
ด้านอารกัขาพชืของรฐับาลอินเดยี 
(ii) การจัดการเริ่มตั งแต่การเก็บรวบรวมผลผลิต การ
ขนส่ง การขัดสี และเขา้สู่กระบวนการผลิต รวมทั งการ
ก าจดัส่วนที่เป็นกาก หรือเศษขยะ จะต้องเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ท่ีปรึกษาด้านอารักขาพืชของรัฐบาลอินเดีย
ก าหนด 

310 Gossypium spp. (cotton) raw cotton bales for industrial 
use 

Free from Cotton boll weevils (Anthonomus grandis, A. 
peninsularis and A. vestitus) 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 24 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C 
317 Hedera spp. (hedera) plants for propagation _ 

 
พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

318 Hedichium spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

319 Helianthus spp. (sunflower) (i) seeds for sowing Free from: 
(a) Downy mildew (Plasmopara halstedii) 
(b) Bruchid (Bruchidius spp.) 
(c) Larger Dermestid beetle (Trogoderma versicolor) 

(i) ส าหรับการน าเข้า ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตร
และสหกรณ์ของอินเดยี  
(ii) ท า treatment ด้วย metalaxyl 2% และระบุรายละเอยีด
การท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

  (ii) seeds for consumption or 
processing 

_ (i)(a) ได้รับการรับรองว่าสถานท่ีปลูกปราศจากวัชพืช  
หรือ 
(b) ได้รับการรับรองว่าปราศจากส่ิงเจือปนต่างๆ (Zero 
dockage certification) ซึ่งรวมถึงเมล็ดวัชพืชกักกัน และ
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ต้องระบุลงใน PC ด้วย  
หรือ 

(c) ท า heat treatment  ที่อุณหภูมิ 120C นาน 15 
นาท ีเพื่อท าให้เมล็ดไม่มีชวีิต (ไมง่อก) หรือใช้วธิีอื่นๆ 
ที่เท่าเทยีมกันซึ่งตอ้งได้รับการเหน็ชอบจากที่ปรึกษา
ด้านอารกัขาพชืของรฐับาลอินเดยี 
(ii) การจัดการเริ่มตั งแต่การเก็บรวบรวมผลผลิต การ
ขนส่ง การขัดสี และเขา้สู่กระบวนการผลิต รวมทั งการ
ก าจดัส่วนที่เป็นกาก หรือเศษขยะ จะต้องเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ท่ีปรึกษาด้านอารักขาพืชของรัฐบาลอินเดีย
ก าหนด 

322 Helleborus spp. (lantern/ 
christmas flower) 

tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

324 Hemerocallis spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

325 Heuchera spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

326 Hibiscus spp. (hibiscus) (iii) plants for propagation _ 
 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

327 Hibiscus cannabinus, Hibiscus 
and its wild relatives (kenaf) 

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

328 Hieracium pilosella  
 

Whole plant (dried) (except 
seeds) for processing  

Free from Ditylenchus dipsaci (stem and bulb nematode)  
 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C 
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328 Hoordia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

330 Hordeum spp. (barley) (i) seeds for sowing Free from: 
(a) Glume rot (Pseudomonas syringe pv. atrofaciens) 
(b) Barley Stripe mosaic (Hordeivirus) 
(c) Ergot (Claviceps purpurea) 
(d) Granary weevil (Sitophilus granarius) 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน 
(ii) ส าหรับการน าเข้า ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตร
และสหกรณ์ของอินเดยี 

  (ii) grains for consumption Free from : 
(a) Ergot (Claviceps purpurea) 
(b) Granary weevil (Sitophilus granarius) 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

  (iii) Grains for malting  
 

Free from : 
(a) Ergot (Claviceps purpurea) 
(b) Granary weevil (Sitophilus granarius) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C หรือรมยา Aluminum Phosphide 
อัตรา 9 g./ metric ton นาน 21 วนั (เฉพาะสินค้าที่เป็น 
bulk) และระบุรายละเอียดการท า treatment ลงในใบ 
PC ด้วย 

331 Hosta spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother 
stock tested and maintained free from hosta virus X 

_ 

332 Howea spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation Free from Palm lethal yellowing phytoplansa  

 
(i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

333 Humulus spp. (hops) (i) cuttings (rooted/ unrooted)/ 
saplings 

Free from: 
(a) Downy mildew (Pseudoperonospora humuli) 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6 เดือน 
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(b) Hops cyst nematode (Heterodera humuli) 
(c) Hop viruses 

(ii) ปราศจากดิน 

  (ii) dried flower cones (hops) in 
bales for industrial processing 

Free from Hops cyst nematode (Heterodera humuli) (i) ท า heat treatment ที่อุณหภูมิ 63C นาน 6 hrs.  
 

334 Hydrangea spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from: 
(a) Hydrangea ring spot virus 
(b) Tomato ring spot virus 

_ 

337 Hylocereus undatus (dragon 
fruit)  

(i) fresh fruit for consumption  _ ปราศจากดิน  
(ii) plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น

เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

337 Hypericum spp. seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
340 Hyphaene spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

  (ii) plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

341 Hypnum curvifolium (hypnum 
moss/ green moss)  
 

moss for consumption/ 
processing  
 

_ (i) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) ปราศจากดิน เมล็ดพืช (grain) และเมล็ดวชัพืช
กักกัน  
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(iii) ต้องอบไอน  า (Steam sterilized) นาน 30 นาที 
345 Iberis spp. (candytuft) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
351 Inga edulis (i) plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น

เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

353 Ipomoea spp.  (i) seeds for sowing _ ปราศจากดินและเมล็ดวัชพชืกักกัน  
358 Ixora spp. (ixora) plants/ cuttings for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น

เวลา 45 วัน 
359 Jatropha curcas (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

  (iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants obtained from mother stock 
tested and maintained free from viruses 

_ 

360 Jessenia spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

364 Kalmia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

367 Kochia spp. (kochia) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
368 Lactuca sativa (lettuce) (i) fresh vegetable for 

consumption 
_ ปราศจากดิน  

  (ii) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
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369 Lagenaria siceraria (bottle 
gourd)  

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

371 Lansium domesticum  (i) plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

374 Latania spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation Free from: 

(a) Coconut cadang cadang viroid  
(b) Palm lethal yellowing phytoplasma  

(i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 10-12 เดือน 

384 Leucojum spp. (snowflake) bulbs for propagation _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 

387 Libbertia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

388 Licuala grandis seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
389 Limonium spp. (limonium/ 

statice) 
tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

390 Limonia acidissima (wood 
apple)  
 

seeds for sowing _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
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392 Linum spp. (flax)  
 

(i) seeds for sowing _ (i) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน 

396 Litchi chinensis and subsp. 
philippinensis (litchi)  
 

(ii) fresh fruits for consumption  
 

Free from:  
(a) Conopomorpha sinensis  
(b) Pseudococcus jackbeardslyi (Jack beardsley mealybug)  

ปราศจากดิน 

397 Livistonia spp. (i) seeds for sowing Free from Coconut cadang-cadang viroid  ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
  (ii) plants for propagation Free from: 

(a) Coconut cadang - cadang viroid 
(b) Palm lethal yellowing phytoplasma 
(c) Promecotheca caerulipennis (Fiji coconut hispid)  

(i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 10-12 เดือน 

402 Lorapatulum spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

403 Lotus spp. (lotus) (i) bulbs for sowing _ (i) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 45 วัน 

406 Luffa acutangula (ridge gourd) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
407 Luffa aegyptiaca (sponge 

gourd) 
seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

408 Lupinus spp. (lupines) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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410 Lycopersicon esculentum 
(tomato) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Bacterial canker (Clavibacter michiganensis sub sp. 

michiganensis) 
(b) Bacterial leaf spot (Pseudomonas syringae pv. tomato) 
(c) Bacterial pustule (Pseudomonas syringae pv. 

punctulens) 
(d) Potato spindle tuber (viroid) 
(e) Peronospora hyoscyami pv. tabacina 
(f) Phoma andigena 
(g) Verticillium alboatrum 
(h) Clavibacter michiganensis subsp.sepodonicus 
(i) Pepino mosaic virus 
(j) Tomato aspermy virus 
(k) Tomato black ring virus 
(l) Tomato bushy stunt virus 
(m) Tomato ring spot virus 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) พืช (crop) ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองว่า
ปลอดจากเชื อในข้อ (i) ถึง (m) 

412 Lytocaryum spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 10-12 เดือน 

413 Lytocaryum weddellianum  seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
416 Macadamia ternifolia 

(macadamia nut)  
cuttings/ rooted plants for 
propagation  

_ (i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
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  อินเดียก่อน  
(iii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 6-9 เดือน  

419 Magnolia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

425 Mangifera indica (mango) cuttings/ grafts/ budwood/ 
rooted plants for propagation  
 

Free from:  
(a) Bactrocera papayae (papaya fruit fly)  
(b) Coptotermus curvitnathus (rubber termite)  
 

(i) สินค้ามาจากพื นที่ท่ีปราศจาก Bactrocera papayae 
ตามมาตรฐาน ISPM หรือรมยาดว้ย Methyl bromide 

อัตรา 32 g./m3 นาน 2 hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และ
ระบุรายละเอียดการท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน  
(iv) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6-9 เดือน  

432 Medicago spp. (lucerne หรือ 
alfa alfa) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Yellow leaf blotch (Pyrenopeziza medicaginis) 
(b) Sclerotinia wilt (Sclerotinia trifoliorum) 
(c) Bacterial wilt (Corynebacterium michiganense pv. 

insidiosum) 
(d) Alfalfa cryptic virus 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
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439 Mespilus germanica plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

440 Metroxylon spp. seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  plants for propagation _ (i) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 10-12 เดือน 

444 Miscanthus spp tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

446 Momoinula paniculata dry flowers for decoration _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
447 Momordica charantia 

(bittergourd) 
seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 

451 Mucuna (mucuna) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

453 Musa spp. (banana) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from banana mild mosaic virus 

_ 
 

455 Myrciaria cauliflora (i) plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
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457 Nandina compacta tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

458 Nandina spp. escept Nandina 
compacta 

tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

460 Nelumbium speciosum 
(Nelumbo nucifera) 

(i) grain (seeds) for 
consumption 

_ ปราศจากดินและเศษซากพืช 

 (ii) stamens for consumption _ ปราศจากดินและเศษซากพืช 
462 Neoregelia spp. (neoregelia) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 

 (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

464 Nephelium lappaceum 
(rambutan) 

fruits for consumption Free from: 
(a) Bactrocera papaya (papaya fruit fly) 
(b) Cataenococcus hispidus (citrus mealy bug) 
(c) Conopomorpha cremerella (cocoa moth) 
(d) Darna diducta (nettle caterpillar) 
(e) Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 

mealybug) 

(i) สินค้ามาจากพื นที่ท่ีปราศจาก Bactrocera 
papayae (papaya fruit fly) ตามมาตรฐาน ISPM 
หรือ 
(ii) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

3½ hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C  
หรือ 

(iii) ท า cold treatment ก่อนการขนส่งที่อุณหภูมิ  0C 

นาน 13 วัน หรืออุณหภูมิ  0.55C นาน 14 วัน หรือ

อุณหภูมิ  1.1C นาน 18 วันเพื่อก าจดั papaya 
fruit fly  

  cuttings/ grafts/ rooted plants 
for propagation  

Free from:  
(a) Conopomorpha cramerella  

(i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
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 (b) Darna diducta (nettle caterpillar)  
(c) Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 

mealybug)  

อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 6-9 เดือน 

465 Nephrolepis spp. (nephrolepis) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

466 Nicotiana spp. (ii) leaves (unmanufactured) 
in bales 

Free from: 
(a) Chocolate moth (Ephestia elutella) 
(b) Blue mould (Peronospora hyoscyami f.sp.tabacina) 

รมยาดว้ย Aluminium Phosphide (phosphine) 
อัตรา 3 tablets/ ตัน นาน 5-7 วนั 

469 Nymphaea spp. (nymphea) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

470 Nypa spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
  (ii) plants for propagation  (i) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

472 Ocimum basilicum (basil) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (iii) vegetables for consumption _ _ 

477 Orchids :  (ii) saplings Free from: 
(a) Bacterial leaf spots (Burkholderia gladioli pv. gladioli 

and Erwinia chrysanthemi) 
(b) Blossom blight (Phyllostica capitalensis) 
(c) Orchid viruses such as cymbidium mosaic, vanilla 

necrosis, Odontoglosum ring spot and orchid fleck etc. 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45-60 วัน - Aranda 

- Cattleya 
- Cymbidium 
- Dendrobium 
- Lawliocattleya 

- Mokara 

- Odontoglosum 

- Phalaenopsis 
- Vanda 
- Vanila  

etc. 
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Orchids : (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
 - Aranda 

- Cymbidium 
- Dendrobium 
- Lawliocattleya 

- Mokara 

- Odontoglosum 

- Phalaenopsis 
- Vanda 
- Vanila  

etc. 
(i) Cattleya spp. (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother 

stock tested and maintained free from: 
(a) Tobacco mosaic virus 
(b) Cymbidium mosaic virus 
(c) Odontoglossum ring spot virus 

_ 

479 Origanum spp.(origanum) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
480 Ornamental Palm species: seeds/ seed sprouts (i) Free from Red ring nematode (Rhadinaphelenchus 

cocophilus) 
(ii) The seeds/ seed sprouts collected from mother palms 
free from Cadang cadang (viroids) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 10-12 เดือน - Arikuryoba 

- Borasus 
- Caryota 
- Chamaeodorea 
- Chrysalidocorpus 
- Dictyosperma 
- Hyophorbe 
- Mascarena  
- Pritchardia 
- Roystonia 
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- Sabal 
- Syogrus 
- Trachycorpus 
- Vietchia 

 Ornamental Palm species: seeds/ seed sprouts (i) Free from Bactrial blight (Acidovorax avenae sub sp. 
avenae)  
(ii) The seeds/ seed sprouts collected from mother palms 
free from Cadang cadang (viroids) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 10-12 เดือน - Carypha 

 

 Ornamental Palm species: 
-  Washingtonia 

seeds/ seed sprouts (i) Free from Mosaic (Poty virus) 
(ii) The seeds/ seed sprouts collected from mother palms 
free from Cadang cadang (viroids) 

พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 10-12 เดือน 

481 Ornithogalum spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

482 Oryza sativa (rice) (i) grains for consumption Free from granary weevil (Sitophilus granarius) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

483 Osteospermum spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

484 Pachira insignis plants for propagation _ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
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487 Pandanus spp. (pandanus) vegetable (leaves) for 
consumption 

_ _ 

495 Passiflora edulis (passion fruit)  
 

(iii) scion/ budwood/ rooted 
plants for propagation  

_ (i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 6-9 เดือน 

496 Passiflora foetida (stone flower)  dried flowers for medicinal use  _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน 
499 Pelargonium spp. 

(pelargonium) 
(i) seeds/ cuttings/ saplings 
for planting or propagation 

Free from: 
(a) Bacterial spot (Xanthomonas campestris pv. 

pellargonii) 
(a) Pelargonium viruses viz. flower break virus, leaf curl 

virus, vein clearing virus and zonate spot virus 

(i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 45-60 วัน 

  (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
 

505 Pepromia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

507 Persea americana (avocado)  
 

(iii) cuttings/ budwoods/ 
rooted plants for propagation  

Free from  
(a) Ceroplastes japonicus (wax scale)  
(b) Oligonychus mangiferus (mango red spider mite)  

(i) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 6-9 เดือน 
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509 Petunia spp. (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

513 Phoenix spp.  seeds for sowing  _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
514 Phoenix dactylifera (date palm) (i) suckers for planting Free from: 

(a) Bayood (Fusarium oxysporum f.sp. albedinis) 
(b) Palm lethal yellowing (Phytoplasmas) 
(c) Texas root rot (Phymatotrichum omnivorum) 
(d) American palm weevil (Rhyncophorus palmarum) 

(i) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 1 ปี 
 

  (ii) tissue cultured plants for 
propagation 

The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

  (iii) fresh/ dry fruits for 
consumption 

Free from Palm kernel borer (Pachymerus lacerdae) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 16 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

515 Phormium spp. (i) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

516 Phyllostachys spp. (bamboo) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
528 Pisum spp. (pea) (i) seeds for sowing Free from: 

(a) Pod and stem blight (Phomopsis logicolla) 
(b) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(c) Pea cyst nematode (Heterodera goettingiana) 
(d) Bruchids (Bruchidius spp., Specularis impressithorax) 
(e) Pea viruses viz. early-browning, enation mosaic and 

green mottle 

(j) ปราศจากดิน 
(ii) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน 
(iii) ท า treatment ต่อด้วยสารก าจัดเชื อรา และระบุ
รายละเอียดการท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 
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  (ii) seeds for consumption or 
processing 

Free from: 
(a) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(b) Pea cyst nematode (Heterodera goettingiana) 
(a) Bruchids (Bruchidius spp. Specularis impressithorax) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

529 Pisum sativum (snow pea)  
 

fresh vegetable for 
consumption 

_ ปราศจากดิน  

531 Plumeria rubra (i) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

  (ii) tissue cultured plants _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

534 Polypodium spp. (polypodium) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

535 Polyscias spp. (polyscias) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

536 Pome Fruits:  
- Apple 
- Pear (Pyrus spp.)  
- Quince (Cydonia spp.) 

(i) cuttings/ saplings/ bud wood 
for planting or propagation 

Free from: 
(a) Fire blight (Erwinia amylovora) 
(b) Crown gall (Agrobacterium tumefaciens) 
(c) Hairy root (A.rhizogenes) 
(d) Apple and pear rusts (Gymnosporangium spp) non 

asiatic 
(e) Apple scar skin, apple stem grooving viruses. 
(f) Seed chalcid (Megastigmus spermotrophus) 
(g) Viruses/ phytoplasmas affecting Pomidae 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1-2 ปี 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
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  (ii) tissue cultured plants The planting material is obtained from mother stock 
indexed/ tested and maintained free from viruses and 
phytoplasmas affecting Pomidae 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

540 pot pourie/ dried decorative 
plant material 

decorative plant material (dried) 
for consumption 

_ (i) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 

24 hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการ
ท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 
(ii) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน 

543 Pouteria sapota  (i) plants for propagation _ (j) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

544 Pouteria viridis  (i) plants for propagation _ (j) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 4-6 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

553 Psidium guajava (guava) fruits for consumption Free from: 
(a) Bactrocera papaya (papaya fruit fly) 
(b) Bactrocera prifoliae  

(i) สินค้ามาจากพื นที่ท่ีปราศจาก Bactrocera papayae 
(papaya fruit fly) และ Bactrocera prifoliae ตาม
มาตรฐาน ISPM  
หรือ 
(ii) รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 3½ 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C  
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หรือ 

(iii) ท า cold treatment ก่อนการขนส่งที่อุณหภูมิ  0C 

นาน 13 วัน หรืออุณหภูมิ  0.55C นาน 14 วัน หรือ

อุณหภูมิ  1.1C นาน 18 วันเพื่อก าจดั papaya 
fruit fly และ Bactrocera prifoliae 

  (ii) plants for propagation Free from Chondracris rosea ( Citrus locust)  
 

(j) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

554 Pteris (pteris) Plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

556 Ptychosperma macarthurii  seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
558 Punica granatum 

(pomegranate)  
 

(v) cuttings/ budwoods/ 
plants for propagation  

Free from:  
a) Pseudococcus comstocki  
b) Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 

mealybug)  
c) Thosea sinensis (nettle grub)  

(j) ปราศจากดิน 
(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6-9 เดือน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียกอ่น 

565 Raphia spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (iii) plants for propagation _ (j) ปราศจากดิน 

(ii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพชื ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
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566 Rheum spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
 

568 Rhododendron spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
 

569 Ribes spp. (gooseberry) fresh vegetable for 
consumption 

_ ปราศจากดิน  

573 Rosa spp. (rose) rooted cuttings/ grafts/ bud 
wood/ saplings for planting 

Free from: 
(a) Crown gall (Agrobacterium tumefaciens) 
(b) Hairy root (A. rhizogenes) 
(c) Brand canker (Coniothyrium wernsdorfiae) 
(d) Brown canker (Cryptosporella umbrina) 
(e) Downy mildew (Peronospora sparsa) 
(f) Rust (Phragmidium spp.) 
(g) Rose streak virus 
(h) Rose wilt virus 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 18 เดือน ยกเว้นส่วนท่ีเป็นหน่อ (budwood) จะ
ถูกพักไว้นาน 90 วัน 
(ii) ส่วนท่ีเป็น rooted cuttings ต้องปราศจากดิน 

587 Sansevieria spp. (ii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

589 Sarosonia spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

592 Schefflera spp. (brassia) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

  plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

- 267 -



 

ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

597 Senecio spp. (senecio) (iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

598 Senna siamea (cassia) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

606 Sinningia spp. (gloxinia) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
608 Small fruit plant species:    

 (a) blue berry และ cranberry 
(Vaccinium spp.) 

(i) cuttings/ rooted/ unrooted/ 
grafts/ bud wood/ saplings for 
planting 

Free from: 
(a) Leaf rust (Pucciniastrum myrtili) 
(b) Red leaf (Exobasidium vaccinii) 
(c) Red gall (Synchytrium vaccinii) 
(d) Witches’broom (Pucciniastrum goeppertianum) 
(e) Straw berry weevils (Anthonomus signatus and A. 

bisignifer) 
(f) Blue berry viruses viz., blue berry mosaic, shoe-string, 

red (necrotic) ring spot, leaf mottle, peach rosette and 
tomato ring spot 

(g) Phytoplasmas (blueberry stunt, witches’broom and 
cranberry false blossom 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 
(iii) ปราศจากดิน 
(iv) ส าหรับท่อนพันธุ์ท่ีอยู่ในระยะพักตัว (dormant 
cuttings) ต้องท า treated ที่เหมาะสมหรือรมยาก่อน
การส่งออกและระบุรายละเอยีดการท า treatment ลง
ในใบ PC ด้วย 

  (ii) seeds for sowing Free from: 
(a) Mummy berry (Monilia vacciniicorymbasi) 
(b) Blue berry viruses viz., blue berry mosaic, shoe-

string, red (necrotic) ring spot, leaf mottle, peach 
rosette and tomato ring spot 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 
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  (iii) tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของอินเดีย
ก่อน 

 (b) gooseberry และ currants 
(Ribes spp.) 

(i) cuttings/ rooted/ unrooted/ 
grafts/ bud wood/ saplings  

Free from: 
(a) American (gooseberry) mildew (Sphaerotheca 

morsuvae) 
(b) European (gooseberry) mildew (Microsphaeria 

grassulariae) 
(c) Leaf spot (Anthracnose) (Pseudopeziza ribis) 
(d) Cluster cup rust (Puccinia pringsheimiana) 
(e) Black pustule (Plowrightia ribesia) 
(f) Cane blight (Botryosphaeria ribris) 
(g) Viruses viz., black current reversion, gooseberry vein 

banding, arabis mosaic, and strawberry latent ring spot 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 
(iii) ปราศจากดิน 
(iv) ส าหรับท่อนพันธุ์ท่ีอยู่ในระยะพักตัว (dormant 
cuttings) ต้องท า treated ที่เหมาะสมหรือรมยาก่อน
การส่งออกและระบุรายละเอยีดการท า treatment ลง
ในใบ PC ด้วย 

  (ii) seeds for sowing Free from seed-borne viruses such as raspberry ring spot, 
arabis mosaic and strawberry latent ring spot 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 

  (iii) tissue cultured plants The tissue-cultured plants are obtained from mother stock 
tested/indexed and maintained virus-free 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

 (c) raspberry (Rubus spp.) (i) cuttings/ rooted/ unrooted/ 
grafts/ bud wood/ saplings  

Free from: 
(a) Crown gall (Agrobacterium tumaefaciens) 
(b) Hairy root (A. rhizogenes) 
(c) Rusts (Gymnoconia nitens, Kuehneola uredinalis, 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 
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Phragmedium bulbosum, P. rubiidaeli, P. violacearum 
and Pucciniastrum americanum) 

(d) Downy mildew (Peronospora rubi) 
(e) Straw berry weevils (Anthonomus signatus and A. 

bisignifer) 
(f) Viruses such as leaf mottle, leaf spot, bushy dwarf, leaf 

curl, raspberry (black) necrosis, vein chlorosis and 
yellow dwarf, arabis mosaic and straw berry shoestring 

(iii) ปราศจากดิน 
(iv) ส าหรับท่อนพันธุ์ท่ีอยู่ในระยะพักตัว (dormant 
cuttings) ต้องท า treated ที่เหมาะสมหรือรมยาก่อน
การส่งออกและระบุรายละเอยีดการท า treatment ลง
ในใบ PC ด้วย 

  (ii) seeds for sowing Free from seed-borne viruses such as raspberry ring spot, 
arabis mosaic and strawberry latent ring spot 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 

  (iii) tissue cultured plants The tissue-cultured plants are obtained from mother 
stock tested/indexed and maintained virus-free 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

 (d) strawberry (Fragaria spp.) (i) stem (runner), cuttings 
(rooted/ un-rooted) for planting 

Free from: 
(a) Phomopsis blight (Phomopsis obscurens)  
(b) Red stele (Phytophthora fragariae) 
(c) Crown rot (Phytophthora cactorum) 
(d) Angular leaf spot (Xanthomonas fragariae) 
(e) American dagger nematode (Xiphinema americanum) 
(f) Leaf blotch (Gnomonia fragariae) 
(g) Straw berry weevils (Anthonomus signatus and A. 

bisignifer) 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 
(iii) ปราศจากดิน 
(iv) ส าหรับท่อนพันธุ์ท่ีอยู่ในระยะพักตัว (dormant 
cuttings) ต้องท า treated ที่เหมาะสมหรือรมยาก่อน
การส่งออกและระบุรายละเอยีดการท า treatment ลง
ในใบ PC ด้วย 
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(h) Straw berry viruses viz., vein banding, crinkle leaf 
(rhabdovirus), mild yellow edge, latent ring spot 
(nepovirus), latent C 

(i) Aster yellows, straw berry green petal, phyllody and 
yellows (phytoplasmas) 

  (ii) seeds for sowing Free from seed-borne viruses such as arabis mosaic, 
raspberry ring spot and straw berry latent ring spot 

(j) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดีย
เป็นเวลา 9-12 เดือน 

  (iii) Tissue cultured plants for 
planting 

The tissue-cultured plants are obtained from mother 
stock indexed/ tested and maintained virus-free 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

609 soil, peat หรือ sphagnum moss 
(รวมถึงดินจากแผ่นเปลือกโลก 
(earth clay) และวัตถุทีม่ีความ
คล้ายคลงึกัน  

ทุกสถานะ Free from Insect pest, nemdatodes and microbes 
Quarantine weed seeds  
 

รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 

hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

611 Solanum melongena (brinjal/ 
eggplant/ aubergine)  

(i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
(ii) vegetables for consumption  Free from:  

(a) Bactrocera papayae (papaya fruit fly)  
(b) Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 

mealybug)  
(c) Tetranychus marianae  
(d) Tetranychus truncatus  

สินค้ามาจากพื นที่ท่ีปราศจาก Bactrocera papayae 
(papaya fruit fly) ตามมาตรฐาน ISPM  
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614 Sorghum spp. (sorghum)  
 

seeds for sowing Free from:  
(a) Bacterial blight (Burkholderia andropogoni)  
(b) Bacterial leaf streak (Xanthomonas vasicola pv. 

holcicola)  
(c) Milo disease (Periconia circinata)  
(d) Striga weed (Striga harmonthica)  
(e) Sorghum viruses viz. chlorotic spot, mosaic  

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน ยกเว้นการน าเข้าเพือ่การวจิัย 

615 Sterculiae lychnophora  dried seeds for consumption  _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกันและดิน 
617 Stevia spp.  

 
Tissue cultured plants  Tissue-cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

618 Stone fruits (plum, peach, 
cherry, apricot, almond, 
nectarine) (Prunus spp.) 

(i) stones (seeds)/ grafts/ bud 
wood/ cuttings 

Free from: 
(a) Crown gall (Agrobacterium tumefaciens) 
(b) Hairy root (A. rhizogenes) 
(c) Bacterial die back of peach (Pseudomonas syringae 

pv. persicae syn. P. morsprunorum) 
(d) Black knot (Dibotryan morbosum) 
(e) Gummosis (Euitypa armeniaceae) 
(f) Brown rot (Mo_inia fructicola) (American strain) 
(g) Blossom blight and fruit rot (M. laxa) 
(h) Scab (Venturia cerasi, V. carpophila) 
(i) Cherry leaf spot (Blumeriella jaapii) 
(j) Plum weevil (Conotrachelus menuphar) 
(k) Stone virus viz. Prunus virus S 

(i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1-2 ปี 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) ส่วน cuttings ต้องผ่านการรมยาหรือท า treatment 
เพื่อก าจัดศัตรูพืชก่อนการส่งออก และส าหรับเมล็ดพันธุ์ 
(seeds) ต้องท า treatment ด้วยสารก าจดัเชื อรา ทั งนี  
ต้องระบุรายละเอียดการท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 
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  (ii) tissue cultured plants The tissue-cultured plants obtained from mother stock 
indexed/tested and maintained virus-free 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของอินเดีย
ก่อน 

  (iii) fresh fruits for consumption Free from: 
(a) Oriental fruit moth (Cydia molesta) 
(b) Gypsy moth (Lymantria dispar) 
(c) Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) 
(d) Manchurian fruit moth (Cydia inopinata) 
(e) Cherry fruitworm (C. packardi) 
(f) Plum moth (C. prunivora) 
(g) Mexican fruitflies (Rhagoletis spp.) 
(h) Peach fruit moth (Carposina niponenosis) 
(i) Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) 

(i) สินค้ามาจากพื นที่ท่ีปราศจาก Mediterranean fruit 
fly (Ceratitis capitata) และ Cherry fruit flies 
(Rhagoletis spp.) ตามมาตรฐาน ISPM  
หรือ 
(ii) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2 hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C  
หรือ 

(iii) ท า cold treatment ก่อนการขนส่งที่อุณหภูมิ  0C 

นาน 10 วัน หรืออุณหภูมิ  0.55C นาน 11 วันหรือ

อุณหภูมิ  1.1C นาน 12 วันเพื่อ Mediterranean 
fruit fly และ Cherry fruit flies 

  (iv) dry fruits for consumption Free from: 
(a) Mediterranean flour moth (Ephestia kuehniella) 
(b) Apricot chalci 
(c) Ephestia elutella (Tobacco moth) 
(d) Plodia interpunctella (Indian male moth) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 16 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 
 

619 Streltizia reginae (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น
เวลา 45 วัน 

624 Syringa spp./ Syringa 
vulgaris (lilac) 

tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 
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625 Syzygium cuminii (jamun)  
 

(i) seeds for sowing _ (i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

  (ii) cuttings/ grafts/ rooted 
plants for propagation  

_ (j) ปราศจากดิน 
(ii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(iii) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกักกันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 6-9 เดือน 

  (iii) plants for propagation _ (j) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

626 Syzygium jambos (rose apple)  
 

plants/ cutting for propagation _ (j) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

627 Syzygium samarangense 
(java apple)  
 

fresh fruits for consumption  
 

Free from:  
(a) Bactrocera papayae (papaya fruit fly)  
(b) Bactrocera carambolae 
 (c) Bactrocera albistrigata  
 

(i) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

2 hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C  
หรือ 

(ii) ท า cold treatment ก่อนการขนส่งที่อุณหภูมิ  0C 

นาน 13 วัน หรืออุณหภูมิ  0.55C นาน 14 วัน หรือ
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อุณหภูมิ  1.1C นาน 18 วัน 
629 Tagetes spp. (marigold african) seeds for sowing Free from: 

(a) Fusarium oxysporum sp. callistephi 
(b) Septoria tageticola (Leaf spot) 
(c) Pseudomonas tagetis (Bacterial leaf spot) 

ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

630 Tamarindus spp. (tamarind)  
 

(ii) plants for propagation  
 

Free from : 
(i) Pseudococcus jackbeardsleyi (Jack Beardsley 
mealybug)  
 

(j) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 10-12 เดือน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 

635 Tectona grandis (teak)  
 

tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

638 Theobroma cacao (cocoa) beans (fermented and dried) 
for processing or industrial use 

Free from: 
(a) Chocolate moth (Ephestia elutella) 
(b) Mediterranean flour moth (Ephestia kuehniella) 
(c) Tropical nut borer (Hypothenemus obscurus) 
(d) Black pod of cocoa (Phytophthora megakarya) 
(e) Chestnut downy mildew (Phytophthora katsurae) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 16 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 
 

644 Thysostachys spp. seeds for sowing Free from: 
(a) Aspergillus wentii 
(b) Rhizopus sp. 

ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

647 Timber logs    
 (i) Castanea spp (chest nut) logs with/ without bark Free from Chest nut blight (Cryphonectria parasitica)-

American strain 
รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (ii) Ulmus spp (elm) logs with/ without bark Free from: 
(a) Dutch elm disease (Ceratocystis ulmi)-American and 

European strains 
(b) Elm bark beetle (Scolytus scolytus) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (iii) Quercus spp (oak) logs with/ without bark Free from: 
(a) Oak wilt (Ceratocystis fagacearum) 
(b) Oak bark beetles (Pseudopityopthorus spp) 
(c) Sudden Oak death (Phytophthora ramorum) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

 (iv) Pinus spp. (pine wood)  
 

logs with/ without bark Free from: 
(a) Branch and trunk cankers (Atropellis piniphila, A. 

pinicola) 
(b) Pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) 
(c) Cerambicid vector (Monochamus spp.) 
(d) Pine beetle (Tomicus piniperda) and pine weevils 

(Pissodes spp.) 
(e) Sirex wasp (Sirex spp) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 48 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

652 Trichosanthes cucumerina 
(snakegourd) 

seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

653 Trifolium alexandrium 
(berseem and clovers) 

seeds for sowing Free from: 
(a) Northern anthracnose (Kabatiella caulivora) 
(b) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(c) Sclerotinia wilt (Sclerotinia trifoliorum) 

(i) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน 

657 Triticum spp. (wheat) grains for consumption or 
processing 

Free from: 
(a) Granary weevil (Sitophilus granarius) 
(b) Ergot (Claviceps purpurea) 
(c) Dwarf bunt (Tilletia contraversa) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

662 Vaccinium spp. (blueberry)  fresh fruits for consumption  _ ปราศจากดิน 
665 Vanilla planifolia/ Vanilla 

tahitensis (vanilla)  
dried beans (pods) for 
consumption  

_ ปราศจากดินและเมล็ดวัชพชืกักกัน  
 

667 Verbena spp. (verbena) (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants/ cuttings for 

propagation 
_ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น

เวลา 45 วัน 
668 Viburnum spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 

tested and maintained free from virus 
_ 

669 Vicia faba (broad bean) and 
Vicia villosa (vetches) 

(i) seeds for sowing Free from: 
(a) Leaf and pod spot (Ascochyta fabae) 
(b) Soybean cyst nematode (Heterodera glycines) 
(c) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(d) Broad bean viruses viz. mottle, necrosis, strain 

(Comovirus), true mosaic, wilt virus l and 2 (Fabavirus) 

ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

  (ii) seeds for consumption or Free from: รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 hrs. 
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

processing (a) Stem and bulb nematode (Ditylenchus dipsaci) 
(b) Soybean cyst nematode (Heterodera glycines) 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

671 Vigna (Phaseolus) spp. (beans) (i) seeds for sowing Free from: 
(a) Scab (Elsinoe phaseoli) 
(b) Downy mildew of lima bean (Phytophthora phaseoli) 
(c) Pod and stem blight (Phomopsis longicolla) 
(d) Bacterial wilt (Curtobacterium flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens) 
(e) Bean bruchid (Acanthoscelides obtectus) 

ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  

  (ii) seeds for consumption or 
processing 

Free from Bean bruchid (Acanthoscelides obtectus) (i) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน 
(ii) รมยาดว้ย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 

24 hrs. ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการ
ท า treatment ลงในใบ PC ด้วย 

672 Vigna spp. (cowpea) (i) seeds for sowing Free from: 
(a) Bruchids (Bruchidium spp., Stator spp.) 
(b) Cowpea seed-borne viruses (bromo virus, poty virus, 

comovirus, carmovirus) 

ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน ยกเว้นการน าเข้าเพือ่การวจิัย 

  (ii) seeds for consumption  Free from bruchids (Bruchidium spp. and Stator spp.) รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

  (iii) vegetable (beans) for 
consumption 

Free from: 
(a) Anomala cupripes (large green chafer beetle) 
(b) Anomala pallida 

_ 
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

675 Vitis vinifera (grapevine) (iii) raisins (dried grapes) for 
consumption 

_ รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 16 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

678 Yucca spp. tissue cultured plants The tissue cultured plants were obtained from mother stock 
tested and maintained free from virus 

_ 

679 Zamia spp. (i) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
  (ii) plants for propagation _ พืชจะถกูกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดยีเป็น

เวลา 45 วัน 
682 Zea mays (maize/ corn) (i) seeds for sowing Free from: 

(a) Stewart’s wilt (Pantoea stewartii sub sp.stewartii) 
(b) Nebraska wilt (Clavibacter michiganensis sub sp. 

nebraskensis) 
(c) Southern corn blight (Drechslera maydis RacT) 
(d) Ergot (Claviceps gigantea) 
(e) Tropical rust (Physopella zeae) 
(f) Anthracnose (Kabatiella zeae) 
(g) Larger grain borer (Prostephanus truncatus) 
(h) Maize weevil (Sitophilus zeamais) 
(i) Mycospharella zeae-maydis 
(j) Burkholderia andropogonis 
(k) Pantoea agglomerans 
(l) Pseudomonas fuscaviginae 
(m) Pseudomonas syringae pv. coronofaciens 

(i) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมเกษตรและสหกรณ์ของ
อินเดียก่อน ยกเว้นการน าเข้าเพือ่การวจิัย 
(ii) ปราศจากดิน 
(iii) ปราศจากเมล็ดวชัพืชกกักัน  
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ที ่ พืช/ ผลผลิตพืช ลักษณะของพชื ข้อควำมทีต่้องระบุใน PC  เงื่อนไขพิเศษส ำหรับกำรน ำเขำ้ 

(n) Maize chlorotic dwarf machlovirus 

  (ii) grains for consumption or 
processing 

Free from: 
(a) Ergot (Claviceps gigantea) 
(b) Larger grain borer (Prostophonus truncatus) 
(c) Maize weevil (Sitophilus zeamais) 

รมยาด้วย Methyl bromide อัตรา 32 g./m3 นาน 24 hrs. 

ที่อุณหภูมิ ≥ 21C และระบุรายละเอียดการท า 
treatment ลงในใบ PC ด้วย 

683 Zingiber spp. (ginger)  
 

(ii) rhizomes for propagation  
 

_ (i) พืชจะถูกกักไว้ที่สถานกกักันพืช ประเทศอินเดียเป็น
เวลา 1 ฤดูกาล 
 (ii) ปราศจากดิน 

685 Zinnia spp. (zinnia) seeds for sowing _ ปราศจากเมล็ดวชัพืชกักกัน  
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ตำรำงอินเดียที่ 3 SCHEDULE-VII : List of plants/ planting materials where imports are permissible on the basis of 
phytosanitary certificate issue by the exporting country, the inspection conducted by inspection authority and fumigation, 
if required, including all other general conditions (พืชและผลิตผลพืชที่อนุญำตใหน้ ำเข้ำได้แต่ตอ้งมีใบรับรอง
สุขอนำมัยพืชก ำกบัไปกบัสินค้ำ) 
 

ที ่ พืชและผลิตภัณฑ์พืชที่สำมำรถส่งออกได้ (เพิ่มเติม) 
1 Abies canadensis - Hemlock spruce bark (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

2 Acacia mangium - Brown sal wood - - - เพื่อบริโภค 

3 Acer pseudoplatanus/ Acer spp. - Sycamore/ Maple wood/ logs - - - เพือ่บริโภค 

4 Acorus calamus - Manau cane - - - เพื่อบริโภค 

5 Adansonia digitata - Baobab fruits (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

6 Adina cordifolia - Hnaw logs wood - - - เพื่อบริโภค 

7 Aegle marmelos/ Limonia acidissima - Beli wood - - - เพื่อบริโภค 

8 Aesculus hippocastanum - Horse Chest Nut dried seeds - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

9 Agathis dammara - Agathis wood - - - เพื่อบริโภค 

10 Agave sisalana - Sisal fibres  

11 Albizia lebbeck - Acacia wood - - - เพื่อบริโภค 

12 Alpinia officinarum - Gallangal Roots  

13 Amomum subulatum - Large cardamom  

14 Anacardium occidentale - Cashew nuts (mRaw)  

15 Anacyclus pyrethrum - (Anthemis Pellitory roots) (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

16 Anemone hepatica - Hepatica whole plants (dried) - - - ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์

17 Angelica archangelica - European Angelica roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

18 Angelica glauca/ Angelica spp. - Gandh Roots/ Angelica roots dried - - - เพื่อบริโภค 

19 Animal feeds  

20 Aningeria spp. - Aningre wood - - - เพื่อบริโภค 

21 Anisoptera spp. - Mersawa/ Kaung HMU wood - - - เพื่อบริโภค 

22 Anthemis nobilis - Roman Chamomile flower head (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

23 Apocynaceae spp./ Vocanga spp. - Voacanga seeds, roots and bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

24 Apocynum cannabinum - Black Indian Hemp Roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

25 Aquilaria malaccensis - Agar wood  

26 Aralia racemosa - Spikenard roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

27 Arctium lappa - Batweed whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

28 Arctostaphylos spp. - Uva - Ursi leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

29 Areca catechu - Betel nut  
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ที ่ พืชและผลิตภัณฑ์พืชที่สำมำรถส่งออกได้ (เพิ่มเติม) 
30 Argemone maxicana - Prickly poppy whole plant (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

31 Arnica montana - Celtic Nard whole plants (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

32 Artemisia spp. - Artemisia leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

33 Aspidosperma spp. - Quebracho blanco bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

34 Atropa belladonna - Deadly nightshade leaves/ roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

35 Aucoumea spp. - Okoume wood - - - เพื่อบริโภค 

36 Azadirachta indica –Margosa/ Neem - - - เพื่อบริโภค 

37 Bambusa arundinacea - Bamboo sticks  

38 Baptisia tinctoria - Wild Indigo bark/ roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

39 Berberis spp. - Barberries roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

40 Borago officinalis - Gauzban/ Borage dried leaves/ flowers - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

41 Bryonia alba - Wild Hops roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

42 Caesalpinia sappan - Sappan wood - - - เพื่อบริโภค 

43 Calamus rotang - Rattan (Cane)  

44 Calmia latifolia - leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

45 Calophyllum spp. - Bintangor wood - - - เพื่อบริโภค 

46 Camellia sinensis - Tea Seed Powder/ green tea  

47 Cannabis sativa - Hemp fibres  

48 Capsicum annuum - Capsicum fruit & seed (dried) - - - เพื่อบริโภค 

49 Cardui mariae - (Silybum marianum) Milk Thistle seeds/ fruits (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

50 Carduus spp. - Blessed Thistle whole plants (dried) - - - ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์

51 Carum carvi - Caraway seed - - - เพื่อบริโภค 

52 Carya glabra - Hickory logs wood - - - เพื่อบริโภค 

53 Cassia cinnnamomum/ Cassia spp. - Chinese cassia/ Senna pods - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

54 Catalpa bignoniodes - Catalpa roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

55 Ceanothus amaricanus - leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชนท์างการแพทย ์

56 Cedrus spp. - Cedar wood - - - เพื่อบริโภค 

57 Ceiba pentandra - Kapok fibre (lint) - - - เพื่อบริโภค 

58 Centella asiatica - Centella leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

59 Cephaelis ipecacuanha/ psychotria - Ipecacuanha roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

60 Chamaecyparis spp. - Juniper berries dried seed - - - ใชเ้พือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

61 Chamaemelum nobile - Chamomile flowers (dried) - - - เพือ่บริโภค 

62 Cheiranthus cheiri - Common wall flower whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
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ที ่ พืชและผลิตภัณฑ์พืชที่สำมำรถส่งออกได้ (เพิ่มเติม) 
63 Chelidonium majus - Calandine whole Plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

64 Chionanthus virginica - Fringe Tree bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

65 Chrysanthemum cinerariifolium/ Chrysanthemum tanacetum – Pyrethrum flower powder/ flowers (dried) - - - 
เพื่อบริโภค 

66 Cinchona spp. - Cinchona bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชนท์างการแพทย ์

67 Cinnamomum camphora - Bay leaf  

68 Cinnamomum zeylanicum - Cinnamom  

69 Clematis erecta - Upright virgin’s bower leaves/ stem (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

70 Cochlearia armoracia - Horse Radish roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

71 Cocos nucifera - Coconut fibre/ powder/ Copra kernel dried - - - เพื่อบริโภค 

72 Corchorus capsularis - Jute fibres  

73 Coriandrum sativum – Coriander seed - - - เพื่อบริโภค 

74 Coffea arabica - Roasted Coffee beans  

75 Collinsonia canadensis - Stone Root roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

76 Commiphoran wightii - Guggal  

77 Crataegus laevigata - Hawthorn fruits (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

78 Crocus sativus – Saffron (dried) flowers - - - เพื่อบริโภค 

79 Croton spp. - Cascarilla Bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

80 Cuminum cyminum - Cumin/ black cumin  

81 Curcuma longa - Turmeric rhizome (dried) - - - เพื่อบริโภค 

82 Curcuma zedoaria - Kachura  

83 Cut Flowers (ยกเว้น Roses & Carnation)  

84 Cyamopsis tetragonoloba - Guar seeds (broken) เพื่อการผลิตและแปรรูป 

85 Cynara spp. - Artichoke leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

86 Dalbergia spp. - Rosewood wood - - - เพื่อบริโภค 

87 Dialyanthera spp. - White Cedar wood - - - เพื่อบริโภค 

88 Digitalis spp. - Digitalis leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

89 Dioscorea villosa - Colic root roots/ bulbs (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

90 Diospyros spp. - Malabar ebony wood - - - เพื่อบริโภค 

91 Dipterocarpus alatus - Gurjan logs  

92 Dipterocarpus stellatus - Keruing logs  

93 Dryobalanops spp. - Kapur wood - - - เพื่อบริโภค 

94 Duboisia spp. - Duboisia leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชนท์างการแพทย ์
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95 Ecklonia maxima/ Gelidium/ Gelidiella/ Gracillaria/ Pteraclodia/ Eucheuma/ Chondrus kappaphycus - 

Seaweed dried - - - เพื่อบริโภค 
96 Elaeis guineensis - Oil Palm cake Dried - - - เพื่อบริโภค 

97 Elettaria cardamomum - Small cardamom  

98 Entandrophragma spp. - Sipo/ Tiama wood - - - เพื่อบริโภค 

99 Equisetum arvense - Field Horsetail leaves (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

100 Eriodictyon glutinosum - Yerba santa leaves (dried) - - - ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์

101 Eryngium spp. - Button snake root roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

102 Erythorophleum spp. - Tali wood - - - เพื่อบริโภค 

103 Eupatorium spp. - Indian sage whole plants (dried) - - - ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย ์

104 Euphrasia officinalis - Eye - bright whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

105 Eurycoma longifolia - Tongkat Ali roots/ bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

106 Fagus grandifolia - Beech logs  

107 Ficus auriculata - Arau (Timla) wood - - - เพื่อบริโภค 

108 Ficus carica - Figs (dried)  

109 Foeniculum vulgare - Fennel  

110 Fraxinus americana - Ash logs/ White Ash bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

111 Fucus vesiculosus - Bladder Wrack whole Plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

112 Garcinia combojia - Garcinia  

113 Garcinia mangostana – Mangosteen (dried fruit rind) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

114 Gaultheria procumbens - Winter green leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

115 Gentiana spp. - Bitterwort roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

116 Geranium spp. - Alumroot whole plants/ root (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

117 Geum urbanum - Herb Bennet roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

118 Ginkgo spp. - Ginkgo leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

119 Gluta spp. - Rengas wood - - - เพื่อบริโภค 

120 Glycorrhiza glabra - Liquorice/ Mulati  

121 Gmelina spp. - Yemane wood - - - เพื่อบริโภค 

122 Grandifoliola swietenia - mahagoni wood - - - เพื่อบริโภค 

123 Griffonia simplifolia  

124 Guaiacum officinalis - Guaiacum whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

125 Guazuma ulmifolia - Rudraksha  

126 Guibortia spp. - Ovengkol/ Mutenge wood - - - เพือ่บริโภค 
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127 Hamamelis virginica - Witch Hazel bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

128 Harpagophytum – Devil’s Claw roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

129 Havea spp. - Rubber wood  

130 Hexandrum spp. - Podophyllum rhizome/ roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

131 Hibiscus sabdariffa - Hibiscus flowers (dried) - - - เพื่อบริโภค 

132 Homeopathic/ Ayurvedic/ medicinal herbs (in dry and coarse grounded/ powdered/ kibbled form) - - - ใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย ์

133 Humulus lupulus - Hop pellets/ hop leaves (dried) - - - ใชเ้พือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

134 Hydrangea arobrescens - Seven Barks roots/ rhizomes (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

135 Hymenaea courbaril - Jatoba Sawn Timber wood - - - เพื่อบริโภค 

136 Hypericum perforatum - St Johnswort whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

137 Ignatia spp. – St. Ignatius Bean cut (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

138 Insect Galls - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

139 Intsia spp. - Merbau logs  

140 Ipomoea spp. - Scammony roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชนท์างการแพทย ์

141 Jasminum officinale - Poets Jessamine berries (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

142 Jateorrhiza palmate - Colombo roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

143 Juglans spp. - walnut shell (crushed/ powdered) (dried) - - - เพื่อบริโภค 

144 Juncus effuses - Rush rhizome (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

145 Juniperus communis/ Juniperus spp. – Howbar/ Sabina twig (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

146 Kola vera - Kola nuts  

147 Koompassia spp. - Kempas wood - - - เพื่อบริโภค 

148 Krameria spp. - Ratanhia roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

149 Laburnum anagyroides - Golden Chair leaves/ flowers (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

150 Lactuca virosa - Lactuca whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

151 Lagerstroemia speciosa - Banaba  

152 Laminum album - Blind Nettle leaves/ flowers (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

153 Laurus nobilis – Laurel  

154 Lavandula angustifolia - Lavender flowers (dried) - - - เพื่อบริโภค 

155 Ledum spp. - Marsh - Tea whole Plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

156 Leitneria floridana - Corkwood - - - เพื่อบริโภค 

157 Lemna spp. - Common Duckweed whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

158 Liatris spicata - Gayfeather roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชนท์างการแพทย ์
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159 Liriosma spp. - Muira Puama root/ bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

160 Litsea spp. - Sticky wood bark (dried) - - - เพือ่บริโภค 

161 Lonicera xylosteum - European fly honeysuckle berries (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

162 Luffa spp. - Lufo fruits (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

163 Machilus macarantha - Jigat dried bark powder - - - เพื่อบริโภค 

164 Maclura tinctoria - Mora wood - - - เพื่อบริโภค 

165 Menispermum canadense - Common Monseed roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

166 Mentha spicata - Spearmint  

167 Michelia champaca (Champa) - Sagawa wood - - - เพื่อบริโภค 

168 Millettia spp. - Wenge wood - - - เพื่อบริโภค 

169 Mimosa pudica - Lajwanti seeds (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

170 Mimusops spp. - Moabi round logs wood - - - เพื่อบริโภค 

171 Mrystica aravens - Nutmeg & Mace  

172 Myrica cerifera - Wax - Myrtle roots/ bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

173 Myristica spp. - bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

174 Nuphar lutea - Yellow Pond - lily rhizomes (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

175 Ocimum basilicum/ Ocimum spp. - Basil leaves/ Tukmaria fruits (dried) - - - เพื่อบริโภค 

176 Ocotea spp. - Green heart wood - - - เพื่อบริโภค 

177 Oenothera biennis - whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

178 Okoubaka spp. - Okoubaka roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

179 Onosma echioides - Ratton jot  

180 Oreganum vulagre - Oreganum  

181 Origanum majorana - Majorana whole plants/ herbs (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์และบริโภค 

182 Ornithogalum umbellatum - Star - flower (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

183 Orthosiphon spp. - Orthosiphon leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

184 Oryza sativa - Rice bran dried เพื่อการผลิตและแปรรูป 

185 Osyris lanceolata - Tanzanian/ African Sandalwood dry roots/ wood - - - เพื่อบริโภค 

186 Palaquium spp. - Nyatoh wood - - - เพื่อบริโภค 

187 Panax quinquefolius - Ginseng roots/ Korean Gensing roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

188 Papavera somnifera - Popy seed  

189 Parashorea spp. - Seraya wood - - - เพื่อบริโภค 

190 Paullinia cupana - Guarana seeds (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

191 Pausinystalia yohimbe - Yohimbe Bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
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192 Peltogyne pubescens - Purple Heart/ Amarante wood - - - เพื่อบริโภค 

193 Perilla spp. leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

194 Persea spp. - Persea bark - bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชนท์างการแพทย ์

195 Petraselinum crispum – Parsley plants/ herbs (dried) - - - เพื่อบริโภค 

196 Peumos boldus - Boldina leaves (dried) - - - เพื่อบริโภค 

197 Phytolacca spp. Berries/ roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

198 Pilocarpus spp. - Jaborandi leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

199 Illicium verum – Star Anise  

200 Pinus gerardiana - Pine - nut/ Chilgozah roasted seed - - - เพื่อบริโภค 

201 Piper cubeba - Cubebs  

202 Piper longum - Long Pepper  

203 Piper methysticum - Kava Roots  

204 Piper nigrum - Black pepper  

205 Piscidia spp. - Piscidia bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

206 Pistacia vera - Pistachio  

207 Pogostemon cablin - Patchouli dried leaves - - - เพื่อบริโภค 

208 Polygala senega - Senega roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชนท์างการแพทย ์

209 Polygonum sachalinense - Giant Knotweed dried hay/ roots - - - เพื่อบริโภค 

210 Populus spp. - Balm of Gilead bud (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

211 Pothos spp. - Skunk Cabbage roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

212 Preira brava - Velvet leaf roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

213 Prunus spp. - Cherry - Laurel leaves/ Pygeum Bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

214 Pterocarpus soyauxii - Padauk logs  

215 Pulsatilla spp. (Anemone) - Windflower whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

216 Pumento spp. - All Spice  

217 Punica granatum - Pomegranate dried seeds - - - เพื่อบริโภค 

218 Rauwolfia vomitoria - Rauwolfia root bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

219 Rhamnus spp. - European Buckthorn berries/ Alder buckthorn roots/ Cascara bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์
ทางการแพทย ์

220 Rhaponticum carthamoides - Rhodiola  

221 Rhus spp. - Kakkar singhi (dried) - - - เพื่อบริโภค 

222 Rhus toxicodendron - Poisoin Ivy leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

223 Rosa spp. - Damask Rose flower (dried) for medicinal  
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224 Rosmarinus officinalis - Rosemary  

225 Rubia spp. - Manjith roots (dried) - - - เพื่อบริโภค 

226 Ruta graveolens - Bitter Herb whole plants (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

227 Sabal serrulata - Saw Palmetto fruit (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

228 Salix alba/ Salix nigra - Willow bark/ Black Willow bark (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

229 Salix spp. Willow Baskets (woven) - - - เพื่อบริโภค 

230 Salvia officinalis - Clary sage leaves/ plants/ herbs (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์และบริโภค 

231 Santalum spp. - Sandalwood – wood - - - เพื่อบริโภค 

232 Sapindus emarginodus - Soap nut  

233 Scammonia spp. - roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

234 Schoenocaulon spp. - Sabadilla crushed seeds (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

235 Scrophularia spp. - Figwort whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

236 Scrophulariaceae spp. - Picrorhiza roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

237 Scutellaria spp. - Helmet Flower whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

238 Secale spp. - Ergot of Rye grounded form - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

239 Sedum spp. - Wall Pepper whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

240 Sempervivum spp. - House leek leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

241 Sequoia spp./ Metasequoia spp. - Western Red Cedar wood - - - เพื่อบริโภค 

242 Shorea robusta/ Shorea spp. - Sal logs/ Selaganbatu logs/ Meranti wood - - - เพื่อบริโภค 

243 Smilax spp. - Smilax rhizomes/ roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

244 Stevia rebaudiana –Stevia leaves (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

245 Symphytum officinale - Comfrey roots (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

246 Syzygium aromaticum - Cloves  

247 Syzygium jambos - Rose Apple fruits (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

248 Tamarindus indica - Tamarind fruit pulp and seed - - - เพื่อบริโภค 

249 Tanacetum vulgare - Tansy whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

250 Taxus baccata - English Yew dried leaves - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

251 Taxus brevifolia - Pacific yew  

252 Tectona grandis - Teak Logs  

253 Terminalia spp. - Htauk Kyant wood - - - เพื่อบริโภค 

254 Teucrium marum - Cat Thyme whole plants (dried) - - - ใช้เพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

255 Theobroma cacao - Cocoa powder  

256 Thuja occidentalis - Eastern arborvitae leaves/ twigs (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
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ที ่ พืชและผลิตภัณฑ์พืชที่สำมำรถส่งออกได้ (เพิ่มเติม) 
257 Thymus vulgaris - Thyme  

258 Tillandsia usneoides - Spanish moss  

259 Tribulus terrestris - Caltrop whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

260 Trigonella foenum - graekam Fenugreek  

261 Triplochiton scleroxylon - African white wood - - - เพื่อบริโภค 

262 Tsuga spp. - Hem - fir/ Hemlock wood - - - เพื่อบริโภค 

263 Turnera spp. - Damiana whole plants (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

264 Tussilago petasites - Butter Burr whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

265 Uncaria gambier – Kattha (Gambier)  

266 Urtica dioica - Nettle roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

267 Usnea barbata - Bearded usnea whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

268 Vaccinium myrtillus - Common bilberry leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

269 Valeriana officinalis - Common valerian roots (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

270 Vatica spp. - Resak wood - - - เพื่อบริโภค 
271 Veronica spp. roots (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
272 Viburnum spp. - Black Haw barks (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
273 Vinca minor - Common Periwinkle whole plants (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์
274 Vincetoxicum spp. Leaves (dried) - - - ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
275 Vitex spp. - Vitex wood - - - เพื่อบริโภค 
276 Withania coagulans - Paneer dodi  
277 Xylia dolabriformis - Pyinkado logs  
278 Zanthoxylum americanum - Prickly Ash berries/ bark (dried) - - - ใชเ้พื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 
279 Zea mays - Corn cob ground without grain/ Corn leaf pallets (dried) - - - เพื่อบริโภค 
280 Zingiber officinalis - Dry Ginger - - - เพื่อบริโภค 
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ตำรำงอินเดียที่ 3 SCHEDULE-VII : List of Quarantine Weed Species (รำยชื่อวัชพืชกกักัน) 
 

1. Allium vineale (crow garlic, wild onion) 17. Froelichia floridana (cotton weed) 
2. Ambrosia maritime  18. Helianthus californicus (wide sunflower) 
3. Ambrosia psilostachya (perennial ragweed) 19. Helianthus ciliaris (texas blueweed) 
4. Ambrosia trifida (buffalo weed, giant ragweed) 20. Heliotropium amplexicaule (clasping heliotrope) 
5. Apera-spica-venti (wide grass) 21. Leersia japonica  
6. Bromus secalinus (bromegrass) 22. Matricaria perforatum (scentlees fasle mayweed) 
7. Cenchrus tribuloides (sanddune sandbur) 23. Polygonum cuspidatum (sapanese knotweed) 
8. Centaurea diffusa (diffuse knapweed) 24. Proboscidea lovisianica  
9. Centaurea maculosa (spotted knapweed) 25. Salsola vermiculata (shrubby Russian thistle) 
10. Centaurea solstitialis (yellow star thistle) 26. Senecio jacobaea (ragwort, stinking willie) 
11. Cichorium pumilum (drawf chicory) 27. Solanum carolinense (Carolina horsenettle) 
12. Cichorium spinosum (spiny chicory) 28. Striga hermonthica (purple witchweed) 
13. Cordia curassavica (black sage) 29. Thesium australe (austral toadflax) 
14. Cuscuta australis (australian dodder) 30. Thesium humiale  
15. Cynoglossum officinale (houndstongue) 31. Viola arvensis (european field pansy) 
16. Echinochloa crus-pavonis (gulf cockspur grass)  
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United State of America) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://plants.usda.gov/java/nameSearch 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United State of America) 

 
1. ผัก และผลไม้ที่อนุญาตให้น าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา (ตารางอเมริกาที่ 1 และ 2) 

1.1 ผลไม้ที่อนุญาตให้น าเข้า 7 ชนิด ตามข้อตกลง Frame Work of Equivalency Work Plan : FEWP  
- ลิน้จี่ ล าไย มะม่วง มังคุด สับปะรด และเงาะ ต้องผา่นการท า treatment ด้วยการฉายรังสี ตามข้อก าหนด 

T105-a-2  ซึง่ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (สอพ.) รับผิดชอบในการด าเนินการออกใบรับรองสขุอนามยัพืช 
- แก้วมังกร สามารถน าเข้าอเมริกาได้แล้ว แต่น าเข้าได้เฉพาะเพื่อการค้าเท่านัน้ นอกจากนี ้แก้วมงักรต้องท า 

treatment เพื่อก าจดัศตัรูพืช 8 ชนิด ด้วยการฉายรังสีที่ความเข้มข้นไม่ต ่ากว่า 400 เกรย์ตามระเบียบการน าเข้าผกั
และผลไม้ของอเมริกา (หากมีการฉายรังสกีบัแก้วมงักรนอกประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละ shipment จะต้องได้รับการตรวจ
รับรองลว่งหน้าตามโปรแกรม (Preclearance Program) โดยเจ้าหน้าที่ APHIS/ USDA ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ของไทยเพื่อตรวจ
รับรองและออกใบรับรองสขุอนามยัพืช) ซึ่งส านกัวิจัยพฒันาการอารักขาพืช (สอพ.) รับผิดชอบในการด าเนินการออก
ใบรับรองสขุอนามยัพืช 

1.2  การระบุข้อความรับรองพิเศษ 
1.2.1  ลิน้จี่  

- The fruit has been treated with irradiation in Thailand. 
- The litchis were inspected during preclearance activities and found free of Peronophythora litchi 
- Not for importation into or distribution within FL. (เนื่องจากลิน้จ่ีเป็นสิ่งต้อมห้ามของ Florida ดงันัน้ 

ภาชนะบรรจสุนิค้าต้องประทบัข้อความดงักลา่วด้วย) 
1.2.2  ล าไย 

- The fruit has been treated with irradiation in Thailand 
- Not for importation into or distribution within FL. (เนื่องจากล าไยเป็นสิ่งต้อมห้ามของ Florida ดงันัน้

ภาชนะบรรจสุนิค้าต้องประทบัข้อความดงักลา่วด้วย) 
1.2.3  มะม่วง มังคุด สับปะรด และเงาะ   

- The fruit has been treated with irradiation in Thailand 
 
2. พืชซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม (Prohibited Plants) ของอเมริกา หรือเมืองใดเมอืงหน่ึงในอเมริกา (ตารางอเมริกาที่ 3) 

2.1  เมล็ดกัญชา (Cannabis sativa; hemp/ marijuana) 
 เมล็ดกัญชาซึ่งน าไปปลูกต่อได้ จัดเป็นสิ่งต้องห้ามทางการแพทย์ เน่ืองจากในเมล็ดกัญชามีสารออกฤทธ์ต่อสมอง และ

ระบบประสาทส่วนกลาง 
2.2  Peanut และ groundnuts 
 ถัว่ลสิง (Peanut) และถัว่ตา่งๆ ในสกลุ Arachis ทัง้ที่เป็นถัว่ดบิ (raw) และท่ียงัไม่ผ่านความร้อน (unroasted) จดัเป็น

สิง่ต้องห้าม เนื่องจากเป็นพืชอาศยัของเชือ้ไวรัสก่อโรค 
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2.3  ต้นกระบองเพชร (peyote; Lophophora williamsii)  
 จดัเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายการครอบครองสารเสพติด เนื่องจากที่ปยุขาวบนต้นกระบองเพชร มีสารออก

ฤทธ์ิท่ีท าให้เกิดอาการประสาทหลอน แม้การส่งออกจะมีใบรับรองสขุอนามยัพืชก ากับไปด้วย แต่ผู้น าเข้าอาจถกูปรับและ
จ าคกุตามกฎหมายอเมริกาได้ ตรวจสอบข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่  http://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html 

2.4  ลิน้จี่ และล าไยเป็นสิ่งต้อมห้ามของ Florida  

2.5  สับปะรดจัดเป็นสิ่งต้องห้ามของ Hawaii  

2.6  พืช/ ผลิตผลพืช นอกเหนือจากรายชื่อในตารางอเมริกาที่ 1 และ 2 
 หากต้องการสง่ออก ผู้สง่ออกต้องน า import permit ซึง่ออกให้โดยรัฐบาลอเมริกา แนบประกอบเพื่อขอใบรับรอง

สขุอนามยัพืช 
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ตารางอเมริกาที่ 1 พืชที่สามารถน าเข้าได้จากประเทศไทย  

น าเข้าได้ทุกด่านที่มีเจ้าหน้าที่กักกันพืช 
น าเข้าได้เฉพาะเกาะกวม 

และเมืองในอาณัตขิองสหรัฐอเมริกา 
1. Allium spp. (หวั (bulb)) เช่น Allium sativum (กระเทียม (หวั))  

Allium cepa (หอมหวัใหญ่), Allium ascalonicum (หอมแดง)  
2. amaranth (สว่นท่ีอยูเ่หนือดิน) 
3. asparagus (หนอ่ไม้ฝร่ัง : ยอด (shoot)) T101-b-1 
4. basil (ใบ และล าต้น)  
เช่น Ocimum basilicum (โหระพา) 
Ocimum tenuiflorum (กะเพรา) 
Ocimum americanum (แมงลกั)  
Ocimum gratissimum (ยี่หร่า) เป็นต้น 

5. dasheen (สว่นใต้ดิน (corm) ใบ และล าต้น) 
6. ทเุรียน (durian)  
7. eryngo (ผกัชีฝร่ัง เฉพาะใบ) 
8. galanga (ขา่ เฉพาะเหง้า) 
9. lychee (ลิน้จ่ี เฉพาะผลเดี่ยวหรือกลุม่ผล  
และเพื่อการค้าเทา่นัน้) T105-a-2 

10. longan (ล าไย เฉพาะผลเดี่ยวหรือกลุม่ผล  
และเพื่อการค้าเทา่นัน้) T105-a-2 

11. lotus root (ฝักบวั (seed pod)) 
12. mango (ผลมะมว่ง เพื่อการค้าเทา่นัน้) T105-a-2 
13. mangosteen (ผลมงัคดุ เพือ่การค้าเทา่นัน้) T105-a-2 
14. pineapple (ผลสบัปะรด เพื่อการค้าเทา่นัน้) T105-a-2 

15. rambutan (ผลเงาะ เพื่อการค้าเทา่นัน้) T105-a-2 
16. turmeric (ขมิน้ เฉพาะใบและล าต้น) 
17.  yam (มนั เฉพาะหวั (tuber)) T101-f-3 
18. แก้วมังกร (dragon fruit) (เพื่อการค้าเท่านัน้) 

1. asparagus (หนอ่ไม้ฝร่ัง) 
2. carrot (แครอท) 
3. celery (คื่นฉ่าย) 
4. lettuce (ผกักาดหอม) 
5. pineapple (สบัปะรด) น าเข้าได้เฉพาะพนัธุ์ 

Smooth Cayenne เทา่นัน้  
หมายเหตุ   สบัปะรดจดัเป็นสิง่ต้องห้ามของ 

Hawaii 
6. radish (หวัผกักาดแดง) 

หมายเหตุ   T101-b-1   รมด้วย Methyl Bromide 24 g/ m3/ 2 hrs. @   27C  หรือ  32 g/ m3/ 2 hrs. @ 21-26C 

         T101-f-3    รมด้วย Methyl Bromide 40 g/ m3/ 4 hrs. @  32C   หรือ  48 g/ m3/ 4 hrs. @ 27-31.6C 

 T105-a-2   การฉายรังส ี
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ตารางอเมริกาที่ 2 พืชที่สามารถน าเข้าได้จากทั่วโลก และไม่จ าเป็นต้องมหีนังสืออนุญาตน าเข้า 
 

น าเข้าได้ทุกด่านที่มีเจ้าหน้าที่กักกันพืช น าเข้าได้ทุกด่านที่มีเจ้าหน้าที่กักกันพืช 

1. Aloe vera (วา่นหางจระเข้ เฉพาะส่วนที่อยู่เหนือดิน) 9. garlic cloves, peels (กระเทยีมแกะกลบี และปลอก 

2. bat nut หรือ devil pod (Trapa bicornis) (กระจบั)  เปลอืกแล้ว) 
3. cannonball fruit 10. ginger root (เหง้าขงิ) 
4. chinese water chestnut  (แห้ว) 11. lily bulb (Lilium spp.) (หวัลลิลี)่ 
5. coconut (มะพร้าวออ่น และต้องไม่มีเปลือกสีเขียว) 12. maguey leaf (ใบป่านมะนิลา) 
6. corn smut galls 13. matsutake (เห็ด) 
7. cyperus corm (เหง้ากก) 14. mushroom (เห็ด) 
8. edible flower 4 ชนิดคือ Calendula spp. (pot 

marigold : ดาวเรืองหม้อ), Tagetes spp. (marigold : 
ดาวเรือง), Tropaeolum spp. (nasturtium), และ 
Viola spp. (johny-jump-ups, pansies, and violets) 
และต้องเป็นดอกตูมเทา่นัน้ หากมีสว่นของล าต้นหรือ
ใบติดไปด้วย จะจัดเป็นสิ่งต้องห้าม 

15. palm hearts, peels (ยอดมะพร้าวปลอกเปลอืกแล้ว) 
16. pomegranate arils (ทบัทิม) 
17. St. John’s Bread 
18. singhara nut (Trapa bispinosa) (กระจบั) 
20. tamarind (มะขาม) 
21. truffle (เห็ด) 

 
22. water chestnut (Trapa natans)  (กระจบั) 
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ตารางอเมริกาที่ 3 ตัวอย่างของพืชที่จัดเป็นสิ่งต้องห้ามของอเมริกา (7 CFR 319.37-2 Prohibited articles.) 

Prohibited Articles Foreign places from  
Which prohibited 

Plant pests existing in the places  
named and capable of being  

transported with the prohibited article 
Abelmoschus spp. (okra) Africa  Cotton leaf curl agent 
 Brazil  Cotton Anthocyanosis agent 
 Bangladesh, India, Sri Lanka  Bhendi yellow vein mosaic agent 
 Cote d'Ivoire, Nigeria  Okra mosaic virus 
 Iraq  Okra yellow leaf curl agent 
 Papua New Guinea, Trinidad and Tobago Okra mosaic agents 
Abies spp. (fir)  
 

All except Canada 50 or more species of rusts including 
Chrysomyxa abietis (Wallr.) Ung. (a rust 
causing a serious needle disease); 
Phacidiopycnis pseudotsuga (M. Wils.) 
Hahn (Douglas fir canker) 

Acacia spp. (acacia)  
 

Australia and Oceania  
 

Uromycladium tepperianum (Sacc.) 
McAlp. (Rust) 

Acer spp. (maple) (except 
Acer palmatum and Acer 
japonicum meeting the 
conditions for importation in 
§319.37–5 (m)) 

Japan 
Europe, Japan 
 

Xanthomonas acernea (Ogawa) Burk 
Maple mosaic or variegation diseases 
 

Actinidia spp. (Chinese 
gooseberry, kiwi) 

Japan and Taiwan Pucciniastrum actinidiae 
Hiratusuka (Rust) 

Adonidia spp All A diversity of diseases including, but 
not limited to: Lethal yellowing disease; 
Cadangcadang disease 

 Aeglopsis spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x) 

All  
 

Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening) 
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Aesculus spp. 
(horsechestnut) 

Czech Republic, Germany, 
Romania, Slovakia, United 
Kingdom 

Horsechestnut variegation or 
yellow mosaic diseases. 

Aiphanes spp. (coyure, 
ruffle, and spine palm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; cadang-cadang 
disease. 

Allagoptera arenaria  All A diversity of diseases including, 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Althaea spp. (althaea, 
hollyhock) 

Africa 
Bangladesh, India, Sri Lanka 

Cotton leaf curl agent. 
Bhendi yellow vein mosaic agent.

Arachis spp. (peanut) seed 
only (all other Arachis 
articles are included under 
Fabaceae) 

India, Indonesia, Japan, People's 
Republic of China, Philippines, 
Taiwan, Thailand 

Peanut stripe virus. 

   Burkina Faso, Cote d'Ivoire, 
Senegal India 

Peanut clump virus. Indian peanut 
clump virus. 

Areca spp All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Arenga spp. (sugarpalm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Arikuryroba spp. (arikury 
palm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Articles listed in §319.37–
2(b) 

All except Canada A diversity of diseases, insects, 
and other pests, including but not 
limited to: Cactoblastis cactorum 
(Berg); Metamasius spp.; 
Opogona sacchari (Bojer); 
Chrysomyxa himalensis Barclay 
(Spruce needle rust); Aecidium 
mori Barclay (Mulberry rust); 
Pseudomonas lignicola Westherd. 
& Buis. (Bacterial stain); 
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Pucciniastrum areolatum (Fr.) 
Otth. (Cherry-spruce rust). 

Atalantia spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Balsamocitrus spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Bambuseae (seeds, plants, 
and cuttings) 

All Various plant diseases, Including 
bamboo smut ( Ustilago 
shiraiana ) 

Berberis spp. (barberry) 
(plants of all species and 
horticultural varieties not 
designated as resistant to 
black stem rust in 
accordance with §301.38–1 
of this chapter) 

All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Berberis spp. (barberry) 
destined to an eradication 
State listed in §301.38–2a of 
this chapter (plants of all 
species and horticultural 
varieties designated as 
resistant to black stem rust in 
accordance with §301.38–1 
of this chapter) 

All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Berberis spp. (barberry) seed All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Bergera spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Blighia sapida (akee) Cote d'Ivoire, Nigeria Okra mosaic virus. 

Borassus spp. (palmyra 
palm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 
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Brugmansia spp. Colombia Datura Columbia virus. 

Calodendrum spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Caryota spp. (fishtail palm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Castanea spp. (chestnut) All Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr (chestnut blight); 
Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu (gall wasp). 

Cedrus spp. (cedar) Europe Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir canker).
Fusarium fuliginosporum Sibilia 
(Seedling disease). 

Chaenomeles spp. 
(flowering quince) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(b) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Chaenomeles in §319.37–5(b)(1).

Chrysalidocarpus spp. 
(butterfly palm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Chrysanthemum, spp. 
(chrysanthemum, includes 
Dendranthema spp.) 

Andorra, Argentina, Australia, 
Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Brazil, Brunei, 
Canary Islands, Chile, China, 
Colombia, Croatia, Ecuador, 
Iceland, Japan, Korea, 
Liechtenstein, Macedonia, 
Malaysia, Mexico, Moldova, 
Monaco, New Zealand, Norway, 
Peru, Republic of South Africa, 
Russia, San Marino, 
Switzerland, Taiwan, Thailand, 
Tunisia, Ukraine, Uruguay, 
Venezuela, Yugoslavia; the 
European Union (Austria, 
Belgium, Bulgaria, Cyprus, 
Czech Republic, Denmark, 

Puccinia horiana P. Henn. (white 
rust of chrysanthemum). 
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Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, and United 
Kingdom); and all countries, 
territories, and possessions of 
countries located in part or 
entirely between 90° and 180° 
East longitude 

Citrofortunella spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

xCitroncirus spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Citrus spp. seed not meeting 
the conditions for 
importation in §319.37-5(w). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening); citrus variegated 
chlorosis. 

Clausena spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Cocos spp. (other than 
Cocos nucifera ) 

All. A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Cocos nucifera (coconut) 
(including seed) (Coconut 
seed without husk or without 
milk may be imported into 
the United States in 
accordance with §319.56–
11) 

All except from Jamaica or 
Costa Rica if meeting the 
conditions for importation in 
§319.37–5(g) 

A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; cadang-cadang 
disease. 

Corypha spp. All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-

- 300 -

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



cadang disease. 

Crocosmia spp. 
(montebretia) 

Africa Puccinia mccleanii Doidge (rust), 
Uredo gladioli-buettneri Bub. 
(rust), Uromyces gladioli P. 
Henn. (rust), U. nyikensis Syd. 
(rust). 

   Argentina, Uruguay U. gladioli P. Henn. (rust). 

Crocosmia spp. 
(montebretia), except bulbs 
in commercial shipments 

Africa, Brazil, France, Italy, 
Malta, Mauritius, Portugal 

U. transversalis (Thuem.) Wint. 
(rust). 

Cydonia spp. (quince) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(b) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Cydonia in §319.37–5(b)(1). 

Datura spp. India Datura distortion or enation 
mosaic virus. 

Datura spp. (woody species) ( See Brugmansia spp.)  

Dendranthema spp. 
(chrysanthemum) 

See Chrysanthemum spp. See Chrysanthemum spp. 

Dictyosperma spp. 
(Princesspalm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Elaeis spp. (oil palm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Erianthus spp. (plumegrass) All Puccinia melanocephala H. Syd. 
& P. Syd. (Sugarcane rust). 

Eucalyptus spp. (eucalyptus) Europe, Sri Lanka, and Uruguay Pestalotia disseminata Thuem. 
(parasitic leaf fungus). 

Euonymus spp. (euonymus) Europe, Japan Euonymus mosaic diseases. 

Fabaceae (=Leguminosae) 
(herbaceous spp. only) 

All except Canada A diversity of diseases including 
but not limited to: African 
soybean dwarf agent, alfalfa 
enation virus, azuki bean mosaic 
virus, bean golden mosaic virus, 
cowpea mild mottle virus, French 
bean mosaic virus, groundnut 
chlorotic leaf streak virus, 
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groundnut chlorotic spotting 
virus, groundnut rosette agents, 
groundnut witches broom MLO, 
horsegram yellow mosaic virus, 
Indonesian soybean dwarf virus, 
lima bean mosaic virus, lucerne 
Australian symptomless virus, 
lucerne vein yellowing virus, 
mung bean yellow mosaic virus, 
peanut stripe virus, red clover 
mottle virus, and soybean dwarf 
virus. 

Fortunella spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Fragaria spp. (strawberry) 
not meeting the conditions 
for importation in §319.37–
5(h) 

All except Canada Phytophthora fragariae Hickman 
(Red stele disease). 

Fraxinus spp. (ash) All except for any county or 
municipal regional county in 
Canada not regulated because of 
the emerald ash borer 

Agrilus planipennis (emerald ash 
borer). 

   Europe Pseudomonas savastanoi var. 
fraxini (Brown) Dowson (Canker 
and dwarfing disease of ash). 

Gaussia spp. (llumepalm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Gladiolus spp. (gladiolus) Africa Puccinia mccleanii Doidge (rust), 
Uredo gladioli-buettneri Bub. 
(rust), Uromyces gladioli P. 
Henn. (rust), U. nyikensis Syd. 
(rust). 

   Argentina, Uruguay U. gladioli P. Henn. (rust). 

Gladiolus spp. (gladiolus), 
except bulbs in commercial 
shipments 

Africa, Brazil, France, Italy, 
Malta, Mauritius, Portugal 

U. transversalis (Thuem.) Wint. 
(rust). 

Gossypium spp. (cotton, All A diversity of diseases including 
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cottontree) but not limited to: cotton leaf curl 
virus; cotton virescence agent; 
small leaf virus. 

Hibiscus spp. (kenaf, 
hibiscus, rose mallow) 

Africa Cotton leaf curl agent. 

   Brazil Cotton anthocyanosis agent. 

   India Hibiscus leaf curl agent. 

Howea spp. (sentry palm) 
not meeting the conditions in 
§319.37–5(n) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Hydrangea spp. (hydrangea) Japan Aecidium hydrangeae-
paniculatea Dietel. 

Hyophorbe spp. (palm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; cadang-cadang 
disease. 

Ipomoea spp. (sweetpotato) All except Canada A diversity of diseases including 
but not limited to: sweetpotato 
witches broom (little leaf); and 
sweetpotato viruses of eastern 
Africa. 

Jasminum spp. (jasmine) Belgium, Germany, Great 
Britain 

Jasmine variegation diseases. 

   India Chlorotic ringspot, phyllody, 
yellow ring mosaic diseases. 

   Philippines Sampaguita yellow ringspot 
mosaic diseases. 

Juniperus spp. (juniper) Austria, Finland, and Romania Stigmina deflectans (Karst) Ellis 
(Needlecast disease). 

   Europe Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir canker).

Larix spp. (larch) Provinces of New Brunswick 
and Nova Scotia in Canada, 
Europe, and Japan 

Lachnellula willkommii (Harteg) 
Dennis (European larch canker). 

   Europe Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir canker).

Latania spp All A diversity of diseases including 
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but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Leersia spp. (cutgrass) seed 
only (all other Leersia 
articles are included under 
Poaceae ) 

All Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye. 

Lens spp. seed (lentil) South America Uromyces viciae-fabae (Pers.) 
Schroet. (Rust). 

Leptochloa spp. 
(sprangletop) seed only (all 
other Leptochloa articles are 
included under Poaceae)  

All Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye. 

Leucanthemella serotina  Andorra, Argentina, Australia, 
Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Brazil, Brunei, 
Canary Islands, Chile, China, 
Colombia, Croatia, Ecuador, 
Iceland, Japan, Korea, 
Liechtenstein, Macedonia, 
Malaysia, Mexico, Moldova, 
Monaco, New Zealand, Norway, 
Peru, Republic of South Africa, 
Russia, San Marino, 
Switzerland, Taiwan, Thailand, 
Tunisia, Ukraine, Uruguay, 
Venezuela, Yugoslavia; the 
European Union (Austria, 
Belgium, Bulgaria, Cyprus, 
Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, and United 
Kingdom); and all countries, 
territories, and possessions of 
countries located in part or 
entirely between 90° and 180° 
East longitude 

Puccinia horiana P. Henn. (white 
rust of chrysanthemum). 

Ligustrum spp. (privet) Europe Ligustrum mosaic diseases. 
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Limonia spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Livistona spp. (fan palm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Mahoberberis spp. (plants of 
all species and horticultural 
varieties not designated as 
resistant to black stem rust in 
accordance with §301.38–1 
of this chapter) 

All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahoberberis spp. destined 
to an eradication State listed 
in §301.38–2(a) of this 
chapter (plants of all species 
and horticultural varieties 
designated as resistant to 
black stem rust in 
accordance with §301.38–1 
of this chapter) 

All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahoberberis spp. seed All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahonia spp. (mahonia) 
(plants of all species and 
horticultural varieties not 
designated as resistant to 
black stem rust in 
accordance with §301.38–1 
of this chapter 

All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahonia spp. (mahonia) 
destined to an eradication 
State listed in §301.38–2(a) 
of this chapter (plants of all 
species and horticultural 
varieties designated as 
resistant to black stem rust in 
accordance with §301.38–1 
of this chapter) 

All Puccinia graminis Pers. (Black 
stem rust). 

Mahonia spp. seed All Puccinia graminis Pers. (Black 
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stem rust). 

Malus spp. (apple, 
crabapple) not meeting the 
conditions for importation in 
§319.37–5(b) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Malus in §319.37–5(b)(1). 

Mangifera spp. (mango) 
seed only. (Prohibition not 
applicable to seeds imported 
into Guam, Hawaii, and the 
Northern Mariana Islands) 

All except Guimaras Island 
(Republic of the Philippines) and 
North and South America 
(excluding Barbados, the British 
Virgin Islands, Dominica, 
French Guiana, Grenada, 
Guadeloupe, Martinique, St. 
Lucia, St. Vincent and the 
Grenadines, and Trinidad and 
Tobago) 

Sternochetus mangiferae F. 
(mango seed weevil). 

Manihot spp. (cassava) All except Canada A diversity of diseases, insects, 
and other pests including but not 
limited to: Mononychellus 
tanajoa (Bondar) (cassava mite); 
Phenococcus manihotis Matile-
Ferrero (cassava mealybug); 
Xanthomonas manihotis 
(Arthand-Berthet) Starr (Bacterial 
blight); Cassava brown streak 
virus; Cassava latent virus; 
Cassava African mosaic virus; 
Cassava common mosaic virus. 

Mascarena spp All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Microcitrus spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Morus spp. (mulberry) India, Japan, Korea, People's 
Republic of China, Thailand, 
and the geographic area formerly 
known as the Union of Soviet 
Socialist Republics 

Mulberry dwarf or mulberry 
mosaic diseases. 

Murraya spp. seed not 
meeting the conditions for 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
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importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

Citrus greening). 

Nannorrhops spp. 
(mazaripalm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Neodypsis spp. (palm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; cadang-cadang 
disease. 

Nipponanthemum 
nipponicum  

Andorra, Argentina, Australia, 
Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Brazil, Brunei, 
Canary Islands, Chile, China, 
Colombia, Croatia, Ecuador, 
Iceland, Japan, Korea, 
Liechtenstein, Macedonia, 
Malaysia, Mexico, Moldova, 
Monaco, New Zealand, Norway, 
Peru, Republic of South Africa, 
Russia, San Marino, 
Switzerland, Taiwan, Thailand, 
Tunisia, Ukraine, Uruguay, 
Venezuela, Yugoslavia; the 
European Union (Austria, 
Belgium, Bulgaria, Cyprus, 
Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, and United 
Kingdom); and all countries, 
territories, and possessions of 
countries located in part or 
entirely between 90° and 180° 
East longitude 

Puccinia horiana P. Henn. (white 
rust of chrysanthemum). 

Pelargonium spp. not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(r) 

All Potato brown rot ( Ralstonia 
solanacearum race 3 biovar 2). 

Pelargonium spp. plants not Canary Islands (Spain) Helicoverpa armigera, 
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meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(u) 

Chrysodeixis chalcites, and 
Syngrapha circumflexa (syn. 
Cornutiplusia circumflexa ). 

Persea spp. (avocado) seed Central and South America, and 
Mexico 

Heilipus lauri Boh. (Avocado 
weevil); Stenoma catenifer Wals. 
(Avocado seed moth); 
Conotrachelus spp. 

Philadelphus spp. (mock 
orange) 

Europe Elm mottle virus. 

Phoenix spp. (date) All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Picea spp. (spruce) Europe, Japan, and Siberia Chrysomyxa ledi (Alb. & Schw.) 
d By var. rhododendri (DC) 
Savile. (Rhododendron-spruce 
needle rust). 

   Europe. Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir canker).

Pinus spp. (pine) (2- or 3-
leaved) 

Europe and Japan Cronartium flaccidium (Alb. & 
Schw.) Wint. (Rust causing 
serious stunting of hard pines.) 

   Japan. Gall-forming rust. 

Plants (except bulbs, 
dormant herbaceous 
perennials, and seeds) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(v) 

Israel Spodoptera littoralis and other 
quarantine pests. 

Poaceae (vegetative parts of 
all grains and grasses, except 
species of Bambuseae) 

All except Canada A wide diversity of plant 
diseases, including but not limited 
to: banana streak virus, barley 
yellow mosaic virus, barley 
yellow striate mosaic virus, 
brome streak mosaic virus, cereal 
chlorotic mosaic virus, cocksfoot 
mild mosaic virus, corn stunt 
spiroplasma, Cynodon chlorotic 
streak virus, cynosurus mottle 
virus, Echinochloa ragged stunt 
virus, European aster yellows 
MLO, European wheat striate 
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mosaic virus, Iranian maize 
mosaic virus, maize bushy stunt 
MLO, maize chlorotic mottle 
virus, maize mosaic virus, maize 
mottle/chlorotic stunt virus, 
maize rough dwarf virus, maize 
streak virus, maize stripe virus, 
northern cereal mosaic virus, oat 
red streak mosaic virus, oat sterile 
dwarf virus, rice dwarf virus, rice 
gall dwarf virus, rice tungro virus, 
rice wilted stunt virus, rice yellow 
mottle virus, rice yellow dwarf 
agent, yellow dwarf agent, 
sugarcane white leaf MLO, wheat 
yellow leaf virus, and wheat 
yellowing stripe bacterium. 

Poncirus spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Populus spp. (aspen, 
cottonwood, poplar) 

Europe Xanthomonas populi Ride 
(Canker). 

Pritchardia spp All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Prunus spp. (almond, 
apricot, cherry, cherry laurel, 
English laurel, nectarine, 
peach, plum, prune) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(b) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Prunus in §319.37–5(b)(1). 

Prunus spp. seed only 
(almond, apricot, nectarine, 
peach, plum, and prune, but 
not species in subgenus 
Cerasus ) not meeting the 
conditions for importation in 
§319.37–5(j) 

All Plum pox (Sharka) virus. 

Pseudolarix spp. (golden 
larch) 

Provinces of New Brunswick 
and Nova Scotia in Canada, 
Europe, and Japan 

Lachnellula willkommii (Harteg) 
Dennis (European larch canker). 
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Pseudotsuga spp. (Douglas 
fir) 

Europe Phacidiopycnis pseudotsuga (M. 
Wils.) Hahn (Douglas fir canker).

Pyrus spp. (pear) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(b) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to those listed for 
Pyrus in §319.37–5(b)(1). 

Quercus spp. (oak) Japan Stereum hiugense Imazeki (White 
rot); a gall-forming rust. 

Ravenea spp. (palm) All A diversity of diseases including 
but not limited to: lethal 
yellowing disease; cadang-cadang 
disease. 

Ribes spp. (currant, 
gooseberry) 

Europe and New Zealand Black currant reversion agent. 

Rosa spp. (rose) Australia, Bulgaria, Italy, and 
New Zealand 

Rose wilt virus. 

Rubus spp. not meeting the 
conditions for importation in 
§319.37–5(f) 

Europe Rubus stunt agent 

Salix spp. (willow) Belgium, Germany, Great 
Britain, Japan, and the 
Netherlands 

Erwinia salicis (Day) Chester 
(Watermark disease). 

Seeds of all kinds when in 
pulp 

All except Canada Fruit flies, or other injurious 
insects. 

Severinia spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Solanum spp. (potato) (tuber 
bearing species only—
Section Tuberarium), 
including potato tubers 

All except Canada (except 
Newfoundland and that portion 
of the Municipality of Central 
Saanich in the Province of 
British Columbia east of the 
West Saanich Road). 

Andean potato latent virus; 
Andean potato mottle virus; 
potato mop top virus; dulcamara 
mottle virus; tomato blackring 
virus; tobacco rattle virus; potato 
virus Y (tobacco veinal necrosis 
strain); potato purple top wilt 
agent; potato marginal 
flavescence agent; potato purple 
top roll agent; potato witches 
broom agent; stolbur agent; 
parastolbur agent; potato leaflet 
stunt agent; potato spindle tuber 
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viroid; arracacha virus B; potato 
yellowing virus. 

Solanum spp. true seed 
(tuber bearing species 
only—Section Tuberarium) 

All except Canada, New 
Zealand, and the X region of 
Chile (that area of Chile between 
39° and 44° South latitude—see 
§319.37–5(o)) 

Andean potato latent virus, potato 
virus T, tobacco ringspot virus 
(Andean potato calico strain); 
arracacha virus B; potato 
yellowing virus. 

Solanum spp. not meeting 
the conditions for 
importation in §319.37–5(r) 

All Potato brown rot ( Ralstonia 
solanacearum race 3 biovar 2). 

Sorbus spp. (mountain ash) Czech Republic, Denmark, 
Germany, Slovakia 

Mountain ash variegation or 
ringspot mosaic disease. 

Swinglea spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Syringa spp. (lilac) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(i) 

Europe Elm mottle virus. 

Theobroma spp. (cacao) All A diversity of diseases and pests 
including but not limited to: 
cocoa swollen shoot virus, cocoa 
mottle leaf virus, cocoa yellow 
mosaic virus, cocoa necrosis 
virus, Crinipellis perniciosa 
(Stahel) Singer (witches broom 
fungus), Monilia roreri—
Moniliophthora rorei (CiF.) H.C. 
Evans et al. (watery pod rot), 
cocoa isolates of Ceratocystis 
fimbriata Ellis and Halst (wilts), 
Trachysphaera fructigena Tabor 
and Bunting (mealy pod agents of 
cushy gall disease), Oncobasidum 
theobromae Talbot and Keane 
(vascular streak die-back), 
Xyleborus spp. beetles and 
Acrocercops cramella (Snellen) 
(cocoa moth). 

Toddalia spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 
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or (x). 

Trachycarpus spp. (windmill 
palm) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Triphasia spp. seed not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Ulmus spp. (elm) (including 
seeds) 

Europe Elm mottle virus. 

Vaccinium spp. plants not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(t) 

Canada Blueberry scorch carlavirus 
(strains BC–1 and BC–2). 

Veitchia spp All A diversity of diseases including 
but not limited to: Lethal 
yellowing disease; Cadang-
cadang disease. 

Vepris spp. seed not meeting 
the conditions for 
importation in §319.37-5(w) 
or (x). 

All Candidatus Liberibacter spp. 
(Huanglongbing disease of citrus, 
Citrus greening). 

Vitis spp. (grape) not 
meeting the conditions for 
importation in §319.37–5(b) 

All A diversity of diseases including 
but not limited to those specified 
for Vitis in §319.37–5(b)(1). 

Watsonia spp. (bugle lily) Africa Puccinia mccleanii Doidge (rust), 
Uredo gladioli-buettneri Bub. 
(rust), Uromyces gladioli P. 
Henn. (rust), U. nyikensis Syd. 
(rust). 

   Argentina, Uruguay U. gladioli P. Henn. (rust). 

Watsonia spp. (bugle lily), 
except bulbs in commercial 
shipments 

Africa, Brazil, France, Italy, 
Malta, Mauritius, Portugal 

U. transversalis (Thuem.) Wint. 
(rust). 

Zizania spp. (wild rice) seed 
only (all other Zizania 
articles are included under 
Poaceae) 

All except Canada Xanthomonas campestris pv. 
oryzae (Ishiyama) Dye. 
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(b) The following listed articles from all foreign places except Canada are prohibited articles and are prohibited from 
being imported or offered for entry into the United States except as provided in paragraph (c) of this section: 

(1) Rhododendron spp. (rhododendron and azalea) or other genera or species of similar slow growth habit, other than 
artificially dwarfed plants meeting the conditions in §319.37–5(q): 

(i) Exceeding 3 years of age if grown from seeds or cuttings; or 

(ii) Exceeding 2 years of age after severance from the parent plant if produced by layers; or 

(iii) Having more than 3 years' growth from the bud or graft if produced by budding or grafting. 

(2) Any naturally dwarf or miniature form of tree or shrub exceeding 305 millimeters (approximately 12 inches) in 
length from the soil line. 

(3) Herbaceous perennials (except epiphytes) imported in the form of root crowns or clumps exceeding 102 
millimeters (approximately 4 inches) in diameter. 

(4) Stem cuttings without leaves, without roots, without sprouts, and without branches (other than cactus cuttings and 
cuttings of epiphytes) exceeding 102 millimeters (approximately 4 inches) in diameter or exceeding 1.83 meters 
(approximately 6 feet) in length; and stem cuttings of epiphytes with or without aerial roots (without leaves, without 
sprouts, and without branches) exceeding 102 millimeters (approximately 4 inches) in diameter or exceeding 1.83 
meters (approximately 6 feet) in length. 

(5) Cactus cuttings (without roots or branches) exceeding 153 millimeters (approximately 6 inches) in diameter or 
exceeding 1.22 meters (approximately 4 feet) in length. 

(6)(i) Plants (other than stem cuttings, cactus cuttings, artificially dwarfed plants meeting the conditions in §319.37–
5(q), and palms and plants whose growth habits simulate palms) exceeding 460 millimeters (approximately 18 
inches) in length from soil line (top of rooting zone for plants produced by air layering) to the farthest terminal growing 
point and whose growth habits simulate the woody habits of trees and shrubs, including but not limited to cacti, 
cycads, yuccas, and dracaenas. 

(ii) Palms and plants whose growth habits simulate palms, that exceed a total length (stem plus leaves) of 915 
millimeters (approximately 36 inches) in length. 

(7) Any tree or shrub of a type not listed above, other than an artificially dwarf plant meeting the conditions in 
§319.37–5(q), and: 

(i) Exceeding 2 years of age if grown from seeds or cuttings; or 

(ii) Exceeding 1 year of age after severance from the parent plant if produced by layers; or 

(iii) Having more than 2 years' growth from the bud or graft if produced by budding or grafting. 

(c) Any article listed as a prohibited article in paragraph (a) or (b) of this section may be imported or offered for entry 
into the United States if: 

(1) Imported by the United States Department of Agriculture for experimental or scientific purposes; 

(2) Imported at the National Plant Germplasm Inspection Station, Building 580, Beltsville Agricultural Research 
Center East, Beltsville, MD 20705 or through any Federal plant inspection station listed in §319.37–14; 

(3) Imported pursuant to a Departmental permit issued for such article and kept on file at the port of entry; 
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(4) Imported under conditions specified on the Departmental permit and found by the Deputy Administrator to be 
adequate to prevent the introduction into the United States of plant pests, i.e., conditions of treatment, processing, 
growing, shipment, disposal; and 

(5) Imported with a Departmental tag or label securely attached to the outside of the container containing the article 
or securely attached to the article itself if not in a container, and with such tag or label bearing a Departmental permit 
number corresponding to the number of the Departmental permit issued for such article. 

Last modified August 20, 2010 
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4. ชนิดของวัสดุปลกูที่อเมริกาอนุญาตให้น าเข้าได้ (List of Approved Growing Media)  

4.1 Baked expanded clay pellets (เมด็ดินเผา) 
4.2 Coal cinder (ถ่านหินซินเดอร์) 
4.3 Coir (กาบมะพร้าว) 
4.4 Cork (ไม้ก๊อก) 
4.5 Glass wool (ใยแก้ว)  
4.6 Organic and inorganic fibers (เส้นใยอินทรีย์ 

และเส้นใยอนินทรีย์) 
4.7 Peat (พีท) 
4.8 Perlite (หินภเูขาไฟชนิดหนึง่) 
4.9 Phenol formaldehyde (ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์)  
4.10  Plastic particles (พลาสติก) 

4.11  Polymer stabilized starch 
4.12  Polystyrene (เม็ดโฟม) 
4.13  Polyurethane 
4.14  Rock wool (ใยหิน) 
4.15  Spaghnum moss (สแฟกนมัมอส)  
4.16  Stockosorb super absorbent polymer 
4.17  Unreaformaldehyde  
4.18  Vermiculite (แร่เวอร์มิคไูลต์)  
4.19  Volcanic rock (หินภเูขาไฟ)  
4.20  Zeolite (สารประกอบอะลมูิโนซิลเิกต) 
4.21  หรือใช้วตัถดุงักลา่วข้างต้นรวมกนั
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ตารางอเมริกาที่ 4 พืชอาศัยของด้วงหยวดยาว, Anoplophora chinensis (CLB) และ Anoplophora glabripennis 
(ALB) (Host Material of Anoplophora chinensis (CLB) and Anoplophora glabripennis (ALB)) 

หากมกีารสง่ออกพืชอาศยัที่มเีส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 mm. (0.4 นิว้) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษวา่ 
The plants for planting in this shipment, including all plant parts (e.g. rootstock, scion, etc.) were solely grown 
in Thailand and Anoplophora chinensis and Anoplophora glabripennis are not known to occur in Thailand  
ยกเว้น seeds  

No. Scientific Name Thai Name 

1 Acacia  spp. เช่น ชะอม หมาก กระถิน ส้มป่อย เป็นต้น  
2 Acer  spp. เช่น เมเปิล้ ก่วม เป็นต้น 
3 Albizia  spp. เช่น ก้ามป ูจามจรีุ เป็นต้น  
4 Aralia  spp. เช่น คนัหามเสอื กรามแรด เป็นต้น  
5 Betula  spp. เช่น ก าลงัเสอืโคร่ง ก าลงัพญาเสอืโคร่ง เป็นต้น 
6 Broussonetia  spp. เช่น ปอสา ปอกระสา ปอฝ้าย ฉ าฉา เป็นต้น  
7 Cajanus  spp. เช่น ถัว่แระ ถัว่มะแฮะ ถัว่แปบ ถัว่ผี เป็นต้น  
8 Camellia  spp. เช่น ชา เป็นต้น 
9 Carpinus  spp. เช่น ก่อสร้อย ก าลงัเสอืโคร่ง เป็นต้น  
10 Carya  spp. เช่น พีแคนนทั เป็นต้น  
11 Castanopsis  spp. เช่น ก่อ ก่อเดือย ก่อสร้อย เป็นต้น  
12 Casuarina  spp. เช่น สนทะเล สนปฏิพทัธ์ เป็นต้น 
13 Catalpa  spp.  
14 Celtis  spp. เช่น ทลายเขา แก้งขีพ้ระร่วง เป็นต้น 
15 Cercidiphyllum  spp.  
16 Cercis  spp.  
17 Chaenomeles  spp. เช่น quince เป็นต้น  
18 Cornus  spp. เช่น อนูต้น เป็นต้น  
19 Corylus  spp. เช่น ฮาเซล, American hazel เป็นต้น  
20 Cotoneaster  spp. เช่น ไขแ่ดง เป็นต้น  
21 Crataegus  spp. เช่น hawthorn, thornapple, hawberry เป็นต้น  
22 Cryptomeria  spp. เช่น conifer สนญ่ีปุ่ น สนพิกลุ เป็นต้น 
23 Cydonia  spp. เช่น fruiting quince, quince เป็นต้น  
24 Elaeagnus  spp. เช่น สลอด เป็นต้น 
25 Eriobotrya  spp. เช่น ตะเกราน า้ เซงคา ป่ีแป้ โลควอท เป็นต้น  
26 Fagus  spp.  
27 Ficus  spp. เช่น ไทร โพ เป็นต้น  
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No. Scientific Name Thai Name 

28 Grevillea = Stylurus spp. เช่น สนอินเดีย เป็นต้น 
29 Hedera  spp. เช่น ไอวี ่กระจบัเขา เป็นต้น  
30 Hibiscus  spp. เช่น ชบา ปอ พูร่ะหง พดุตาน เป็นต้น  
31 Ilex  spp. เช่น ไทรขีใ้ต้ สายฝน เป็นต้น 
32 Juglans  spp. เช่น walnut เป็นต้น  
33 Koelreuteria  spp.  
34 Lagerstroemia  spp. เช่น ตะแบก อินทนิลน า้ ยี่เขง่ เป็นต้น  
35 Lindera  spp. เช่น แสลู่เ่บาะ เลอืดควาย เป็นต้น  
36 Liquidamber  spp.  
37 Maackia  spp.  
38 Mallotus  spp. เช่น ตองเต๊า ปอหุ้นก้านสัน้ สอยดาว เป็นต้น 
39 Malus  spp. เช่น แอ๊ปเปิล้ เป็นต้น 
40 Melia  spp. เช่น เลีย่น เกรียน เคีย่น เฮ่ียน เป็นต้น  
41 Morus  spp. เช่น หมอ่น เป็นต้น  
42 Olea  spp.  
43 Parrotia   spp. เช่น ironwood เป็นต้น  
44 Persea  spp. เช่น อโวคาโด อินทวา ยางบง เป็นต้น  
45 Photinia  spp. เช่น คริสตินา่ เป็นต้น 
46 Pinus  spp. เช่น สนสองใบ สนสามใบ เป็นต้น  
47 Platanus  spp.  
48 Polygonum  spp. เช่น แพรว เป็นต้น  
49 Populus  spp. เช่น balsam populus, canadian aspen เป็นต้น  
50 Prunus  spp. เช่น พรุน พลมั บ๊วย ท้อ อบเชย นางพญาเสอืโคร่ง เป็นต้น  
51 Psidium  spp. เช่น ฝร่ัง เป็นต้น  
52 Pyracantha  spp. เช่น firethorn เป็นต้น  
53 Pyrus  spp. เช่น แพร์ สาลี ่สาลีเ่ถ่ือน เป็นต้น  
54 Quercus  spp. เช่น ก่อ เป็นต้น  
55 Rhododendron  spp. เช่น กหุลาบพนัปี เป็นต้น  
56 Rhus  spp. เช่น โง้งปวยจี ้ส้มผดขน เป็นต้น  
57 Robinia  spp.  
58 Rosa  spp. เช่น กหุลาบ เป็นต้น  
59 Rubus  spp. เช่น ลาสเบอร่ี เป็นต้น  
60 Sageretia  spp.  
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61 Salix  spp. เช่น หลวิ พซุซีว่ิลโล ่เป็นต้น  
62 Sapium  spp. เช่น ตาตุม่บก ตาตุม่น า้ ตีนเป็ด เป็นต้น  
63 Sophora  spp. เช่น ถัว่ดินโคก นมราชสห์ี สารพดัพิษ เป็นต้น  
64 Sorbus  spp. เช่น หมกัจดุเกลีย้ง เป็นต้น  
65 Styrax  spp. เช่น ก ายาน เอนอ้าขาว ขีอ้้น เป็นต้น  
66 Toona  spp. เชน่ ยมหอม สเุหรียน เป็นต้น  
67 Ulmus  spp. เช่น ลบูลบี คูช้่างน้อย เป็นต้น  
68 Vernicia  spp. เช่น มะเยา มะเยาหิน มะเยาเหลีย่ม เป็นต้น  
69 Viburnum  spp. เช่น ฮ่อมช้าง เป็นต้น  
70 Ziziphus  spp. เช่น พทุรา เป็นต้น  

หมายเหตุ อเมริกายงัคงถือวา่ด้วงหนวดยาวทัง้สองชนดิไมม่ีในประเทศไทย 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศแคนาดา 
(Canada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-protection/directives/date/eng/1312227346910/1312227453760   
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ประเทศแคนาดา 
(Canada) 

 
1.  การน าเข้าผลไม้สด (D-95-08 และ D-01-07) 

1.1  ผลไม้เมืองหนาว น าเข้าได้ 4 ชนดิ ดงันี ้
1.1.1  กีว ี
1.1.2  แตงโม 
1.1.3  แคนตาลปู 
1.1.4  persimmon 

 

1.2 . ผลไม้เมืองร้อน สามารถน าเข้าได้ทกุชนิด เช่น 
1.2.1   กระท้อน 1.2.10   พทุรา 1.2.19   ล าไย 
1.2.2   กล้วย 1.2.11   มะขามหวาม 1.2.20   ลิน้จ่ี 
1.2.3   แก้วมงักร 1.2.12   มะปราง 1.2.21   ส้มโอ 
1.2.4   ขนนุ 1.2.13   มะพร้าวออ่น 1.2.22   สละ 
1.2.5   เงาะ 1.2.14   มะมว่ง 1.2.23   เสาวรส 
1.2.6   ชมพู ่ 1.2.15   มะยม  
1.2.7   ทเุรียน 1.2.16   มงัคดุ  
1.2.8   น้อยหนา่ 1.2.17   ลองกอง  
1.2.9   ฝร่ัง 1.2.18   ละมดุ  

หมายเหตุ การน าเข้าผลไม้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ไม่จ ำเป็นตอ้งมี ใบรับรองสขุอนามยัพชืและหนงัสอือนญุาตน าเข้า ทัง้นี ้ผลไม้
ที่น าเข้าต้องไมม่ีดิน เศษซากพชื และศตัรูพืชตดิไป 

2.  การน าเข้าผักสด (D-94-26) สามารถน าเข้าได้ทกุชนดิ เช่น 
2.2.1 พริก 2.2.10 โหระพา   
2.2.2 มะเขือ 2.2.11 กะเพรา   
2.2.3 มะระ 2.2.12 กระเจี๊ยบ   
2.2.4 ผกัชีไทย 2.2.13 ข้าวโพดออ่น   
2.2.5 ผกัชีฝร่ัง 2.2.14 พืชหวั เช่น หอมหวัใหญ่,  ขิง, ขา่, กระชาย, ตะไคร้, กระเทยีม, แครอท เป็นต้น 
2.2.6 คื่นฉ่าย    
2.2.7 พืชสกลุ Brassica    
2.2.8 ผกับุ้ง     
2.2.9 เห็ด     

 

ยกเว้น หวัมนัฝร่ัง ไมส่ามารถน าเข้าได้ 
หมายเหตุ การน าเข้าผกั ไม่จ ำเป็นตอ้งมี ใบรับรองสขุอนามยัพชืและหนงัสอือนญุาตน าเข้า ทัง้นี ้ผกัที่น าเข้าต้องไมม่ดีิน 

เศษซากพืช และศตัรูพืชติดไป 
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3.  การน าเข้าืชเเืชออปล ก 

3.1  พืชเพื่อปลกู (plant for planting) ทกุชนิดที่จะน าเข้าแคนานา ต้องแสดงหนงัสืออนญุำตน ำเข้ำ (Import Permit) และ
ใบรบัรองสขุอนำมยัพืช (Phytosanitary Certificate) ณ ดา่นน าเข้าประเทศแคนาดาทกุครัง้ (D-08-04) 

3.2  ห้ามส่งออก ืชเต้องห้าม และืชเทีอ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสีอยงศัตร ชืเ (D-08-04) ดงันี ้

 1. Abrus precatorius (มะกล า่ตาหน)ู  
สิ่งต้องห้าม 

2. Acacia spp.  
สิ่งต้องห้าม 

3. Acer spp. (เมเปิล้)  
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

4. Acrocomia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

5. Actinidia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

6. Aesculus spp. (มะเนียงน า้)   
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

7. Ajania spp. (เบญจมาศ)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

8. Albizia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

9. Alnus spp. (สร้อยสมเด็จ)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ และทอ่นพนัธุ์ไมม่ีราก (unrooted cuttings) 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

10. Amaranthus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

11. Arachis hypogaea (ถัว่ลสิง : ไมว่า่จะมีเปลอืกหรือไมก็่ตาม)  
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

12. Aralia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

13. Artemisia austriaca  
ต้องท า PRA ก่อน 

14. Astrocaryum spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

15. Atriplex spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

16. Attalea spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

17. Avena spp. (ปุ๋ ยหมกั, ฟาง และหญ้าแห้งจากข้าวโอ๊ต)   
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

18. Bactris spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

19. Berberis spp. (บาร์เบอร่ี/ เบอร่ี)   
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

20. Betula spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

21. Brahea spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

22. Bromus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

23. Broussonetia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

24. Butia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

25. Cajanus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

26. Calamus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

27. Camellia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

28. Cannabis sativa (กญัชา)   
สิ่งต้องห้าม 

29. Capsicum spp. (พริก)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

30. Carpinus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 
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31. Carya spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

32. Cassinia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

33. Castanopsis spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

34. Casuarina spp. (=Allocasuarina)  
ต้องท า PRA ก่อน 

35. Catalpa spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

36. Celastrus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

37. Celtis sinensis  
ต้องท า PRA ก่อน 

38. Cercis spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

39. Cestrum laevigatum  
ต้องท า PRA ก่อน 

40. Chaenomeles spp.  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

41. Chenopodium spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

42. Chrysanthemum spp. (เบญจมาศ)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

43. Cornus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

44. Corylus spp. (ฮาเซลนทั)    
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

45. Crataegus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

46. Cryptomeria spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

47. Cuscuta spp. (dodder)   
สิ่งต้องห้าม 

48. Cydonia spp. (quince) ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

49. Datura spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

50. Dendranthema spp./ Dendranthemum spp. ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

51. Desmoncus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

52. Earthworm (ไส้เดือน)  
สิ่งต้องห้าม 

53. Elaeagnus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

54. Eleutherococcus senticosus (เมลด็พนัธุ์โสมไซบีเรีย)  
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

55. Eriobotrya spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

56. Euterpe spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

57. Fagus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

58. Ficus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

59. Firewood ไม้ฟืนท่ียงัไมผ่า่นการก าจดัศตัรูพืช  
ส่ิงต้องห้าม 

60. Forest products เช่น ไม้ (wood), เปลอืกไม้ (bark chips), ซุง (logs), เสาโทรเลข (telephone  poles), ไม้
หมอนรถไฟ (railway ties) ที่ยงัไมผ่า่นการก าจดัศตัรูพืช 

สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

61. Fragaria spp. (สตอเบอร่ี)   
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

62. Frangula (coffeeberry)   
สิ่งต้องห้าม 

62. Fraxinus spp. (จนัทร์ทอง จนัทร์ทองเทศ)   
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

64. Grevillea spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 
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65. Hakea spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

66. Halogeton spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

67. Hedera spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

68. Hibiscus spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

69. Hordeum spp. (ข้าวบาร์เลย์) เมลด็พนัธุ์ (เพื่อปลกู และบริโภค), ปุ๋ ยหมกั, ฟาง และหญ้าแห้ง 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

70. Ilex spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

71. Juglans spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

72. Juniperus spp. (สน) ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

73. Lagerstroemia spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

74. Larix spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

75. Lepidium spp. (syn. Senebiera spp., Coronopus spp.) 
ต้องท า PRA ก่อน 

76. Leucanthemella serotina (เบญจมาศ)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
ส่ิงต้องห้าม 

77. Lindera spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

78. Liquidambar spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

79. Litchi spp.  
ต้องท า PRA ก่อน 

80. Ludwigia hyssopifolia   
ต้องท า PRA ก่อน 

81. Ludwigia prostrata   
ต้องท า PRA ก่อน 

82. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

83. Maackia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

84. Mahoberberis spp. (ขมิน้ต้น)    
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

85. Mahonia spp. (ขมิน้ต้น)    
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

86. Mallotus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

87. Malus spp. (แอ๊ปเปิล้) ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

88. Malva spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

89. Mangifera spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

90. Manicaria spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

91. Mauritia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

92. Melia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

93. Metroxylon spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

94. Morus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

95. Nicotiana spp. (ยาสบู)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

96. Nipponanthemum (nipponicum)    
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

97. Oenocarpus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

98. Olea spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

99. Oncosperma spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 
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100. Orobanche spp. (broomrape)    
สิ่งต้องห้าม 

101. Ostrya spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

102. Papaver somniferum (ฝ่ิน)   
สิ่งต้องห้าม 

103. Parrotia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

104. Persea spp. (=Machilus)   
ต้องท า PRA ก่อน 

105. Photinia spp. (=Stranvaesia)   
ต้องท า PRA ก่อน 

106. Picea spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

107. Picnomon spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

108. Pinus spp. (สน สนสามใบ)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

109. Platanus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

110. Pollen (เกสรเพื่อการขยายพนัธุ์) ดงันี ้   
 

-   Chaenomeles spp.   
สิ่งต้องห้าม  

-   Cydonia spp.  
สิ่งต้องห้าม  

-   Malus spp.  
สิ่งต้องห้าม  

-   Pinus spp.  สิ่งต้องห้าม  

-   Prunus spp.  สิ่งต้องห้าม  

- Pyrus spp.  สิ่งต้องห้าม  

- อื่นๆ  ต้องท า PRA ก่อน 

111. Polygonum spp. (=Reynoutria)   
ต้องท า PRA ก่อน 

112. Populus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

113. Prunus spp. (plant and pollen) เช่น พลบั, ท้อ, เชอร่ี  
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

114. Pseudolarix spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

115. Psidium spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

116. Punica spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

117. Pyracantha spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

118. Pyrethrum uliginosum (เบญจมาศ)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

119. Pyrus spp. (pear) ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

120. Quercus spp. (ก่อ, โอ๊ค)     
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

121. Rhamnus spp. (กหุลาบหิน)    
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

122. Rhododendron spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

123. Rhus spp. (=Toxicodendron)   
ต้องท า PRA ก่อน 

124. Ribes spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

125. Robinia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

126. Rosa spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

127. Roystonea spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 
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128. Rubus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

129. Rumex sagittatus   
ต้องท า PRA ก่อน 

130. Sabal spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

131. Sageretia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

132. Salix spp. (หลวิ) เฉพาะก่ิงส าหรับประดบัตกแตง่ ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

133. Sapium spp. (=Triadica)   
ต้องท า PRA ก่อน 

134. Secale spp. (ข้าวไรย์) เมลด็พนัธุ์ (เพื่อปลกู และบริโภค), ปุ๋ ยหมกั, ฟาง และหญ้าแห้ง 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

135. Senecio angulatus   
ต้องท า PRA ก่อน 

136. Snails (หอยทาก), terrestrial (หอยบก) ท่ีมีชีวิต   
สิ่งต้องห้าม 

137. Soil Sand and related matter ดิน และวสัดทุี่คล้ายคลงึกนั 
สิ่งต้องห้าม 

138. Solanum spp.  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

139. Solanum tuberosum (มนัฝร่ัง) เพื่อบริโภค หรือแปรรูป 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

140. Sophora spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

141. Sorbus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

142. Sorghum spp. ข้าวฟ่างทีย่งัมเีมลด็ตดิรวงอยู ่   
สิ่งต้องห้าม 

143. Spergularia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

144. Striga spp. (หญ้าแมม่ด)    
สิ่งต้องห้าม 

145. Styrax spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

146. Syagrus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

147. Toona spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

148. Triticum spp. (ข้าวสาล)ี เมลด็พนัธุ์ (เพื่อปลกู และบริโภค), ปุ๋ ยหมกั, ฟาง และหญ้าแห้ง 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

149. Ulmus spp. (เอล์ม, ลบูลบี, คูช้่างย้อย)  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

150. Vaccinium spp. (blueberry และ cranberry)    
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

151. Vernicia spp.(=Aleurites)   
ต้องท า PRA ก่อน 

152. Viburnum spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

153. Washingtonia spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 

154. Wood packaging วสัดบุรรจภุณัฑ์ไม้ที่ยงัไมผ่า่นการก าจดัศตัรูพืช 
สิ่งต้องห้าม 

155. X-Triticosecale spp. (ลกูผสมข้าวสาลแีละข้าวไรย์) เมลด็พนัธุ์ (เพื่อปลกู และบริโภค), ปุ๋ ยหมกั, ฟาง  
และหญ้าแห้ง 

สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

156. Zea mays (เมลด็พนัธุ์ ล าต้น และใบ)   
สิ่งต้องห้าม และต้องท า 
PRA ก่อน 

157. Zelkova spp.  ยกเว้น เมลด็พนัธุ์ 
สิ่งต้องห้าม 

158. Zizania spp. (หนอ่ไม้น า้/ ข้าวป่ายกัษ์)    
สิ่งต้องห้าม 

159. Ziziphus spp.   
ต้องท า PRA ก่อน 
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4.  การระบุข้อความรับรองืิเศษส าหรับการน าเข้าืชเเืชออปล ก (D-08-04, D-11-01) 

4.1 พืชเพื่อปลกูที่ ไม่มีราก  
-  ไม่ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ 

4.2   พืชเพื่อปลกูที่ มีราก ระบขุ้อความพิเศษ ดงันี ้
-  Potato wart disease (Synchytrium endobioticum), Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis and 

Globodera pallida) are known not to occur in Thailand 
-  Material meets the requirements for soil-borne plant pests as specified in Section 3.9.1.2 of directive 

D-08-04 

4.3   พืชที่ได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ (Tissue culture) ระบขุ้อความพิเศษ ดงันี ้
-  Potato wart disease (Synchytrium endobioticum), Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis and 

Globodera pallida) are known not to occur in Thailand 

4.4  ส าหรับการสง่ออกืชเในข้อ 1-20  
 1. Atalantia spp. 8. Cunninghamia spp. 15. Severinia spp. 
 2. Castanea spp. 9. Fortunella spp. 16. Tectona spp. 
 3. Celtis spp. 10. Koelreuteria spp. 17. Tilia spp. 
 4. Cercidiphyllum spp. 11. Poncirus spp. 18. Toxicodendron spp. 
5. Celastrus spp. 12. Pseudocydonia spp. 19. Triadica spp. 
6. Citrus spp. 13. Pterocarya spp. 20. Zanthoxylum spp. 
7. Cotoneaster spp. 14. Schima spp.  

 

4.4.1   <10 mm. (0.4 นิว้) ระบขุ้อความพิเศษ ดงันี ้

-  The plant material in this consignment meet the CFIA phytosanitary requirements as described 
in policy directive D-11-01 tom prevent the entry and spread of Anoplophora spp.   

   หมายเหตุ  หากสง่ออกพชืในข้อ 1-20  แบบไม่มีราก ให้ระบขุ้อความรับรองพิเศษในข้อ 4.1 เพ่ิมเติม 
   แบบมีราก ให้ระบขุ้อความรับรองพิเศษในข้อ 4.2 เพ่ิมเติม 

4.4.2    ≥ 10 mm. (0.4 นิว้) ระบขุ้อความพิเศษ ดงันี ้

-  The plant material in this consignment was solely grown in Thailand and Anoplophora chinensis 
and A. glabripennis are known not to occur in Thailand 

   หมายเหตุ  หากสง่ออกพชืในข้อ 1-20  แบบไม่มีราก ให้ระบขุ้อความรับรองพิเศษในข้อ 4.1 เพ่ิมเติม 
   แบบมีราก ให้ระบขุ้อความรับรองพิเศษในข้อ 4.2 เพ่ิมเติม 
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5.   วัสดุปล กทีอได้รับอนุญาตให้ติดไปกับืชเเืชออปล ก ได้แก่  
1. วสัดทุี่ไมใ่ช่ดิน หรือวสัดทุี่คล้ายคลงึกนั 11. หินพิวมิส (pumice)  
2. เม็ดดินเผา (expanded or baked clay pellets) 12. กระดาษรีไซเคิล 
3. เม็ดโฟม (expanded polystyrene beads)  13. ใยหิน (rock wool) 
4. โฟมปักดอกไม้ (floral foam) 14. ขีเ้ลือ่ย (sawdust) 
5. ขยุเปลอืกมะพร้าว (ground coconut husk)  15. สแฟกนมัมอส (sphagnum) 
6. ฝักโกโก้บด (ground cocoa pods) 16. สไตโรโฟม (styrofoam)  
7. เปลอืกเมลด็กาแฟบด (ground coffee hulls)  17. ฟองน า้สงัเคราะห์  
8. เปลอืกข้าวบด (ground rice husk) 18. แร่เวอร์มิคไูลต์ (vermiculite)  
9. พีท (peat) 19. เถ้าภเูขาไฟ (volcanic ash) 
10. เพอร์ไลต์ (perlite หินภเูขาไฟชนิดหนึง่) 20. หินซินเดอร์ (cinder) 

 

หมายเหตุ  ต้องเป็นวสัดทุี่ไมเ่คยถกูใช้ในการเกษตรมาก่อน และปราศจากศตัรูพืช 
 

- 327 -



ตารางแคนาดาทีอ 1 ศัตร ืชเกกักนัของแคนาดา  
 

Insects Photo 

1 Scientific Name Conogethes punctiferalis 
 

  
 

Common Name castor capsule borer 
Thai Name หนอนเจาะยอด 
Order/ Family Lepidoptera/ Carambidae 

2 Scientific Name Achatina fulica 

 
 

 

 

Common Name giant African land snail 
Thai Name หอยทากยกัษ์แอฟริกนั 
Order/ Family Gastropoda/ Achatinidae 

3 Scientific Name Sesamia cretica  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Common Name greater sugarcane borer 
Thai Name - 
Order/ Family Lepidoptera/ Noctuidae 

4 Scientific Name Tetranychus truncatus   

  
 

Common Name - 
Thai Name ไรแดง 
Order/ Family Prostigmata/ Tetranychidae 

5 Scientific Name Trogoderma granarium 

  
 

Common Name khapra beetle 
Thai Name ด้วงอฐิ 
Order/ Family Coleoptera/ Dermestidae 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศออสเตรเลีย 
(Australia) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp 
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ประเทศออสเตรเลีย 
(Australia) 

 
1. ข้อก าหนดในการส่งออกล าไย ลิน้จี่ มังคุด และสับปะรด  

 ต้องมใีบอนญุาตน าเข้า (Import permit) ซึง่ออกให้โดยหนว่ยงานกกักนัและตรวจสอบออสเตรเลยี (Australian 
Quarantine and Inspection Service AQIS)  

 ต้องมีใบรับรองสขุอนามยัพืชออกให้โดยกรมวิชาการเกษตรแนบไปพร้อมกบัสนิค้าทกุครัง้  

 กรมวิชาการเกษตรต้องตรวจสอบและขึน้ทะเบียนแปลงปลกู และโรงบรรจสุนิค้าให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมการสง่ออก  

 ภาชนะที่บรรจผุลไม้สง่ออกไปยงัประเทศออสเตรเลยีต้องระบหุมายเลขโรงบรรจสุนิค้าและแปลงปลกูเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้กรณีที่มีปัญหาในการน าเข้าสนิค้า 

1.1 ข้อก าหนดในการส่งออกล าไย และลิน้จี่   

ล าไย และลิน้จ่ีที่สงออกต้องผ่านการก าจดัแมลงวนัผลไม้ และหนอนเจาะผลลิน้จ่ีก่อนการส่งออก  ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ ดงัตอ่ไปนี ้  

1.1.1 วิธีก าจัดแมลงด้วยความเย็น (cold treatment) เพื่อก าจดัแมลงวนัผลไม้ และหนอนเจาะผล โดยลด

อณุหภมูิภายในสดุของผลล าไย และลิน้จ่ีให้คงอยูท่ี่อณุหภมูิ  1C นาน 15 วนั หรืออณุหภมูิ  1.39C นาน  18 วนั ซึ่ง
การก าจดัแมลงด้วยความเย็นสามารถด าเนินการได้ 2 ลกัษณะคือ การก าจดัแมลงในระหว่างการขนสง่ (in-transit cold 
treatment)  

1.1.2 วิธีก าจดัแมลงด้วยความร้อน (vapor heat treatment) เพื่อก าจดัแมลงวนัผลไม้ โดยเพิ่มอณุหภมูิภายใน

สดุของผลล าไย และลิน้จ่ีให้คงอยู่ที่อณุหภมูิ ≥ 47C นาน 15 min หรืออณุหภมูิภายในสดุของผล ≥ 46C @ 20 min. 
โดยกระบวนการอบไอน า้จะต้องใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง   
หมายเหตุ   กรณีเลอืกใช้วิธีการในข้อ 1.2 ต้องมีการรับรองวา่ผลล าไย และลิน้จ่ีมาจากแปลงปลกูซึง่ปลอดจาก    
                 หนอนเจาะผลลิน้จ่ี  

1.1.3 กรณีที่เลือกใช้วิธีการก าจัดแมลงด้วยความร้อน ในฤดูกาลแรกของการส่งออกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
AQIS จากออสเตรเลีย ต้องเดินทางมาตรวจสอบระบบประสิทธิภาพของเคร่ืองอบไอน า้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองอบล าไย/ ลิน้จ่ี สง่ออกไปออสเตรเลยี โดยไทยต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ AQIS ที่เดินทางมาไทย   

1.1.4 สภาพของล าไยที่จะส่งออกไปออสเตรเลีย จะต้องอยู่ในลกัษณะเป็นผลเดี่ยว ( individual detached 
longan) หรือผลติดกบัก้าน (longan fruit on panicles) โดยก้านต้องยาวไม่เกิน 10-15 cm. เส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 3-4 
cm. สว่นกรณีของลิน้จ่ี จะต้องอยูใ่นลกัษณะเป็นผลเดี่ยว (individual detached lychee) เทา่นัน้ 

1.1.5 การก าจดัแมลงในล าไย/ ลิน้จ่ี ต้องอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของกรมวิชาการเกษตร 
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1.2 ข้อก าหนดในการส่งออกมังคุด   
1.2.1 ต้องเก็บเก่ียวมงัคดุผลแก่ในระยะที่เปลอืกเป็นสชีมพถูึงสเีลอืดนกปนน า้ตาล 
1.2.2 ปลอืกมงัคดุต้องเไมม่ีรอยแตก ไมม่ีรู และขัว้ไมห่ลดุ  
1.2.3 มงัคดุทัง้หมดต้องผา่นการท าความสะอาดทีละผล เพื่อขจดัเพลีย้แป้ง และมดด าที่อยูบ่ริเวณผิวเปลือกและ

ใต้วงกลบีเลีย้ง โดยอาจจะใช้วิธีการตา่งๆ ดงันี ้ 
- ล้างในน า้  
- เป่าด้วยลมที่มีแรงดนัสงู  
- ฉีดพน่ด้วยน า้ที่มีแรงดนัสงู   หรือ 
- ใช้วิธีการท่ีกลา่วมาแล้วรวมกนั 

1.3 ข้อก าหนดในการส่งออกสับปะรด  
1.3.1 ต้องตดัจกุสบัปะรดเพื่อป้องกนัมิให้มีแมลง และเมลด็วชัพืชติดไปกบัสบัปะรด 
1.3.2 ต้องรมสบัปะรดก่อนสง่ออกด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ อตัรา 32 g/ m3/ 2 hrs. ขณะที่เนือ้สบัปะรดต้องมี

อณุหภมูิเนือ้ผลไม้ > 21C หากเนือ้สบัปะรดมีอณุหภมูิ < 21C ต้องเพิ่มความเข้มข้นของสารรม (ขณะนี ้อนญุาตให้รม

ยาที่ประเทศปลายทางได้) 
หมายเหตุ   ผู้ที่ประสงค์จะสง่ออกผลไม้ 4 ชนิดดงักลา่วข้างต้น สามารถมายื่นค าขอขึน้ทะเบียนแปลงปลกู และโรงบรรจุ

สินค้าได้ที่ศนูย์บริการทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ หมายเลขโทรศพัท์ 02-579-6133-4 และติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการสง่ออก และเง่ือนไขของการน าเข้าสบัปะรด, ล าไย, ลิน้จ่ี และมงัคดุ
ไปออสเตรเลียได้ที่กลุ่มวิจัยกักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชากา รเกษตร หมายเลข
โทรศพัท์ 02-579-8516 หรือ 02-579-2145 

2. การส่งออกพืชบางชนิด และการระบุข้อความพิเศษ (Addition Declaration) 
 2.1 ใบโปร่งฟ้า (asparagus fern), Asparagus setaceus   

การสง่ออกไปออสเตรเลีย ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้Asparagus rust (Puccinia asparagi) does not 
occur in Thailand  

2.2 เหง้า (Teak stump) หรือต้นกล้าสัก (Tissue cultured of Teak)  
 ต้องมีหนงัสอืรับรองจากกลุม่วจิยักกักนัพืช ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (สอพ.) แนบมาด้วยทกุครัง้ และระบุ
ข้อความรับรองพิเศษดงันี ้ 
 Prior to removal of the plantlets from agar the tissue cultures were inspected and found to be free 
from any disease symptoms and fungal or bacterial contamination. The plantlets were aseptically transferred 
under supervision to sterile containers which were then sealed and not subsequently re-opened 
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2.3 การส่งออกเผือกสด 
เผือกสดเพื่อการบริโภคที่อนญุาตให้น าเข้าได้คอื Colocasia esculenta var.esculenta ซึง่มีลกัษณะทางสณัฐาน

วิทยา ดงันี ้

2.3.1 หวัมีความยาว  15 cm.     และ/ หรือ 

2.3.2 มีเส้นผา่ศนูย์กลาง (วดัจากสว่นท่ีกว้างที่สดุ)  7 cm.   

2.3.3 มีน า้หนกั   300 g.      
2.3.4  ไมม่ีตาข้าง หรือยอด     
2.3.5  ไมม่ีขนหยาบตามหวัเผือก 

ยกเว้น เผือก (Colocasia esculenta  var. antiquorum) จัดเป็นสิ่งต้องห้าม 

2.4 เห็ด Flammulina spp. (เหด็เข็มทอง) และ wood ear (เหด็หหูนู) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้ 
The mushroom  (…ระบช่ืุอวิทยาศาสตร์…) was grown on a substrate totally free of animal products 

including animal by-products and faeces 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศนิวซีแลนด์ 
(New Zealand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biosecurity.govt.nz/regs/imports/plants 
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ประเทศนิวซีแลนด์ 
(New Zealand) 

 
ข้อก าหนดในการส่งออกพืช/ ผลผลิตพืช 
1. การส่งออกผัก และผลไม้  

ผกั และผลไม้ 9 ชนิดเท่านัน้ ที่สามารถน าเข้าจากประเทศไทยได้ แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบ และท าความ
ตกลงในรายละเอียดเก่ียวกบัการก าจดัศตัรูพืชเสียก่อน โดยเฉพาะผกัและผลไม้ที่ เป็นพืชอาศยัของแมลงวนัผลไม้ 
(Bactrocera dosalis และ B. cucurbitae) ดงันี ้

1.1 ผักที่สามารถส่งออกได้ ได้แก่ ขิง  
ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขพิเศษ โดยส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (สอพ.) รับผิดชอบในการด าเนินการ

ตรวจสอบ และออกใบรับรองสขุอนามยัพืช 

1.2 ผลไม้ที่สามารถส่งออกได้ ได้แก่ ล าไย ลิน้จี่ มังคุด ทุเรียน มะม่วง สับปะรด มะพร้าวอ่อน และเผือก 
1.2.1 ล าไย ลิน้จี่ มังคุด และทุเรียน 

ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขพิเศษ โดยส านกัวจิยัพฒันาการอารักขาพชื (สอพ.) รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบ และออกใบรับรองสขุอนามยัพชื (เช่นเดียวกบัการสง่ออกขิง) 

1.2.2  มะม่วง 4 สายพันธ์ุ คือ มะม่วงน า้ดอกไม้ พิมเสน แรด และหนังกลางวัน  
มะม่วงต้องถกูก าจัดแมลงวนัผลไม้ โดยการอบไอน า้ (vapour heat treatment) ด้วยการใช้

อากาศร้อนซึง่อิ่มตวัด้วยไอน า้ เพิ่มอณุหภมูิอย่างช้าๆ จนกระทัง่อณุหภมูิภายในสดุของผลอยู่ที่ 47C  และให้คง
อยูเ่ป็นเวลานาน  20 นาที และสามารถขอรับใบรับรองสขุอนามยัพืชได้ที่ส านกัวิจยัพฒันาการอารักขาพืช (สอพ.) 

1.2.3 สับปะรด  
 ผลสบัปะรดต้องปราศจากแมลงวนัผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (oriental fruit fly) และ 

B. cucurbitae (melon fruit fly) และถกูท าลายโดยศตัรูพืชที่ก าหนดได้ไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนสนิค้าทัง้หมด 

 New Zealand จะสุม่ตรวจสบัปะรด 600 ผลและต้องปราศจากร่องรอยการท าลายของศตัรูพืช  

 หากพบแมลงวนัผลไม้ 2 ชนิดดงักล่าว สบัปะรดจะถูกท าลาย หรือส่งคืนประเทศต้นทาง
ทนัทีหรือตรวจพบสิ่งต้องห้าม เช่น ทราย หรือเมล็ดวชัพืช จะต้องท าการก าจดัศตัรูพืชหรือส่งคืนประเทศต้นทาง
เช่นกนั 

 ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้ The pineapple is this consignment have been 
inspected according to appropriate official procedure and are considered to be free from the regulated 
parts specified by New Zealand MAF and to conform with New Zealand’s current phytosanitary 
requirements 

1.2.4 เผือก 
ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้The taro in this consignment has been inspected in 

accordance with appropriate official procedures and found to beทfree from any visually detectable 
quarantine pests, specified by the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry. 

1.2.5 มะพร้าวอ่อน  
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1.3 ถั่วเขียวเมลด็พนัธ์ุ (seed)  
ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้ Curtobacterium flaccumfaciens pv. placcumfaciens and 

Xanthomonas campestris pv. vignicola are not known to occur in Thailand   

2. การส่งออกข้าว  
ข้าวที่สง่ออกไปนิวซีแลนด์ต้องท า treatment ด้วยการรมยา โดยใช้สารรมและอตัรา ดงันี ้

2.1 การรมยาด้วยสารรมเมทิลโบร์ไมด์  อตัรา 48 g/ m3 / 24 hrs. ที่อณุหภมูิ10-15C 

2.2 การรมยาด้วยสารรมฟอสฟีน   อตัรา 2 g/ m3 / 12 วนั     ที่อณุหภมูิ16-20C 

     อตัรา 2 g/ m3 / 9 วนั       ที่อณุหภมูิ 21-25C 

     อตัรา 2 g/ m3 / 5 วนั       ที่อณุหภมูิ 26C หรือมากกวา่ 
3. การส่งออกไม้ตัดดอก (cut flower)  
 3.1 การสง่ออกไม้ตดัดอก เช่น ดอกกล้วยไม้ (Dendrobium spp.), ไผ่กวนอิม (Dradaena spp.)  และหมากผู้
หมากเมีย (Codyline) จะต้องท าการก าจดัศตัรูพืชด้วยการรมยา Methyl bromide อตัรา 32 g/ m3 / 2 hrs. ที่

อณุหภมูิ > 21C นอกจากนี ้ต้องมีใบรับรองสขุอนามยัพืช (Phytosanitary Certificate) ประกอบการน าเข้า (AD1) 
3.2 ไผก่วนอิม, หมากผู้หมากเมีย และไม้ตดัดอกตามรายช่ือที่ปรากฏในตารางซึ่งระบ ุ “Y”  หมายถึง สามารถ

ขยายพนัธุ์ได้ และต้องท า treatment ด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อท าลายความงอก (devitalisation) ก่อนการส่งออก 
(AD 2) และเมื่อถึงดา่นน าเข้าจะถกูสุม่ตวัอยา่งตรวจสอบความสามารถในการขยายพนัธุ์อยา่งน้อย 10  ชิน้ จาก 1 
ใน 10 consignments 

3.3 ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษในใบรับรองสขุอนามยัพืชส าหรับพืชตามตารางแนบที่ระบ ุ“Y” และ AD2 
โดยมีข้อความดงันี ้ 

“The……ชื่อดอกไม้…….has been subject to an approved devitalisation treatment rendering it non-
propagable” 

3.4 ต้องระบชุนิดของสารเคมีที่ใช้หลงัการเก็บเก่ียว เพื่อท าให้พืชดงักลา่วไมส่ามารถขยายพนัธุ์ได้ รวมทัง้วนัท่ี
ด าเนินการ อตัราความเข้มข้นที่ใช้ ระยะเวลา และอณุหภมูิในช่อง “Disinfestation and/ or Disinfection Treatment” 

3.5 ไผก่วนอิม (dracaena) และหมากผู้หมากเมีย (cordyline) ต้องตดัก้าน ท าการฉีดพ่นสารก าจดัแมลงและ
เชือ้ราที่ New Zealand ยอมรับในระยะ 14 วนั และ 5 วนัก่อนการเก็บเก่ียวเพื่อสง่ออก สารเคมีที่ได้รับการยอมรับ 
เช่น  

3.5.1 Benomyl และ Methomyl 
3.5.2 Captan และ Cypermethrin 
3.5.3 Thairam และ Cypermethrin 

และท าการ devitalization (การท าให้ไม่สามารถขยายพนัธุ์ได้) ด้วยวิธีที่เหมาะสม และระบขุ้อความรับรองพิเศษ 
ดงันี ้

“The cut foliage and branches of …..ระบุชื่อพืช.....in this consignment have been harvest 
from plants that have been sprayed with ….ชื่อสารเคมี อัตราที่ใช้ และระยะเวลา.... prior to harvesting 
for export to New Zealand and subject to an effective devitalisation treatment rendering the 
consignmemt non-propagation” 
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 3.6 ส าหรับไผก่วนอิม (dracaena) และหมากผู้หมากเมีย (cordyline) นัน้ ด่านน าเข้าของ New Zealand จะ
ตรวจสินค้าใน 10 consignments แรกต่อเนื่องกัน โดยสุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 ชิน้ และในกรณีที่สินค้าใน 
consignments นัน้ๆ มีมากกวา่ 500 ชิน้ จะสุม่เพิ่มอีก 1 ชิน้ตอ่ 100 ชิน้ เพื่อตรวจสอบการขยายพนัธุ์ หากตรวจสอบ
แล้วพบวา่ ใน 10 consignments แรกไมม่ีปัญหา ส าหรับ consignments ตอ่ไปจะเป็นเพียงการสุม่ตรวจเทา่นัน้ 
หมายเหตุ     AD1 หมายความวา่ จะต้องมีใบรับรองสขุอนามยัพชื (Phytosanitary Certificate) ประกอบการน าเข้า 
 AD2 หมายความวา่  จะต้องท า treatment ด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อท าลายความงอก และไม่สามารถ

ขยายพนัธุ์ได้ (devitalisation) 
 

4. การส่งออกพชืเพื่อปลูก 
 การสง่ออก nursery stock (พืชที่ปลกูเลีย้งในโรงเรือนเพาะช า) ต้องได้รับอนญุาตและมี import permit 
จากนิวซีแลนด์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านน าเข้าทกุครัง้ นอกจากนี ้nursery stock ในทกุกรณีต้องปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขการน าเข้า (basic condition และ special condition) ของนิวซีแลนด์อยา่งเคร่งครัด 

ลกัษณะของ Nursery stock (ไมว่า่จะเป็นพืชชนิดใดก็ตาม) ท่ีมเีฉพาะเง่ือนไขการน าเข้าเบือ้งต้น (basic 
condition) ได้แก่  

1. ทอ่นพนัธุ์ (cutting) ทัง้ที่พกัตวั และไมพ่กัตวั 
2. ต้นพืชทัง้ต้น (whole plants) 
3. หนอ่ (bulb) หรือหวั (tuber) ที่มีการพกัตวั  
4. พืชที่ได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ 

ตวัอย่างเช่น การส่งหวั (bulb) ไม้ดอกชนิดหนึ่งจากประเทศไทย ซึ่งเป็นหวัที่อยู่ในช่วงพกัตัว นอกจาก
จะต้องมี import permit แล้วยงัต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้The dormant bulbs have been sourced 

from a pest free place of production, free from Helicobasidium monpa ในขณะที่ การสง่พืชทัง้ต้นหรือท่อน
พนัธุ์ จะระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี  ้The nursery stock has been sourced from a pest free place of 

production, free from Helicobasidium monpa นอกจากนี ้การระบขุ้อความรับรองพิเศษยงัต้องพิจารณาถึงชนิด
ของไม้ดอกนัน้ๆ ด้วย   
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MAF BNZ Standard 152.09.05: Clearance of Fresh Cut Flowers and Foliage                 
3 December 2009 version 

APPENDIX 1:  
SPECIFIC COUNTRY/COMMODITY REQUIREMENTS  
 
General requirements 
 
All consignments of fresh cut flowers/foliage must be accompanied by a 
phytosanitary certificate attesting that the consignment has been inspected and/or 
tested in accordance with appropriate official procedures and is considered to be 
free from quarantine pests specified by the New Zealand Ministry of Agriculture 
and Forestry. The phytosanitary certificate must also attest that the consignment 
conforms with the current phytosanitary requirements of the New Zealand Ministry 
of Agriculture and Forestry. 
 
The following additional declaration to the phytosanitary certificate applies: 
 
{AD1} This is to certify that the cut flowers/foliage described herein have been 

inspected and/or tested according to appropriate official procedures and 
are considered to be free from the quarantine pests specified by New 
Zealand MAF and to conform with the current phytosanitary requirements 
of New Zealand MAF, including those for regulated non-quarantine pests. 

 
Note: If the phytosanitary certificate is in accordance with the model phytosanitary 
certificate annexed to the revised (1997) text of the FAO IPPC the above additional 
declaration is not required. 
 
 
Specific requirements 
 
Where the plant material is propagable (as shown in relevant country:commodity 
schedules) the material must be subject to an appropriate devitalisation treatment 
rendering the material non-propagable. The following additional declaration to the 
phytosanitary certificate will apply. 
 
{AD2} The [commodity] has been subject to an approved devitalisation 

treatment rendering it non-propagable. 
 
Full details of the devitalisation treatment must be included in the “Disinfestation 
and/or Disinfection Treatment” area of the phytosanitary certificate. Details of the 
date, active ingredient, concentration, treatment duration and temperature must be 
recorded. 
 
Refer to specific country:commodity schedule for details of any further additional 
declarations that may be necessary. 
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MAF BNZ Standard 152.09.05: Clearance of Fresh Cut Flowers and Foliage                 
3 December 2009 version 

APPENDIX 1  
Specific Requirements: Cut Flowers from Singapore, Malaysia, 
Thailand  
 

Scientific Name Common Name Propagable General ADs Specific ADs
Adianthifonis  U AD1  
Alpinia spp. ginger-lily N AD1  
Ananas bracteatus mini pineapple N AD1  
Anthurium spp.  U AD1  
Arachniodes spp. leather fern N AD1  
Aranda spp. orchid (hybrid) N AD1  
Aranthera spp. orchid (hybrid) N AD1  
Bupleurum spp. baloon pods Y AD1 AD2 
Calathea insignis  N AD1  
Calathea sereina  N AD1  
Calathea spp.  U AD1  
Cassia fistula golden rain N AD1  
Celosia spp. celosia N AD1  
Chrysalidocarpus  U AD1 Note 3 
Chrysanthemum spp. chrysanthemum Y AD1 AD2 
Cirsium japonicum Japanese thistle N AD1  
Codiaeum variegatum variegated laurel, 

croton 
N AD1  

Costus spicatus spirul flag N AD1  
Costus spp.  U AD1  
Curcuma alismatifolia hidden lily Y AD1 AD2 
Cycas spp. cycas N AD1  
Davallia spp. fern Y AD1 AD2 
Delphinium spp. delphinium N AD1  
Dendrobium spp. (note: 
clean detached roots 
are permitted) 

orchids N AD1  

Dianthus spp. carnations Y AD1 AD2 
Freesia spp. fressia N AD1  
Gerbera spp. Transvaal daisy N AD1  
Globba spp.  Y AD1 AD2 
Gypsophila paniculata baby's breath Y AD1 AD2 
Helianthus spp. sunflower U AD1  
Heliconia spp. false bird of 

paradise 
N AD1  

Iris pseudacorus iris N AD1  
Ixia spp.  N AD1  
Lilium spp. lily Y AD1 AD2 
Limonium spp. statice N AD1  
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MAF BNZ Standard 152.09.05: Clearance of Fresh Cut Flowers and Foliage                 
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APPENDIX 1  
Specific Requirements: Cut Flowers from Singapore, Malaysia, 
Thailand  
 
 

Lisianthus  U AD1  
Mokara spp. orchids N AD1  
Moluccella spp.  U AD1  
Monstera deliciosa fruit-salad plant N AD1  
Musa decora banana N AD1  
Nymphaea spp. tropical water lily N AD1  
Oncidium spp. orchids N AD1  
Paeonia spp. peony N AD1  
Philodendron selloum  N AD1  
Phoenix spp. phoenix leaf N AD1  
Pleomele reflexa  U AD1  
Polystichum spp. fern Y AD1 AD2 
Rhapis humilis lady palm N AD1 Note 3 
Rhapis spp.  U AD1  
Rosa spp. rose Y AD1 AD2 
Rumohra spp. heather leaf fern N AD1  
Solidago spp. golden rod N AD1  
Solidaster spp.  N AD1  
Tapeinochilus spp. torch flower Y AD1 AD2 
Trachelium spp.  Y AD1 AD2 
Vallota  U AD1  
Vanda spp. orchids N AD1  
Verticordia chrysantha  Y AD1 AD2 
Zantedeschia spp. calla lily N AD1  
Zingiber spp. ginger flower N AD1  

 
 
Notes : 
1.  Species listed in bold font and shaded grey: 
 

Unaccompanied Consignments from Malaysia and Singapore must be 
treated on arrival prior to inspection. Only Methyl Bromide treatment is 
permitted. The rate to be used is that prescribed in Approved Biosecurity 
Treatments for Risk Goods Directed for Treatment BNZ-STD-ABTRT for 
treatment of insects (FVT1).  Treatment must be completed within the 
metropolitan area and within 24 hours of arrival. Once a compliant 
treatment certificate is received the goods will be directed for inspection. 
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Unaccompanied consignments from Thailand – treatment pre-arrival 
Unaccompanied consignments from Thailand must be pre-arrival treated 
with Methyl Bromide only with appropriate endorsement on phytosanitary 
certificate.  The rate to be used is that prescribed in Approved Biosecurity 
Treatments for Risk Goods Directed for Treatment BNZ-STD-ABTRT for 
treatment of insects (FVT1). 

 
2.  Accompanied orchids from Singapore Airport Duty Free do not require a 

standard Phytosanitary Certificate. A phytosanitary 'tag' sticker is attached 
to the carton. The sticker is numbered and issued by the Singapore Agri-
Food and Veterinary Authority (AVA).  Accompanied orchids do not 
require the on-arrival treatment (note 1) but must be declared will be 100% 
inspected on-arrival. 

 
3. Chrysalidocarpus and Rhapis. If a fungicide treatment is applied the 

Malaysia and Singapore phytosanitary certificate must be endorsed with 

'The Rhapis/Chrysalidocarpus foliage in this consignment has been treated 
using an approved fungicide treatment” 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศบรูไน 
(Brunei Darussalum) 
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ประเทศบรูไน 
(Brunei Darussalum) 

 
1. การส่งออกต้นไม้ประดับ (Ornamental Plants) 

1.1 ต้นไม้ต้อง bare rooted และปราศจากดิน  
1.2 ต้องมใีบรับรองสขุอนามยัพืช (PC) และ import permit พร้อมระบเุลข import permit ลงใน PC ด้วย 
1.3 ส าหรับการสง่ออกต้นกล้วยไม้หรือพืชพนัธุ์อนรัุกษ์ ต้องมีหนงัสอือนญุาตค้าพืชพนัธุ์อนรัุกษ์ (CITES) เสมอ   
1.4 ในบรรจภุณัฑ์จะต้องตดิฉลาก ซึง่อยา่งน้อยต้องระบช่ืุอวิทยาศาสตร์ และประเทศที่สง่ออก 
1.5 กรณีที่การสง่ออกต้นไม้ประดบัและมีวสัดปุลกูตดิไปด้วย ต้องท า treatment ก่อนการสง่ออก ดงันี ้

1.5.1 ส าหรับต้นไม้ที่มีวสัดปุลกูติดไปด้วย 
 -  รมยาด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ อตัรา 32 g/ cum./ 2 hrs. หรือ 
 -  จุ่มด้วย 0.2% malathion หรือ dicrotophos และ 0.4% TMTD นาน 5-10 นาทีก่อนการสง่ออก 

 1.5.2 ส าหรับวสัดปุลกูที่จะติดไปกบัต้นไม้  
 -  รมยาด้วยสารรมฟอสฟีน  อตัรา 2 g/ cum./ 72 hrs.  หรือ 
 -  รมยาด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์  อตัรา 32 g/ cum./ 4 hrs.  

หมายเหตุ ต้องแนบหนงัสอืรับรองการรมยาและระบอุตัราของสารรมลงใน PC ด้วย  
 
2. การส่งออกถั่วลสิง (Groundnut) 

2.1 ต้องมใีบรับรองสขุอนามยัพืช (PC) และ import permit พร้อมระบเุลข import permit ลงใน PC ด้วย 
2.2 ต้องท า treatment รมยาก่อนการสง่ออก ด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ อตัรา 32 g/ cum./ 2 hrs. ทัง้นีต้้องแนบ

หนงัสอืรับรองการรมยาและระบอุตัราของสารรมลงใน PC ด้วย  
 
3. การส่งออกถั่วแดง (Red Bean) 

3.1 ต้องมใีบรับรองสขุอนามยัพืช (PC) และ import permit พร้อมระบเุลข import permit ลงใน PC ด้วย 
3.2 ต้องท า treatment รมยาก่อนการสง่ออก ด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ อตัรา 32 g/ cum./ 2 hrs. ทัง้นีต้้องแนบ

หนงัสอืรับรองการรมยาและระบอุตัราของสารรมลงใน PC ด้วย  
 
4. การส่งออกผลมะเขือเทศ (Tomatoes) 

4.1 ต้องมใีบรับรองสขุอนามยัพืช (PC) และ import permit พร้อมระบเุลข import permit ลงใน PC ด้วย 
4.2 ต้องท า treatment จุ่มยาก่อนการสง่ออก ด้วยสารละลาย Fenthion ที่ความเข้มข้น 412.5 ppm. (412.5 mg./ L.) 

นานอยา่งน้อย 1 นาที (Fenthion ยงัไมม่ีการขึน้ทะเบียนในประเทศไทย (ข้อมลูสารเคมีที่ขึน้ทะเบียนในไทย (วตัถอุนัตราย) # 
21.10.2013)) 

 
หมายเหตุ ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหนึง่ๆ ซึง่เง่ือนไขอาจมี
การเปลีย่นแปลงได้ ส าหรับการสง่ออกในครัง้ตอ่ไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาด้วยทกุครัง้ และขอให้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ Import Permit ได้ระบไุว้ 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ฟิจ ิ
 (Republic of Fiji) 
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ฟิจ ิ
(Republic of Fiji) 

 
1. การส่งออกข้าว  ก่อนการสง่ออกข้าวต้องผา่นการรมยาด้วย Methyl Bromide อตัรา 80 g./ m3/ นาน 48 hrs. ที่

อณุหภมูิ ≥ 21C  
 
2. การส่งออกเมลด็พนัธ์ุถั่ว (Phasseolus vulgaris : mung bean, urdi bean) ก่อนการสง่ออกเมลด็ถัว่ต้องผา่นการ

รมยาด้วย Methyl Bromide อตัรา 40 g./ m3/ นาน 30 hrs. ที่อณุหภมูิ ≥ 21C  
 
3. การส่งออกต้นกล้วยไม้สกุล Dendrobium, Vanda, Cateleya, Mokara และ Ascocenda  

3.1 ต้องมีใบ PC และ import permit พร้อมระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้The orchid plants were inspected and 
found free from bacterial leaf spots (Burkholderia gladioli pv. gladioli), Erwinia chrysanthemi, Blossom blights 
(Phyllosticta capitalensis), viral symptoms, potato cyst nematode (Globodera rostochiansis, G.pallida), soybean 
cyst nematode (Heterodera glucines) and Potato wart disease (Synchytrium endobiticum)  

2.2 ต้องท า treatment ด้วยการจุม่ (dipping) สารก าจดัเชือ้รา สารก าจดัแมลง และสารก าจดัไส้เดอืนฝอยพร้อมระบุ
รายละเอียดดงักลา่วลงใน PC 
 
4. การส่งออกต้นกล้วยไม้ (tissue culture)  

4.1 ต้องมีใบ PC และ import permit พร้อมระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้The orchid tissue cultured plantlets are 
sourced from healthy mother plants. The orchid tissue cultured plantlets were inspected and found free from 
cymbidium mosaic virus (CymMV), odontoglossum ring spot virus (ORSV), bacteria leaf spots (Burkholderia 
gladioli pv. gladioli), Erwinia chrysanthemi and blossom blights (Phyllosticta capitafensis) 
 
หมายเหตุ ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหนึง่ๆ ซึง่เง่ือนไขอาจมี
การเปลีย่นแปลงได้ ส าหรับการสง่ออกในครัง้ตอ่ไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาด้วยทกุครัง้ และขอให้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ Import Permit ได้ระบไุว้ 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
(Indonesia) 

 
กำรน ำเข้ำหอมแดง (shallot : Allium ascalonicum var. aggregatum) 

1. หอมแดงต้องผลิตจากจังหวัดศรษีะเกษเทา่นั้น  
2. ปราศจากศตัรูพืช 2 ชนิด คือ ไส้เดือนฝอย, Ditylenchus destructor และเชื้อรำ, Urocystis cepulae  
3. ตัดจกุ ตดัรำก และหอมแดงต้องไม่มีชวีิต (devitalized) 
4. ปราศจากการปนเปื้อนของดิน และปุ๋ยหมัก 
5. แนบผลวิเคราะห์โลหะหนัก (Health Certificate) 2 ชนิดคือ ตะกั่วและแคดเมี่ยม เพื่อแสดงทีด่่านน าเขา้

อินโดนีเซีย 
6. ต้องมีใบรับรองสขุอนำมัยพืช (Phytosanitary Certificate : PC) แนบไปกับสินค้า 

6.1 ช่อง Place of Origin ของ PC ต้องระบุ Srisaket Province, Thailand 
6.2 ระบุข้อความรับรองพเิศษ ดังนี ้

- The plant product come from Srisaket Province, Thailand that recognized as pest free area 
as referred in the Decree of the Minister of Agriculture No. 1179/Kpts/KR.130/L/09/2015 
dated 16 September 2015 

- The shallots have been devitalized by cutting roots and  leaves and free from soil particles 
and compost 

7. หอมแดงน าเขา้ได้ 5 ด่านตามทีอ่นิโดนีเซียก าหนด ดงัต่อไปนี ้
7.1 ท่าเทียบเรือ Soekarno-Hatta เมอืง Makassar  
7.2 ท่าเทียบเรือ Tanjung Perak เมือง Surabaya  
7.3 ท่าเทียบเรือ Belawan เมือง Medan 
7.4 ท่าอากาศ Soekarno-Hatta กรุงจาการ์ตา 
7.5 ด่านท่าเรือ Tanjung Priok กรุงจาการต์า 

หมำยเหตุ  กรณีหอมแดงจากไทยน าผ่านประเทศที่ 2 ก่อนน าเขา้อินโดนีเซยี ต้องระบุเลขซีลก ากับตู้คอนเทนเนอร์
ลงในใบ PC เพื่อให้แน่ใจวา่จะไมม่ีการเปิดตูค้อนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่ง 
 

 
 
กำรน ำเข้ำผลไม้ทกุชนิด 

1. ระบุข้อความรับรองพเิศษ ดังนี ้
The fruits consignment (ระบุชื่อพืชในวงเล็บ) comes from the area which Bactrocera pyrifoliae is not 

present 
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ประเทศอหิร่าน 
(Iran) 

 
ข้อก าหนดในการส่งออกพืช/ ผลผลิตพืช 

1. ข้อก าหนดในการส่งออกต้นกล้วยไม้ (orchid plants) 
การสง่ออกต้นกล้วยไม้ต้องมีหนงัสือรับรองการตรวจสอบโรคหรือแมลงศตัรูพืช จากกลุม่วิจยักกักนั

พืช ส านกัพฒันาการอารักขาพืช แนบพร้อมค าขอ พ.ก.7 

2. ข้อก าหนดในการส่งออกดอกกล้วยไม้ (orchid cut flowers) 

2.1 รมยาด้วย Methyl Bromide อตัรา 24 g/ m3/ 90 min./ ≥ 21C หรือจุ่มยาด้วย imidacloprid 20 
ml./ น า้ 20 L., fipronil 20 ml./ น า้ 20 L. หรือ acetamiprid 5 g/ น า้ 20 L. 

2.2 ต้องมีหนงัสือรับรองการตรวจสอบไวรัสและแบคทีเรีย จากกลุม่วิจยักักกนัพืช ส านกัพฒันาการ
อารักขาพืช แนบพร้อมค าขอ พ.ก.7 

2.3 ระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้
Orchid cut flower were inspected by visual inspection and found free from : 
1. Pseudococcus jackbeardsleyi  
2. Nipaecoccus nipae 
3. Thrips palmi 
4. Parasaissetia nigra 
5. Xylosandrus compactus 
6. Viral symptoms and bacterial symptoms (tomato spotted wilt virus odontoglossum ring 

spot virus Erwinia chrysanthemi Erwinia caratovora subsp. caratovora) 

3. ข้อก าหนดในการส่งออก Heliconia sp. 
3.1 ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโรคหรือแมลงศตัรูพืช จากกลุ่มวิจัยกักกันพืช ส านกัพฒันาการ

อารักขาพืช แนบพร้อมค าขอ พ.ก.7 
 3.2 ระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้  

Plants were inspected and found free from Ralstonia solanacearum, Tomato spotted 
wilt virus, Maconellicoccus hirsutus, Pentalonia nigronervosa, Icerya seychellarm, Pseudococcus 
jackbeardsleyi , Nipaecoccus nipae, Thrips palmi, Parasaissetia nigra and Dysmicoccus brevipes 
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4. ข้อก าหนดในการส่งออกต้น (plant) Dracaena sp.  
4.1 ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโรคหรือแมลงศตัรูพืช จากกลุ่มวิจัยกักกันพืช ส านกัพฒันาการ

อารักขาพืช แนบพร้อมค าขอ พ.ก.7 
4.2 ก าจดัศตัรูพืชโดยการจุ่มยา 
4.3 ระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้  

Dracaena  plants were inspected and found free from Aleurodicus disperses, Coccus 
viridis, Collectotricum dracaenophilum, Dysmicoccus brevipes, Fusarium proliferatum  f.sp. minus, 
Lepidosaphes spp., Nipaecoccus nipae, Opogona sacchari, Parasaissetia nigra, Parlatoria spp.,  
Parthenothrips dracaenae, Pseudococcus calceolariae and Spodoptera litura 

5. ข้อก าหนดในการส่งออกสบัปะรด 

5.1 รมยาด้วย Methyl Bromide อตัรา 32 g/ m3/ 6 hrs/ ≥ 21C  
5.2 ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้  

The pineapple in this consignment have been inspected and found free from the following :  
1. Bactrocera spp. (fruit fly) 
2. Dysmicoccus bromeliae (pineapple mealy bug) 
3. Dysmicoccus brosduvalii (pineapple mealy bug) 
4. Ferrisa virgata (striped mealy) 
5. Parasaissetia nigra (pomegranate scale) 
6. Unaspis citri (citrus snow scale) 
7. Phenacoccus spp.(mealy bug) 
8. Pseudococcus jackbeardsleyi (jack beardsley mealy bug) 
9. Saccharicoccus sacchari grey sugarcane mealy bug) 

6. ข้อก าหนดในการส่งออกมะขาม ต้องระบขุ้อความรับรองพเิศษ ดงันี ้  
The goods have been inspected and found free from : 
1. Pseudococcus jackbeardsleyi  (jack beardsley mealybug) 
2. Planococcus lilacinus (cocao mealybug) 
3. Phenacoccus madeirensis (cassava mealybug) 
4. Phoma pinodella (leaf spot of pea) 
5. Spodoptera litura (cluster caterpillar) 
6. Cryptophlebia ombrodelta (lychee fruit moth) 
7. Achara janata 
8. Selenaspious articulatus 
9. Afatemonachus 
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7. ข้อก าหนดในการส่งออกมะพร้าว (Cocos nucifera) ต้องระบขุ้อความรับรองพเิศษ ดงันี ้
The coconut in its consignment have been inspected and found free from the following : 
1. Aleurodicus dispersus 
2. Aleurodicus destructor 
3. Dysmicoccus brevipes 
4. Ferrisia virgata 
5. Nipaecoccus nipae  
6. Parasaissetia nigra 
7. Unasois citri 
8. Rhynchphorus palmarum 
9. Rhynchophorus ferrugineus 

8. ข้อก าหนดในการส่งออกล าไย ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
The goods have been inspected and found free from the following : 
1. Ceroplastes ceriferus 
2. Eudocima fullonia 
3. Bactrocera correcta 
4. Bactrocera dorsalis species complex 
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ประเทศอสิรำเอล 
(Israel) 

 
ข้อก ำหนดในกำรส่งออกไผ่กวนอิมจำกประเทศไทย 

1. ผู้สง่ออกต้องมี Import Permit 
2. ไผ่กวนอิมที่จะส่งออกต้องมาจากสวนที่ผ่านการตรวจสอบต้นพ่อ -แม่พันธุ์ ว่าปลอดเชือ้ Erwinia 

chrysanthemi และ Phytophthora cinnamomi ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ศนูย์วิจยัพืชสวนเชียงราย
เป็นผู้ตรวจสอบในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย ส าหรับจงัหวดัอื่นๆ ให้พิจารณาเป็นรายไป  

3. สวนที่ได้รับการตรวจสอบว่าปลอดเชือ้ทัง้สองชนิดแล้ว ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยรัฐบาล
อิสราเอล จึงจะได้รับรหสัประจ าสวน ซึง่ต้องระบช่ืุอสวนนัน้ๆ ลงใน PC ด้วย 

4. ก่อนการสง่ออกต้องท า treatment ด้วยการรม Methyl bromide อตัรา 32 g/ cum. นาน 3 hrs. ที่ ≥ 

21C และต้องมีการตรวจวดัความเข้มข้นของก๊าซเมื่อเวลาผา่นไป 30 min. (ความเข้มข้นของก๊าซเหลือ  ≥  24 g/ 
cum.) และต้องระบวุิธีการท า treatment ลงใน PC ด้วย 

5. โรงรม Methyl bromide ต้องได้รับการขึน้ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านการพิจารณาและอนมุตัิ
โดยรัฐบาลอิสราเอล ซึง่จะได้รับรหสัประจ าโรงรมด้วย  

6. ไผก่วนอิมที่สง่ออกต้องไมเ่ปียกน า้ ไมม่ีใบ เมลด็ หรือสว่นท่ีอยูใ่ต้ดินติดไปด้วย ซึง่รวมถึงดิน และทราย 
7. ภาชนะบรรจสุนิค้าต้องสะอาด ใหม ่และติดฉลาดซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

 
 
 
 
 
 

 

8. ระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
8.1 The consignment is in accord with the bilateral quarantine arrangement on Dracaena 

sanderiana  from Thailand to Israel of June 2007. The mother plants from which the canes derive were 
inspected and found free from Erwinia chrysanthemi and Phytophthora cinnamomi. The canes were 
officially inspected prior to export and found free from quarantine pests 

8.2 The canes come from an approved nursery officially inspected and the name of the 
nursery is……… (DR-SA-EX-……….) 

8.3 Prior to shipment, the canes were treated with methyl bromide : 32 g/ m3 for 3 hours at 
21 d.c. the methyl bromide concentration was checked after half an hour and found not to be lower 
than 24 g/ m3. The fumigation facility is ……………….(AC…………..……….) 

8.4 The consignment was inspected and found free from soil and sand 
  

Country of origin  Thailand 
Botanical name Dracaena sanderiana 
Quantity …………………………………… 
Name of approved nursery ………………..…(code………..) 
Name of fumigation facility ………………..…(code………..) 
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ประเทศมำเลเซีย 
(Malaysia) 

 
กฎระเบียบด้ำนมำตรฐำนกำรคัดขนำด (Grading), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฉลำก (Labeling) Federal Agricultural 
Marketing Authority (Grading, Packaging and Labeling of Agricultural Produce) Regulations 2008 

สำระส ำคัญของระเบียบฯ 
1. กำรคัดขนำด (Grading) 
สินค้าน าเข้าและส่งออกจะต้องถูกคัดเกรดตามมาตรฐานของ Malaysian Standard (MS) ก าหนดโดย FAMA 

การตรวจสอบและใบรับรองจะออกโดย FAMA หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งถูกแต่งตั้งโดย FAMA นอกจากนี้ การคัดเกรด
สินค้าจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของแหล่งก าเนิดสินค้า (Country of origin) หรือหากไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของ FAMA   

2. กำรบรรจุสินค้ำ (Packaging)  
2.1 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับหีบห่อจะต้องเป็นวัสดุที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน  
2.2 บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการกระแทกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสินค้าได้ 
2.3 การบรรจุสินค้าต้องไม่เกิน 30 kgs./ บรรจุภัณฑ์  ในกรณีที่ต้องการน าบรรุจุภัณฑ์เดิมกลับมาใช้ใหม่จะต้อง

ลบหรือถอดฉลากสินค้าเดิมออกก่อน จึงสามารถน ามาใช้ไหม่ได้ 
2.4 อนุญาตให้บรรจุเฉพาะสินค้าประเภทและมาตรฐานในเกรดเดียวกันเท่านั้น  

3. กำรติดฉลำก (Labeling)  
 3.1 ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีขนาดไม่ต่ ากวา่ 11 x 7 cm.  
3.2 ขนาดตวัอักษรไม่ต่ ากวา่ 20 point โดยติดไว้ด้านบนหรือด้านข้างของบรรจุภณัฑ์ 
3.3 พิมพ์ฉลากด้วยตวัอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือตัวพิมพเ์ล็กทัง้หมด หรือพิมพ์ตวัพิมพเ์ล็กโดยอักษรตวัแรก

เป็นตัวพมิพ์ใหญ่  
3.4 สีของตวัอักษรต้องมีความแตกตา่งจากสีของบรรจุภัณฑ์ 
3.5 ส าหรับสินค้าน าเขา้ต้องพมิพ์ฉลากเป็นภาษามาเลเซีย หรือภาษาองักฤษ  
3.6 ฉลากต้องระบุข้อความตามขอ้ก าหนด ดงันี้  

- ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ส่งออก, ผู้น าเข้า, ตัวแทน, ผู้ผลิตหรือผู้กระจายสินค้า 
- ชื่อสามัญของสินคา้ 
- เกรดของสินค้า 
- ขนาดของสินค้า 
- ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
- น้ าหนักสุทธิ 
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4. ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร 
4.1 ต้องคัดเกรดสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 
4.2 ต้องมีบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานตามระเบียบฯ เช่น มีขนาดบรรจุไม่เกิน 30 kgs. 
4.3  ต้องติดฉลากสินค้าให้ตรงตามข้อก าหนดในระเบียบฯ 
4.4  การตรวจสอบสินค้า จะด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ FAMA ตามจุดชายแดน, ด่านศุลการกร และท่าเรือขนส่ง

สินค้า โดยเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือ Certificate of Conformity Inspection ให้และผู้ประกอบกอบการต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบด้วย ซึ่งหากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ประกอบการจะต้องน าสินค้ากลับภายใน
เวลาที่ก าหนด และหากไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของ FAMA สามารถท าลายหรือด าเนินการใดๆ กับสินค้า
ดังกล่าวได้ 

4.5 หากไม่ปฎิบัติตามระเบียบฯ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

5. พืช/ ผลผลิตพืชที่ต้องปฏิบัติตำมกฏระเบียบฯ ได้แก่ 

Botanical Name Common Name 

Fresh Vegaetables (ผักสด) 
1. Hibiscus sabdariffa (กระเจี๊ยบแดง) 

 
roselle 

2. Asparagus officinalis(หน่อไม้ฝร่ัง) asparagus 
3. Colocasia esculenta (เผือก) yam stalk 
4. Allium cepa (หอมหัวใหญ)่ onions 
5. Amaranthus spp. เช่น ผักขม chinese spinach 

6. Hibiscus esculentus (กระเจี๊ยบเขียว) lady’s finger 
7. Brassica oleracea var. italica (บร๊อคโคล่ี) broccoli 
8. Sauropus androgynus (ผักหวาน) sweet shoot 
9. Pleurotus spp. เช่น เห็ด mushroom 
10. Capsicum annuum (พริกชี้ฟ้า) chillies 
11. Capsicum annuum var. grossum (พริกแดง) sweet pepper 
12. Allium fistulosum (ต้นหอมญี่ปุ่น) spring onion 
13. Coriandrum sativum (ผักชีไทย) coriander/ chinese parsley 
14. Apium graveolens (คื่นฉ่าย) celery 
15. Zingiber officinale Roscoe (ขิง) ginger 
16. Zea mays (ข้าวโพด) corn 

17. Archidendron jiringa (เนียง) jering 
18. Psophocarpus tetragonolobus (ถั่วพ)ู four-angled bean 
19. Phaseolus vulgaris (ถั่วแขก) French bean 
20. Vigna sesquipedalis (ถั่วชนดิหน่ึง) long bean 
21. Vigna unguiculata subsp. unguiculata (ถั่วฝักยาว) dwarf long bean 
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22. Phaseolus lunatus (ถั่วราชมาษ) butter bean 
23. Glycine max (ถั่วเหลือง) green soybean 
24. Pisum sativum var. saccharatum (ถั่วลันเตา) snow pea/ sweet pea 
25. Brassica alboglabra (คะน้า) chinese kale 

26. Ipomoea aquatic (ผักบุ้งไทย, ผักบุ้งจีน) water spinach/ convolvulus 
27. Phaeomeria speciosa (ดาหลา) torch ginger 
28. Lycium chinense (เกากีฉ่าย) chinese box thorn 
29. Luffa acutangula (บวบเหล่ียม) angled loofah 
30. Brassica oleracea var. capitata (กะหล่ าปลี) cabbage 
31. Brassica oleracea var. capitata Linn. (กะหล่ าปลี) cabbage 
32. Brassica campestris ssp. pekinensis (ผักกาดขาวปลี) chinese cabbage 
33. Allium tuberosum (กุยช่าย) chinese chives 
34. Benincasa hispida (ฟักแฟง) wax gourd/ winter melon 
35. Curcuma domestica (ขมิ้น) turmeric 
36. Cucurbita spp. เช่น ฟักทอง pumpkin 
37. Capsicum annum (พริกชี้ฟ้า) capsicum/ bell pepper 
38. Languas galanga (ข่า) galangal 
39. Allium apmeloprasum var. porrum (กระเทียมต้น)  leek 
40. Daucas carota (แครอท) carrot 
41. Raphanus sativus (แรทดิท) radish 
42. Cleome gynandra (ผักเส้ียน) cleome 
43. Eleocharis dulcis (แห้ว) water chestnut 
44. Morinda citrifolia (ยอ) morinda 
45. Petroselinum crispum var. tuberosum (พาร์สเล่ย)์ parsley 
46. Centella asiatica (ใบบัวบก) indian pennywort 
47. Momordica charantia (มะระขี้หนู) bitter gourd 
48. Parkia speciosa (สะตอ) twisted cluster bean 
49. Athyrium esculentum (ผักกูด) fern shoots 
50. Mentha spp. เช่น สะระแหน ่ mint 
51. Bambusa spp. เช่น หน่อไม ้ bamboo shoot 
52. Basella alba (ผักปลัง) ceylon spinach 
53. Lactuca sativa (ผักกาดหอม) head lettuce 
54. Brassica sp. เช่น mustards mustards 
55. Nasturtium officinale (สลัดน้ า) watercrest 
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Botanical Name Common Name 

56. Pachyrrhizus erosus (L) urban (มันแกว) yam bean 
57. Cymbopogon citratus (ตะไคร)้ lemon grass 
58. Spinacia oleracea (ป๋วยเล้ง) spinac (poh choy) 
59. Phaseolus aureus (ถั่วเขียว) bean sprouts 
60. Nelumbo nucifera (รากบัว) lotus root 
61. Solanum melongena (มะเขือ) brinjal/ eggplant 
62. Cucumis sativus (แตงกวา) cucumber 
63. Lycopersicum esculentum (มะเขือเทศ) tomato 
64. Leucanthemum coronarium (ตั้งโอ)๋ garland chrysanthemum 
65. Brassica rapa Rapifera group (เทอนิป) turnip 
66. Beta vulgaris (บีทรูท) beetroot 
67. Manihot esculenta (มันส าปะหลัง) manihot 
68. Colocasia esculenta (เผือก) yam 

69. Ipomoea batatas (มันเทศ) sweet potato 
70. Solanum tuberosum (มันฝรั่ง) potato 
71. Cosmos caudatus (ดาวกระจายกินใบ) ulam raja 

Fresh Fruit (ผลไม้สด) 
 

1. Vitis vinifera (องุ่น) grape 
2. Prunus armeniaca (แอพริคอต) apricot 
3. Persea americana (อโวกาโด) avocado 
4. Mangifera foetida (มะมว่งปา่ ) horse mango 
5. Averrhoa carambola (มะเฟือง) starfruit 
6. Carica papaya (มะละกอ) papaya 
7. Carica papaya  var. eksotika (มะละกอฮาวาย) papaya (exotica) 
8. Zizyphus mauritinia (พุทรา) jujube 
9. Artocarpus chempedan (จ าปาดะ) chempedak 
10. Prunus avium (เชอร์รี)่ cherry 
11. Achras sapota (ละมุด) chiko 
12. Punica granatum (ทับทิม) pomegranate 
13. Lansium domesticum (ลองกอง) dokong 
14. Lansium domesticum (ลางสาด) duku 
15. Lansium domesticum (ลางสาด) duku langsat 
16. Durio zibethinus (ทุเรียน) durian 
17. Annona muricata (ทุเรียนเทศ) soursop 
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18. Malus pumila (แอปเปิ้ล) apple 
19. Syzygium aqueum (ชมพู่) water apple 
20. Psidium guajava (ฝรั่ง) guava 
21. Syzygium malaccensis (ชมพู่สาแหรก) malay apple 
22. Spondias cytherea (มะกอก) otaheite apple 
23. Vitis vinifera (ลูกเกด) raisins 
24. Mangifera odorata (มะม่วงจิ้งหรีด ) kuini 
25. Bouea macrophylla (มะปราง) plum mango 
26. Phonex dactylifera (อินทผาลัม) dates 
27. Litchi chinensis Sonn. (ล้ินจี่) litchi 
28. Lansium domesticum (ลางสาด) langsat 
29. Citrus spp. (พืชสกุลส้ม) citrus 
30. Citrus reticulate (ส้มแมนดาริน) mandarin orange (domestic) 
31. Eriobotrya japonica (โลควัท) loquats 
32. Mangifera indica (มะม่วง) mango 
33. Garcinia mangostana (มังคดุ) mangosteen 
34. Passiflora edulis (เสาวรส) passion fruit 
35. Dimocarpus longan (ล าไย) cat’s eyes 
36. Artocarpus heterophyllus (ขนุน) jackfruit 
37. Annona reticulate (น้อยโหน่ง) custard apple 
38. Citrus spp. เช่น พืชสกุลส้ม orange 
39. Myristica fragrans (จันทน์เทศ) nutmeg 
40. Pyrus spp. เช่น ลูกแพร์ pear 
41. Prunus persica (ลูกพีช) peach 
42. Musa sapientum (กล้วย) banana 
43. Diospyros kaki (ลูกพลับ) passimon 
44. Musa sapientum cv. mas (กล้วย) mas banana 

45. Hylocereus undatus (แก้วมังกร) dragon fruit 
46. Prunus domestica (ลูกพรุน) plum 
47. Nephelium ramboutan – ake (เงาะขนส้ัน) pulasan 
48. Baccaurea motleyana (ละไม) common rambai 
49. Nephelium lappaceum (เงาะ) rambutan 
50. Fragaria x ananassa (สตอเบอรี)่ strawberry 
51. Salacca edulis (สละ) snake fruit 
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52. Artocarpus communis (สาเก) bread fruit 
53. Citrullus vulgaris Schard (แตงโม) watermelon 
54. Cucumis melo (แตงไทย) musk-melon 

Fresh Cut Flowers (ไม้ตัดดอก) 
 

1. Chrysanthemum morifolium (เบญจมาศ) 
2. Orchidacea family เช่น กล้วยไม้ 
3. Genus Rosa เช่น กุหลาบ 
4. Genus Rosa เช่น กุหลาบ 
5. Dianthus caryophyllus (คารเ์นชั่น) 
6. Dianthus caryophyllus ( คาร์เนชั่น) 

chrysanthemum (multi-floral) 
orchid (spray type) 
roses (unifloral) 
roses (multi-floral) 
carnation (unifloral) 
carnation (multi-floral) 

Beans (ถ่ัว) 
 

1. Arachis hypogaea (ถั่วลิสง) 
2. Arachis hypogaea (ถั่วลิสง) 

groundnut kernels 
groundnut, fresh in-shell 

Nuts  
 

1. Cocos nucifera (มะพร้าว) coconut 

Grains (เมล็ดพนัธุ)์ 
 

1. Coffea arabica (กาแฟ) coffee beans 

Others (อืน่ๆ) 
 

1. Saccharum (อ้อย) sugar cane stems 
 
 
6. กำรส่งออกข้ำวและแป้ง 
 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับไปกับสินค้าแต่ไม่จ าเป็นต้องรมยา ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจพืชพบแมลงศัตรู
โรงเก็บ ≥ 2 ตัว/ กิโลกรัมสามารถรมยาเพื่อการก าจัดศัตรูพืชได้ โดยใช้สารรมเมทิลโบรไมด์ที่อัตรา 32 g/cum./24 hrs. หรือ
ฟอสฟีนอัตรา 2 g/cum./120 hrs. รายละเอียดตามเอกสารแนบมาเลเซียที่ 1  
 
7. กำรส่งออกพชืผัก 12 ชนิด (เอกสำรแนบมำเลเซียที่ 2) 
 พืชผัก 12 ชนิดได้แก่ พริกขี้หนู (small chili pepper), มันเทศ (sweet potato), ตะไคร้ (lemon grass), ใบมะกรูด 
(lime leaves), ขิง (ginger), ข่า (galangal), ขมิ้น (turmeric), เผือก (taro), kembili, ถั่วลิสง (ground nut), มันแกว (yam bean) 
และมันฝรั่ง (potato) พืชดังกล่าวนี้มาเลเซียประกาศให้เป็นส่ิงต้องห้ามตั้งแต่ปี 2553 หากต้องการส่งออกจะต้องขอหนังสือ
อนุญาตน าเข้า (Import Permit) จากมาเลเซียและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพริกขี้หนูและมันเทศ
ต้องมีการรมยาก าจัดศัตรูพืช พร้อมแนบหนังสือรับรองการรมยาและใบรับรองสุขอนามัยพืชทุกครั้ง 
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8.  กำรส่งออก plant and plant products 

No. plant and plant products PC Import  
Permit 

Treatment Addition Declaration 

   8.1 ต้นกล้วยไม้ Phalaenopsis, Cattleya และ 
Ascocenda เข้าสู่รัฐ Sarawak 

มี มี 0.1% dimethoate และ 0.1% benomyl หรือสาร
ก าจดัเชือ้ราอื่นๆ นาน 5 นาท ี

Free from; 
- Erwinia cypripedii 
- Erwinia chrysanthemi pv. zeae 
- Pseudomonas andropogonis 
- Pseudomonas cattleyae 

8.2 หญ้าเบอมวิดา้ (Cynodon dactylon : bermuda 
grass) 
 

มี มี ใช้สารก าจดัไส้เดือนฝอย ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการ
เก็บเกี่ยวที่อัตรา 1 g. a.i./ cum. และพ่น chlorpyrifos 
และ benomyl ที่อัตรา 0.1% a.i. (หรือสารก าจัดแมลง 
และสารก าจดัเชื้อราอื่นๆ ก็ได)้ ในช่วง 3 วันก่อนการ
เก็บเกี่ยว 
 

Free from; 
- Hydrellia griseola (rice leaf miner) 
- Chilo infuscatellus (yellow top borer of sugarcane) 
- Sesamia cretica (greater sugarcane borer) 
- Sitobion avenae (grain aphid) 
- Pyrilla perpusilla (sugarcane planthopper) 
- Atherigona soccata (sorghum stem fly) 
- Heterodera sacchari (sugarcane cyst nematode) 
- Heterodera zeae (cone cyst nematode) 
- Hoplolaimus seinhorsti (lance nematode) 
- Blumeria graminis (powdery mildew of grasses 
and cereals) 

- Pyrenophora tritici-repentis (leaf spot of wheat) 
- Puccinia graminis (stem rust) 
- Puccinia triticina (brown wheat rust) 
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No. plant and plant products PC Import  
Permit 

Treatment Addition Declaration 

- Barley yellow dwarf viruses 
- Acidovorax avenae subsp. avenae 

8.3 เมล็ดพันธุ์ (seeds)     
 8.3.1 ข้าวโพด (corn seeds : Zea mays) มี มี benomyl 2.5 g. a.i./ 1,000 g. seed (หรือสารก าจัด

เชื้อราอื่นๆ ก็ได)้ 
 

Production area free from; 
- maize dwarf mosaic virus 
- maize stripe virus 
- maize streak virus 
- maize rayado fino virus 
- corn stunt virus 

 8.3.2 แตงโม ฟักทอง แตงกวา และเมล่อน 
 

มี มี thiram 1 g. a.i./ 100 g. seed (หรือสารก าจดัเชือ้รา
อื่นๆ ก็ได)้ 

_ 
 

 8.3.3 Brassica chinensis (Chinese cabbage) มี มี benomyl 2.5 g. a.i./ 1,000 g. seed (หรือสารก าจัด
เชื้อราอื่นๆ ก็ได)้ 

_ 
 

 8.3.4 Ipomoea aquatica (water convovulus) มี มี รมยาด้วย Methyl Bromide 16 g./ cum. นาน 12 hrs. 

ที่อุณหภูมิ 26c หรือ Phosphine 2-3 g./ cum. นาน 

120 hrs. ที่อุณหภูมิ 26c จากนัน้ใช้ benomyl 2.5 g. 
a.i. /1,000 g. seed (หรือสารก าจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได)้ 

_ 
 

 8.3.5 Amaranthus tricolor มี มี benomyl 2.5 g. a.i. / 1,000 g. seed (หรือสารก าจัด
เชื้อราอื่นๆ ก็ได)้ 

_ 
 

8.4 ไม้ตัดดอก (fresh cut flowers) รวมถงึดอกไม้
พร้อมก้าน (flowers stalks) และใบ 

มี มี 0.2% Malathion และ 0.4% Thiram 80 Free from; 
- Aspermy yellow 

- 368 -



No. plant and plant products PC Import  
Permit 

Treatment Addition Declaration 

 - Flower distortion 
- Stunt 
- Tomato spotted wilt 
- Bacterial rot 
- Cattleya flower break virus 
- Cymbidium mosaic virus 
- Other virus disease 

8.5 มะม่วง มี มี _ Mangoes  were inspected and found free from mango 
seed  weevil (Sternochetus mangiferae) 

 
หมำยเหตุ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหน่ึงๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ส าหรับการส่งออกในครั้งต่อไป โปรดตรวจสอบ 
Import Permit ที่แนบมาด้วยทุกครั้ง และขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ Import Permit ได้ระบุไว้ 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศเมอริเชียส 
(Republic of Mauritius) 
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ประเทศเมอริเชียส 
(Republic of Mauritius) 

 
 1.  กำรส่งออกท่อนพนัธุ์ทีไ่ม่มีรำก (unrooted cutting) ของ Euphorbia milii  

1.1  ต้องแจง้ใหเ้จา้หน้าทีเ่มอริเชียสทราบถึงวันท่ีจะมีการน าเขา้อยา่งน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห ์
1.2  ท่อนพันธุ์ (cutting) จะต้องมีความยาวไม่เกิน 10-15 cm. 
1.3  ท่อนพันธุ์ (cutting) ต้องไม่มใีบ แมลง ศัตรูพืช โรคพืช และต้องท า treatment ด้วยสารก าจัดแมลงและสาร

ก าจดัเชือ้ราก่อนการส่งออก 
 
2.  กำรส่งออกตน้ชวนชมที่ไม่มีใบ, Adenium spp. without leaves  

2.1 ต้นไม้ต้องปลูกในวัสดุปลูกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (sterilized) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดจากส่ิงมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่างๆ 
(harmful organism) และต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ (appropriate measure) ที่มั่นใจได้ว่าวัสดุปลูกนั้นปราศจากส่ิงมีชีวิตที่
เป็นอันตราย (harmful organism) จริงๆ 

2.2 ต้นไม้ต้องปลูกอยู่ในโรงเรือนที่มีตาข่ายป้องกันแมลงได้ (insect proof screened structures) และวางอยู่บนชั้นสูง
อย่างน้อย 50 cm. จากพื้น 

2.3 ต้นไม้ต้องปลูกในโรงเรือนที่ผ่านการขึ้นทะเบยีนแล้ว (officially registered nurseries) 
2.4 ไม่มีใบ และมีรากยาวไดเ้ล็กน้อยประมาณ 2-3 cm. 
2.5 ต้นไม้ต้องล้างเอาวัสดุปลูกออกให้หมด และตอนที่ส่งออกต้อง bare rooted 
2.6 ต้องท า treatment ด้วยสารก าจดัแมลงและสารก าจดัเชื้อรา 

 
3.  กำรส่งออกเมลด็พนัธุ์ปำล์ม (Palm seeds)  

3.1 ต้องท า treatment คลุกยาก่อนการส่งออก ด้วยสารก าจัดเชื้อรา และสารก าจัดแมลง หรือสารก าจัดไส้เดือนฝอย 
ทั้งนี้ ต้องรายละเอียดของการท า treatmentลงใน PC ด้วย 

3.2 เมล็ดพันธุ์ต้องไม่งอก  
3.3 ระบุข้อความรับรองพเิศษ ดังนี ้

3.3.1 เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากพื้นท่ีหรือประเทศที่ปราศจากศัตรูพชื ดังนี้ 
- Lethal yellowing (LY) and Coconut Cadang Cadang Viroid (CCCVd) diseases and other 

viroid-like organisms 
- Plant Trypanosomatid protozoea flagellate-Phytomonas spp. 
- Xanthomonas vasculorum 
- Fusarium oxysporum f. sp.albedinis 
- Red ring diseases (Rhadinaphelenchus cocophilus) 

3.3.2 Seed should be free of Stephanitis typicus 
3.3.3 The seed must be free from soil, bark and other plant debris 
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4.  มะขามหวาน (sweet tamarind) 
4.1 มะขามหวานผลิตจากบริษัทท่ีไดร้ับการขึ้นทะเบียนและตรวจรับรองโดยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 

4.2 ต้องท า stream treatment ที่อุณหภูมิ 110-120c จากนั้นจงึท า dry heat ที่อุณหภูมิ 60-72c นานอย่างน้อย 
3 ชั่วโมง 

*  บริษัทที่ผ่านการตรวจประเมินตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วมี 2 บริษัทคือ เอส เค สตาร์ฟรุ๊ต จ ากัด และบริษัท เค.ซี. ฟู้ด แอนด์ 
เบฟเวอร์เรจ จ ากัด ข้อมูล ณ วันท่ี 21.07.2014 
 
หมำยเหตุ ข้อมูลดงักล่าวข้างตน้อ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหน่ึงๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ ส าหรับการส่งออกในครั้งต่อไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาดว้ยทุกครั้ง และขอให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ Import Permit ได้ระบุไว้ 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศปาปัวนิวกนีิ 
(Papua New Guinea) 
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ประเทศปาปัวนิวกนีิ 
(Papua New Guinea) 

 

ข้อก าหนดในการส่งออกข้าวขาวขดัสีเพื่อบริโภคจากประเทศไทย (Milled white polished rice from 
Thailand for comsumption) 

1. ผู้น าเข้าต้องได้รับอนญุาตให้น าเข้าจากรัฐบาล Papua New Guinea ก่อนที่สนิค้าจะถึง Papua New Guinea 

2. ผู้น าเข้าต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย และน าเข้าได้เฉพาะข้าวขาวขดัสีคณุภาพดีเพื่อบริโภคหรือการ
แปรรูปเทา่นัน้ 

3. เมล็ดข้าวขาวขัดสีต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อน ซึ่งรวมถึงปลายข้าว , แกลบ, เมล็ดวัชพืช และธัญพืช 
นอกจากนีต้้องไม่มีการปนเปื้อนของแมลงทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะด้วงอิฐ (khapra beetle, 
Trogoderma granarium) 

4. ตู้  container ที่ใช้บรรจุข้าวขาวขดัสีต้องอยู่ในสภาพดี และกกัเก็บก๊าซได้ดี โดยได้รับการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่กกักนัพืชด้วยการทดสอบตู้ เปลา่ ซึง่ท าได้โดยการพน่สารก าจดัแมลงที่ความเข้มข้น 2.5% w/v หรือรมยา 

Methyl bromide อตัรา 80 g/ cum. นาน 48 hrs. ที่ ≥ 21C และปลอ่ยทิง้ไว้ 24  hrs. จึงตรวจสอบความเข้มข้น
ของก๊าซที่เหลอื 

5. ข้าวขาวขดัสทีี่จะน าเข้าต้องบรรจใุนถงุ porous polypropylene ขนาด 50 kgs. หรือ 1 ตนั 
6. ข้าวขาวขดัสทีี่จะน าเข้าต้องผา่นการรมยาจากบริษัท Asia Inspection Co.,Ltd., OMIC Co.,Ltd., Usco 

Co.,Ltd.,  SGS หรือบริษัทรมยาอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก AQIS (AFAS) 
7. การรมยาสามารถกระท าได้ระหว่างการขนส่ง (ทางเรือ) ในกรณีที่ใช้สารรม Aluminium phosphide 

เทา่นัน้ ส าหรับสารรมและอตัราที่ Papua New Guinea ก าหนดคือ 

7.1 การรม Methyl bromide อตัรา 80 g/ cum. นาน 48 hrs. ที่ ≥ 21C 

7.2 การรม Aluminium phosphide อตัรา 2 g/ cum. นาน 10 days ที่ ≥ 21C 
8. เมื่อสินค้าเข้าสู่ Papua New Guinea เจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืชจะตรวจสอบสินค้า ในกรณีที่พบการ

ปนเปือ้นของแมลงและสิง่อื่นๆ เกินระดบัท่ีก าหนด สนิค้าใน shipment นัน้ๆ จะถกูสง่กลบัประเทศต้นทาง หรือต้อง
ท า treatment  ที่เหมาะสมที่ Papua New Guinea อีกครัง้ 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 

(Regulations and Import Requirements) 
 

ประเทศเปรู 
(Peru) 
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ประเทศเปรู 
(Peru) 

 
 
กำรส่งออกเมลด็พนัธุ์พริกไทย 

1. ต้องมาจากแปลงที่ผ่านการตรวจสอบวา่ปราศจากเชื อแบคทีเรยี Pseudomonas syringae pv. syringae 
และ Xanthomonas vesicatoria จากกลุ่มวิจยักักกันพืช 

2. ก่อนส่งออกใหค้ลุกเมล็ดดว้ย benomyl อัตรา 2 g/ 1 kg. seed 
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กฎ ระเบียบและข้อก าหนดในการน าเข้า 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศอัฟริกาใต้ 
(South Africa) 

- 380 -



ประเทศอัฟริกาใต้ 
(South Africa) 

 
1.  การส่งออกต้นกล้วยไม้ F. Orchidaceae  (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพนัธ์ุ (cutting) ยกเว้น Vanilla spp.) 
ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้

1.1 Apheiencoides fragaria, Ditylenchus dipsaci, Hercinothrips femoralis (F. Thripidae), Spodoptera eridania 
(F. Pseudococcidae) and Tenuipalpus pacificus do not occur in Thailand 

1.2 Ochid plants were inspected and found free from Lema pecctoralis (F. Chrysomelidae), Orgyia postica 
(F. Lymantridae), Pseudococcus jackbeardsley (F. Pseudococcidae) and Thrips palmi (F. Thripidae) 

1.3 The plants were bare rooted  and free from soil 
1.4 Rooted plants are free from fruit/ seed/ pods 
1.5 All these orchid plants have been dipped with 0.2% Imidacloprid by exporter 
 

2. การส่งออกดอกกล้วยไม้ (orchid cut flower) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้ The consignment is free from Thrips 
palmi, foliage and growing medium 
 
3. การส่งออกต้นชวนชม (Adenium spp.) (rooted plants/ cutting ที่มีอายนุ้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ
ดงันี ้  

3.1   Adenium spp. originated in a country free from Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides besseyi, 
Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tetranychus 
Canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus viennensis, 
Eotetranychus pruni (syn. E. pomi) and Eotetranychus sexmaculatus 

3.2  The consignment was inspect and found free from Liriomyza spp. 
 
4. การส่งออกต้นหยก, Euphobia lactea (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพนัธ์ุ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) 
ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษดงันี ้ Euphobia lactea originated in a country free from Phymatotrichopsis omnivora, 
Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor and Ditylenchus dipsaci  
 

5. การส่งออกพชืวงศ์ปาล์ม (F.Arecaceae) ยกเว้น Cocos spp. (มะพร้าว), Phoenix dactylifera, Elaeis spp. ต้อง
ระบขุ้อความรับรองพเิศษดงันี ้ The plants were  originated in a country free from Rhadinaphelenchus cocophilus 
and Rhadinaphelenchus palmarum 
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6.  การส่งออกต้น Aglaonema spp.  (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธ์ุ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ 
และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษวา่ปลอดจากศตัรูพืช ดงันี ้  

6.1 ต้น Aglaonema spp.  ต้องผลติจากแหลง่ปลกูที่ปลอดจาก Erwinia chrysanthemi และ Verticillium albo-atrum  
6.2 Aglaonema were inspected and found free from Synchytrium endobioticum, Phymatotrichopsis omnivore 

[Syn.Phymatotrichum omnivorum], Aceria tulipae, Frankliniella occidentalis, Liriomyza spp., Aphelenchoides 
besseyi, Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, 
Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus 
viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and Eotetranychus sexmaculatus 

 
7.  การส่งออกต้นไผ่ (Bambusa spp.)  (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธ์ุ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ 
และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.) 
 7.1 ยกเว้น ไผช่นิดที่เป็นสิ่งต้องห้ามของ South-Africa ได้แก่  

- Bambusa atra 
- Bambusa blumeana 
- Bambusa guadua 
- Bambusa longispiculata 
- Bambusa multiplex 

- Bambusa oldhamii 
- Bambusa polymorpha 
- Bambusa tulda  
- Bambusa sandiarama 

7.2 ต้องระบขุ้อความรับรองพเิศษวา่ปลอดจากศตัรูพืช ดงันี ้  
- The plant  were inspected and found free from Marasmiellus scandens, Marasmius crinis-equi, Melanitis 

leda, Opogona sacchari, Thrips palmi, Aceria tulipae [Syn. Aceria tosichella], Aphelenchoides fragariae, 
Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tarsonemus setifer, Oligonychus modestus, Tetranychus canadensis, 
Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus and Icerya genistae 

- ต้นไผต้่องผลติจากแหลง่ปลกูที่ปลอดจาก bamboo mosaic potexvirus หรือ ต้นไผน่ัน้ได้รับการตรวจสอบ ณ แหลง่ปลกู
ในช่วงของการเจริญเติบโตวา่ปลอดจาก bamboo mosaic potexvirus 
 

8. การส่งออกปรงชนิด Bowenia, Ceratozamia, Dioon, Encephalartos, Lepidozamia, Macrozamia, Microcycas 
calocoma และ Zamia (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพนัธ์ุ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบขุ้อความ
รับรองพิเศษ ดงันี ้ The plants were  originated in a country free from Aulacaspis yasumatsui (Diaspididae), 
Ceroplastes cirripediformis (Coccidae), Ceroplastes floridensis (Coccidae), Prococcus acutissimus (Coccidae), 
Rastrococcus iceryoides (Pseudococcidae) 
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9.  Bougainvllea spp. เฟ้ืองฟ้า (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธ์ุ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ 
และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.) 

9.1 ห้ามสง่ออกเฟือ้งฟ้าที่เป็นสิง่ต้องห้ามของ South-Africa ได้แก ่
- Bougainvllea campanulata  
- Bougainvillea praecos 
- Bougainvillea spectabilis 

9.2 ต้องระบขุ้อความรับรองพเิศษ ดงันี ้
-  Bougainvllea (ชนิดที่ไมใ่ช่สิง่ต้องห้าม) originated in a country free from Phymatotrichopsis omnivore 

[Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, 
Ditylenchus dipsaci, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus 
schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and Eotetranychus sexmaculatus and 
immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from Liriomyza spp., Aphelenchoides 
besseyi and Aphelenchoides fragariae 

-  The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles 
 
10. Hibiscus spp. ชบา (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธ์ุ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบขุ้อความ
รับรองพิเศษ ดงันี ้ 

10.1 Hibiscus spp. originated in a country free from cotton leaf curl virus, cotton anthocyanosis luteovirus, 
Ascochyta gossypii, Eriophyes hibisci [Eriophyidae], Ceroplastes floridensis [Coccidae], Parabemisia myricaea 
[Aleyrodidae], Pectinophora scutigera [Gelechiidae], Pinnaspis strachani [Diaspididae], Planococcus minor 
[Pseudococcidae], Rastrococcus iceryoides [Pseudococcidae], Tetranychus tumidus [Tetranychidae], 
Megularothrips distalis [Thripidae], Calacarus malvae [Eriophyidae], Tegonotus hibiscella [Eriophyidae] and 
Aphelenchoides ritzema-bosi and immediately prior to their export, have been officially inspected and found 
free from Maconellicoccus hirsutus [Pseudococcidae], Aleurodicus disperses [Aleyrodidae], Anoplophora 
chinensis [Cerambicidae], Dysdercus cingulatus [Pyrrhocoridae], Earias vitella [Noctuidae], Pectinophora 
gossypiella [Gelechiidae], Pseudococcus jacbeardsleyi [Pseudococcidae], Thrips hawaiensis [Thripidae] and 
Aphelenchoides besseyi 

10.2 The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles 
 
11. Ficus spp. ไทร (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพนัธ์ุ (cutting) ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบขุ้อความรับรอง
พิเศษ ดงันี ้ 

11.1 Ficus spp. originated in a country free from Armillaria tabescens, Phymatotrichopsis omnivore, 
Aphelenchoides fragariae [Aphelenchonidae], Ditylenchus dispaci [Anguinidae] and Xiphinema index 
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[Xiphinematidae] and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from 
Phytophthora palmivora and Radopholus similis [Pratylenchidae] 

11.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles 
11.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods 
 

12. Hoya spp. โฮย่า (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพนัธ์ุ (cutting)) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
12.1 Hoya spp. originated in a country free from Euploea core [Nymphalidae], Aphelenchoides fragariae, 

Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor and Ditylenchus dipsaci and immediately prior to their 
export, have been officially inspected and found free from Pseudococcus jackbeardsleyi 

12.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles 
12.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods 

 
13. Plumeria spp. ลีลาวด ี(ที่มรีาก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธ์ุ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือ
มีความสูงของต้นไม่เกนิ 200 mm.) 

13.1 ห้ามสง่ออกลลีาวดีทีเ่ป็นสิง่ต้องห้ามของ South-Africa ได้แก ่Plumeria accuminata 
13.2 ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้

- Plumeria (ชนดิที่ไมใ่ช่สิง่ต้องห้าม) originated in a country free from Synchytrium endobioticum, 
Phymatotrichopsis omnivore [Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides 
ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli and 
Tetranychus pacificuc and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from 
Aphelenchoides besseyi and Aphelenchoides fragariae 

- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles 
 
14. Brugmansia spp. ล าโพง (ที่มีราก (rooted plants) และมีอายุน้อยกว่า 2 ปี) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้ 

14.1 Brugmansia immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from 
Chrysodeixis eriosoma Noctuidae 

14.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles 
14.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods 
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15.  Arisaema spp. บุก (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพนัธ์ุ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ และ/หรือ
มีความสูงของต้นไม่เกนิ 200 mm.) 

15.1  ห้ามสง่ออกบกุทีเ่ป็นสิง่ต้องห้ามของ South-Africa ได้แก่  
- Aisaema amurcns 
- Arisaema erebescens 
- Arisaema flavum 

15.2  ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้
- Arisaema (ชนดิที่ไมใ่ช่สิง่ต้องห้าม) originated in a country free from Synchytrium endobioticum, 

Phymatotrichopsis omnivoro [Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides 
ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, 
Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and 
Eotetranychus sexmaculatus and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free 
from Liriomyza spp., Aphelenchehoides besseyi and Aphelenchehoides fragariae 

- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles 
 
16. Aristolochia spp. ไก่ฟ้าพญาลอ (ที่มีราก (rooted plants) หรือเป็นกิ่งพันธ์ุ (cutting) และมีอายุไม่เกิน 10 สัปดาห์ 
และ/หรือมีความสูงของต้นไม่เกิน 200 mm.) ต้องระบขุ้อความรับรองพิเศษ ดงันี ้

16.1 Aristolochia originated in a country free from Synchytrium endobioticum, Phymatotrichopsis omnivoro 
[Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, 
Ditylenchus dipsaci, Tetranychus Canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus 
schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and Eotetranychus sexmaculatus and 
immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from Liriomyza spp., Aphelenchehoides 
besseyi and Aphelenchehoides fragariae 

16.2  The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles 
 
หมายเหตุ ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นอ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหนึง่ๆ ซึง่เง่ือนไขอาจมี
การเปลีย่นแปลงได้ ส าหรับการสง่ออกในครัง้ตอ่ไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาด้วยทกุครัง้ และขอให้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขที่ Import Permit ได้ระบไุว้ 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 

 

สำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ 
(The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) 
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ศรีลังกำ 
(Sri Lanka) 

 
1. กำรส่งออกเมลด็พนัธุ์ข้ำวโพด (Zea mays : corn seed) มีเงื่อนไขดังนี ้

1.1 ต้องมใีบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และ import permit พร้อมระบุเลข import permit ลงใน PC ด้วย 
1.2 ต้องมีผลวเิคราะห์เมล็ดพันธุ์ (Orange certificate) จาก International Seed Testing Association (ISTA) หรือ

ผลวิเคราะหเ์มล็ดพันธุจ์ากหน่วยงานราชการ (เช่น กลุ่มควบคุมพนัธุ์พืช ส านักควบคุมพชืและวัสดกุารเกษตร เป็นต้น) ซึง่
ในใบรายงานผลวิเคราะห์ต้องระบุรายละเอียดตา่งๆ เช่น Lot number ปริมาณทีว่ิเคราะห์และส่งออก สายพันธุ์ ลักษณะ
ทางกายภาพ และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 

1.3 ต้องออก PC ภายใน 14 วันก่อนการส่งออก ท้ังนี้ PC ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ รวมถงึสายพันธุ์ (varieties) และ
พันธุ์ลูกผสม (hybrid) ระบุถิ่นก าเนิด (place of origin) และระบุการก าจัดศตัรูพืช (treatment) 

1.4 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดงันี้  
-  Seed were produced in an area where Erwinia stewartii does not occur or seed tested and found to 

free from Erwinia stewartii 
-  Seed are free from Claviceps giagantea, Cephalosporium acremonium, Corynebacterium 

nebraskense, Peronsclerospora philippinesis, Maize streak virus and Corn stunt virus 
 
2. กำรส่งออกตน้กล้ำกล้วยไม้ (Orchid Seedling) และต้นกลว้ยไม้ (Orchid Plants) มีเงื่อนไขดังนี ้

2.1 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และ import permit พร้อมระบุเลข import permit ลงใน PC นอกจากนี้ ในใบ 
PC ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงสายพันธุ์ (varieties) พันธุ์ลูกผสม (hybrid) ถิ่นก าเนิด (place of origin) และการก าจัด
ศัตรูพืช (treatment) (ด้วยสารก าจัดเชื้อรา และสารก าจดัแมลง) ดว้ย 

2.2 ต้นกล้ากล้วยไม้ที่จะสง่ออกต้องมีความสูงไมเ่กิน 25 cm. และต้องไม่มีตุม่ดอก (flower buds) ติดไป 
2.3 ปราศจากดิน เศษซาก และศัตรพูืช 
2.4 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้  

- Orchid Seedling/ Orchid Plants are tested and found free from virus diseases with reference to Cymbidium 
ringspot tombusvirus, Dendrobium  vein necrosis ‘closterovirus’, orchid fleck rhabdovirus, Tomato spotted wilt 
tospovirus, Vanilla mosaic potyvirus and Vanilla necrosis potyvirus 

- Orchid Seedling/ Orchid Plants are free of phytophagous mites, parasitic nematodes and injurious 
insects by treatment 

- Orchid Seedling/ Orchid Plants were grown on a soilless medium  
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3. กำรส่งออกเมลด็พนัธุ์มะละกอ (ฮำวำย) มีเงือ่นไขดงันี ้
3.1 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และ import permit พร้อมระบุเลข import permit ลงใน PC นอกจากนี้ ในใบ 

PC ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงสายพันธุ์ (varieties) พันธุ์ลูกผสม (hybrid) ถิ่นก าเนิด (place of origin) และการก าจัด
ศัตรูพืช (treatment) (ด้วย Thiram หรือสารก าจัดเชื้อราอื่นใดก็ได้) ด้วย 

3.2 ต้องมีผลวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์จาก International Seed Testing Association (ISTA) หรือผลวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์จาก
หน่วยงานราชการ (เช่น กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นต้น) ซึ่งในใบรายงานผลวิเคราะห์
ต้องระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น อัตรการงอกของเมล็ด (germination capacity) ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ปราศจากดิน 
เศษซาก และเมล็ดวันชพืช เป็นต้น 

3.3 ต้องระบุข้อความรับรองพิเศษ ดังนี้  
-  The seed have been obtained from crops found free from of Papaya apical necrosis rhabdovirus, 

Papaya bunchy-top virus, Papaya leaf distortion mosaic potyvirus, Papaya ringspot potyvirus (P and W strains), 
Papaya yellow crinkle virus, Tobacco leaf curl virus, Black raspberry latent ilarvirus (Syn. Tobacco streak ilarvirus), 
Toxotrypana curvicauda as verified by an official survey 

- The seed have been tested and found free to be free of Chalara elegans, Phoma caricae papayae, 
Phomopsis caricae papayae, Cladosporium cucumerinum, Ovulariopsis papayae and Pseudomonas 
caricapapayae 

- The seed are free of adhering pulp 
 

หมำยเหตุ ข้อมูลดงักล่าวข้างตน้อ้างอิงจาก Import Permit ที่ประเทศน าเข้าก าหนดไว้ ณ ช่วงเวลาหน่ึงๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ ส าหรับการส่งออกในครั้งต่อไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาดว้ยทุกครั้ง และขอให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ Import Permit ได้ระบุไว้ 
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ประเทศเวียดนำม 
(Vietnam) 

 
เวียดนามแจ้งเวียนองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2550 เรื่อง การออกกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชในการ

ควบคุมสินค้าเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ และผลไม้น าเข้า โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืช (Pest 
Risk Analysis, PRA) ก่อนอนุญาตน าเข้าสินค้าผักผลไม้จากประเทศต่างๆ โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2554 หาก
ประเทศผู้ส่งออกไม่มีการด าเนินการดังกล่าว เวียดนามจะไม่ออกใบอนุญาตน าเข้า (Import Permit) และประเทศผู้
ส่งออกไม่สามารถส่งออกสินค้าไปเวียดนามได้ 

พืช/ ผลิตผลพืชที่ต้องน า import permit มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดส่งออกเพื่อขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ได้แก่ 
1. พืชเพื่อปลูกทุกชนิด 

2. เมล็ดพันธุ ์
2.1 Aster spp. (aster; ดอกแอสเตอร)์ 
2.2 Gypsophila spp. (gypsophila; ยิปโซ) 
2.3 Tagetes erecta (marigold; ดาวเรือง) 
2.4 Helianthus annuus (sunflower; ทานตะวัน) 
2.5 Asparagus officinalis (asparagus; หน่อไม้ฝร่ัง) 
2.6 Ocimum spp. (basil ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลัก ยี่หร่า) 
2.7 Momordica charantia (bitter gourd; มะระขี้นก) 
2.8 Vigna spp. (black bean; ถั่วด า, cowpea; ถั่วพุม่, yard long bean; ถั่วฝักยาว) 
2.9 Brassica spp. (brassica, broccoli; บล็อคคลอร่ี, cabbage; กระหล่ า, cauliflower; กะหล่ าดอก, celery 

cabbage; ผักกาดขาว, chinese cabbage; กวางตุง้, chinese kale; คะน้า, chinese mustard; ผักกาดเขียว, 
pak choi;  ผักฉ่อย, petsai) 

2.10 Capsicum spp. (capsicum เช่น พริก) 
2.11 Daucus carota (carrot; แครอท) 
2.12 Raphanus sativus (chinese radish; ผักกาดหวั) 
2.13 Zea mays (corn; ข้าวโพด) 
2.14 Cucumis spp. (cucumber; แตงกวา, melon; แตงเมล่อน) 
2.15 Cucurbita spp. (cucurbita; ฟัก, pumpkin; ฟักทอง, squash; สควอท) 
2.16 Solanum melongena (eggplant; มะเขือ) 
2.17 Phaseolus vulgaris (garden bean; ถั่วแขก) 
2.18 Carica papaya (papaya; มะละกอ) 
2.19 Jatropha curcus (physic nut) 
2.20 Glycine max (soybean; ถั่วเหลือง) 
2.21 Lycopersicon esculentum (tomato; มะเขือเทศ) 
2.22 Citrullus lanatus (watermelon; แตงโม) 
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3. ผลไม้สด 
3.1 Musa spp. (banana; กล้วย) 
3.2 Cucumis melo (cantaloupe; แคนตาลูป) 
3.3 Cocos nucifera (coconut; มะพร้าว) 
3.4 Annona reticulate (custard apple; น้อยโหน่ง), Annona squamosa (cugar apple; น้อยหน่า) 
3.5 Hylocereus spp. เช่น แก้วมังกร 
3.6 Durio zibethinus (durian; ทุเรียน) 
3.7 Psidium guajava (duava; ฝรั่ง) 
3.8 Artocarpus heterophyllus (jack fruit; ขนุน) 
3.9 Ziziphus spp. (jujube; พุทรา) 
3.10 Litchi chinensis (litchi; ล้ินจี่)  
- - - เคยถูกห้ามน าเข้าเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 และอนุญำตให้น ำเข้ำได้อกีครั้งตั้งแต่วนัที่ 15 ธันวำคม 2558 

เป็นต้นมำ 
3.11 Dimocarpus longan (longan; ล าไย)  
- - - เคยถูกห้ามน าเข้าเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 และอนุญำตให้น ำเข้ำได้อกีครั้งตั้งแต่วนัที่ 15 ธันวำคม 2558 

เป็นต้นมำ 
3.12 Aglaia dookoo (long kong; ลองกอง), Lansium domestica (langsat; ลางสาด) 
3.13 Mangifera indica (mango; มะม่วง) - - - ห้ำมน ำเข้ำตั้งแต่วนัที่ 15 มกรำคม 2558 
3.14 Garcinia mangostana (mangosteen; มังคุด) 
3.15 Bouea oppositifolia (marian plum; มะยง/ มะปริง), Bouea macrophylla (plum mango; มะปราง) 
3.16 Citrus spp. (orange; ส้ม) 
3.17 Ananas comosus (pineapple; สับปะรด) 
3.18 Punica granatum (pomegranate; ทับทิม) 
3.19 Citrus maxima (pummelo; ส้มโอ) 
3.20 Nephelium lappaceum (rambutan; เงาะ) - - - ห้ำมน ำเข้ำตั้งแต่วนัที่ 15 มกรำคม 2558 
3.21 Syzygium jambos (rose apple; ชมพู)่ 
3.22 Sandoricum koetjape (santol; กระท้อน) 
3.23 Tamarindus indica (tamarind; มะขาม) 
3.24 Citrullus lanatus (watermelon; แตงโม) 
3.25 Saccharum officinarum (sugarcane; อ้อย/ ท่อนอ้อยส าหรับบริโภค) 

 
หมำยเหตุ  สาเหตุที่ถูกระงับการน าเข้าเพราะ เวียดนามเชื่อว่าศัตรูพืช 3 ชนิด คือ ด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง  
(Sternochetus olivieri และ Sternochetus mangiferae) และเชื้อรา (Oidium nephelii) มีระบาดในประเทศไทย 
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เงื่อนไขส ำหรับกำรส่งออกลิ้นจี่และล ำไย ตั้งแต่วนัที่ 15 ธันวำคม 2558 เป็นตน้มำ 
1. ต้องมีหนงัสืออนุญาตน าเขา้ (Import Permit) 
2. ต้องผลิตจากสวนที่ขึ้นทะเบียน GAP และคัดบรรจุจากโรงงานท่ีขึ้นทะเบียน GMP 
3. ติดฉลากทุกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งระบุรายละเอยีด ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fruit type :  …………………..………….…………..…………………………..… 
Orchard Name/ register number :  …………………………………………..… 
Packing House Name/  register number :  …………………………….……… 
Export to Vietnam 
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MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (MARD) 

PLANT PROTECTION DEPARTMENT (PPD) 

Add: 149 Ho Dac Di street, DongDa, Hanoi, Vietnam 

Tel: (84-4)35334813, 35331033; Fax: (84-4) 38574719,35330043 

E-mail: hoangtrungppd@fpt.vn, kdtv.bvtv@mard.gov.vn  

 7 January, 2014 

 

To:  Thailand NPPO 

Director 

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) 

Ministry of Agriculture and Cooperatives 

50 Paholyotin Rd. Ladyao Chatuchak 

Bangkok 10900 

Thailand 

E-mail: tasanee@acfs.go.th; ippc@acfs.go.th 

 

Dear  Sir/Madam, 

The Plant Protection Department (PPD) as National Plant Protection Organization of Vietnam 

would like to present our complements to National Bureau of Agricultural Commodity and 

Food Standards (ACFS), Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand. 

 

I am writing to inform of our highly concern to some dangerous pest species associated with 

mango, longans, litchi and rambutan fruits  from Thailand  (Sternochetus olivieri and 

Sternochetus mangiferae  and Oidium nephelii). Those pests are recorded present in Thailand, 

in which S.mangiferae is a quarantine pest of  Vietnam, while Sternochetus olivieri  and 

Oidium nephelii are not present  in Vietnam. According to Law of Plant Protection and 

Quarantine and the Circular 30/2014/TT-BNNPTNT that notified to all IPPC members, PPD 

needs to review the pest risk analysis and the information regarding to fresh mango, litchi, 

longan and rambutan fruits of Thailand  as well. 

Therefore, PPD Vietnam  considers  to temporarily suspend issuance of phytosanitary import 

permits for fresh mango, litchi, longan and rambutan fruits from Thailand  from 15 January, 

2015.  

In order to facilitate our PRAs and information review process, PPD would like to request 

NPPO of Thailand to provide  additional information relating to those pests.  

If you have any question related to this regarding, please do not hesitate to contact me.  

Thank you for your cooperation. 

Yours faithfully, 

 

 

 

 

Hoang Trung 
Deputy Director General 

Plant Protection Department, Vietnam 
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กฎ ระเบียบและข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ 
(Regulations and Import Requirements) 

 

ประเทศอื่นๆ 
 (Others) 
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ข้อก ำหนดกำรส่งออกพืช/ ผลผลิตพืชของประเทศปลำยทำง 

No. Countries Plants PC 
Import 
Permit Requirements 

1. Argentine เมล็ดพนัธุข์้ำวโพด (Zea mays : 
corn seed) 

มี มี เงื่อนไขที่ก ำหนด คือ 
- The seed in this shipment is free from Trogoderma spp. 
- The seeds were produced in an area which is free from of – or – the crop was 
officially inspected during the growing period and found free of Striga spp. 
 

และต้องระบุข้อควำมรับรองพิเศษ ดังนี ้
Hybrid sweet corn seeds were harvested from the parent plants inspected during 
active growth and found free from Trogoderma spp. and Striga spp. 

2. Costa Rica ต้นกล้วยไม้พร้อมรำก (Orchids 
for propagation rooted plants) 

มี มี ต้องระบุข้อควำมรับรองพิเศษ ดงันี ้
- The growing location is free from Chromatomyia horticola, Frankliniella schultzei, 
Maconellicoccus hirsutus, Microcephalothrips abdominalis, Orchidophilus aterrimus, 
Orgyia postica, Thrips flavus, Thrips palmi, Lissachatina fulica. 
- The plant are free from soil, flowers, snails and slugs 

3 Polynesie Francaise ต้นกล้วยไมเ้พรำะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
(Tissue culture orchid plants) 

มี มี ต้องระบุข้อควำมรับรองพิเศษ ดงันี้ 
- The source plants/ The tissue cultures were tested and certified free of Vanilla mosaic 
virus (VaMV), Cymbidium mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Odontoglossum 
ringspot  virus, Watermelon mosaic virus and Orchid fleck virus 

 
หมำยเหตุ ข้อมูลดงักล่ำวข้ำงตน้อ้ำงอิงจำก Import Permit ที่ประเทศน ำเข้ำก ำหนดไว้ ณ ช่วงเวลำหน่ึงๆ ซึ่งเงื่อนไขอำจมกีำรเปล่ียนแปลงได้ ส ำหรับกำรส่งออกในครั้งต่อไป โปรด
ตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมำดว้ยทุกครั้ง และขอให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ Import Permit ได้ระบุไว้ 
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ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งออกสินค้าเกษตร 
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Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÒ ß Ò˜ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å
‡√◊ËÕß °”Àπ¥™π‘¥·≈–™◊ËÕæ—π∏ÿå¢Õßæ◊™„Àâ‡ªìπæ◊™ ß«π

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘æ—π∏ÿåæ◊™ æ.». ÚıÒ¯

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘æ—π∏ÿåæ◊™ æ.». ÚıÒ¯

·≈–¡“µ√“ Ú˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘æ—π∏ÿåæ◊™ æ.». ÚıÒ¯ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘æ—π∏ÿåæ◊™ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛı √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß‡°…µ√

·≈– À°√≥åÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å ‡√◊ËÕß °”Àπ¥™π‘¥

·≈–™◊ËÕæ—π∏ÿå¢Õßæ◊™„Àâ‡ªìπæ◊™ ß«π µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘æ—π∏ÿåæ◊™ æ.». ÚıÒ¯

(©∫—∫∑’Ë Ò) æ.». ÚıÙÚ ≈ß«—π∑’Ë ÚÒ °—π¬“¬π ÚıÙÚ

¢âÕ Ú °”Àπ¥™π‘¥·≈–™◊ËÕæ—π∏ÿå¢Õßæ◊™„Àâ‡ªìπæ◊™ ß«π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

≈”¥—∫∑’Ë ™◊ËÕæ—π∏ÿå™π‘¥ ¢âÕ¬°‡«âπ

Ò. ∑ÿ‡√’¬π (Durio zibethinus ∑ÿ°æ—π∏ÿå º≈∑ÿ‡√’¬π·≈–‡¡≈Á¥∑’Ëµ‘¥‰ª°—∫º≈

   Murray) ∑ÿ‡√’¬π

Ú.  â¡‚Õ (Citrus maxima ∑ÿ°æ—π∏åÿ º≈ â¡‚Õ·≈–‡¡≈Á¥∑’Ëµ‘¥‰ª°—∫º≈

   (Burm.) Merr.)  â¡‚Õ

Û. Õßÿàπ (Vitis vinifera L.) ∑ÿ°æ—π∏åÿ º≈Õßÿàπ·≈–‡¡≈Á¥∑’Ëµ‘¥‰ª°—∫º≈

Õßÿàπ

Ù. ≈”‰¬ (Dimocarpus longan ∑ÿ°æ—π∏åÿ º≈≈”‰¬·≈–‡¡≈Á¥∑’Ëµ‘¥‰ª°—∫º≈

   Lour.) ≈”‰¬
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Àπâ“ 4

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÒ ß Ò˜ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

ı. ≈‘Èπ®’Ë (Litchi chinensis Sonn.) ∑ÿ°æ—π∏åÿ º≈≈‘Èπ®’Ë·≈–‡¡≈Á¥∑’Ëµ‘¥‰ª

°—∫º≈≈‘Èπ®’Ë

ˆ. ¡–¢“¡ (Tamarindus indica L.) ∑ÿ°æ—π∏åÿ Ωí°·≈–‡¡≈Á¥¡–¢“¡

∑’Ëµ‘¥‰ª°—∫Ωí°

˜. ¡–æ√â“« (Cocos nucifera L.) ¡–æ√â“«·°àæ—π∏ÿå‡≈Á° ¡–æ√â“«º≈ ¥∑’Ëπ”‰ª

∑’Ë¡’≈—°…≥–¥—ßπ’È √—∫ª√–∑“π

Ò. πÈ”Àπ—°º≈·°à

µË”°«à“ Ò,

°√—¡

Ú. ‡ âπ√Õ∫«ßµË”°«à“

ı ‡´πµ‘‡¡µ√

¯. °«“«‡§√◊Õ (Pueraria candollei ∑ÿ°æ—π∏åÿ ∑’Ëºà“π¢∫«π°“√·≈–

   Grah. var. mirifica (Airy ‰¡à “¡“√∂„™â‡ªìπ à«π

   Shaw & Suvatabandhu) ¢¬“¬æ—π∏ÿå‰¥â

   Niyomdham

˘. ∑Õß‡§√◊Õ (Butea superba ∑ÿ°æ—π∏åÿ ∑’Ëºà“π¢∫«π°“√·≈–

   Roxb.) ‰¡à “¡“√∂„™â‡ªìπ à«π

¢¬“¬æ—π∏ÿå‰¥â

Ò.  ≈– (Salacca zalacca ∑ÿ°æ—π∏åÿ º≈ ≈–·≈–‡¡≈Á¥∑’Ëµ‘¥‰ª

  (Gaertner) Voss) °—∫º≈ ≈–

ÒÒ.  —∫ª–√¥ (Ananas comosus ∑ÿ°æ—π∏åÿ º≈ —∫ª–√¥·≈–À—«®ÿ°

   (L.) Merr.) ∑’Ëµ‘¥‰ª°—∫º≈ —∫ª–√¥

≈”¥—∫∑’Ë ™◊ËÕæ—π∏ÿå™π‘¥ ¢âÕ¬°‡«âπ
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Àπâ“ 5

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚÒ ß Ò˜ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˜ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

 √Õ√√∂ °≈‘Ëπª√–∑ÿ¡

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดชนิดและ
ชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของ
เมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม  ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  
๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ กําหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม  ตามพระราชบัญญัติ

พันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ดังต่อไปนี้ 

ลําดับที ่ ชนิด ช่ือพันธ์ุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 

กระเจี๊ยบเขียว  (Abelmoschus  esculentus  (L.)  Moench) 
กระเทียมใบ  (Allium  porrum  L.) 
กะหล่ําปลี  กะหล่ําดอก  คะน้า  บรอคโคล ี (Brassica  oleracea  L.) 
ข้าวเปลือก  (Oryza  sativa  L.) 
ข้าวโพด  (Zea  mays  L.) 
ข้าวโพดหวาน  (Zea  mays  L.  var.  saccharata  (Sturtev.)  L.H.  Bailey) 

ข้าวฟ่าง  (Sorghum  bicolor  (L.)  Moench) 
แคนตาลูป  แตงเทศ  เมล่อน  (Cucumis  melo  L.) 
แตงกวา  แตงร้าน  (Cucumis  sativus  L.) 
แตงโม  (Citrullus  lanatus  (Thunb.)  Matsum.  &  Nakai) 
ถ่ัวฝักยาว  (Vigna  unguiculata  (L.)  Walp.) 
ถ่ัวลันเตา  (Pisum  sativum  L.) 
ถ่ัวเขียว  (Vigna  radiata  (L.)  R.  Wilczek) 

ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
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 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ลําดับที ่ ชนิด ช่ือพันธ์ุ 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 

 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 

ถ่ัวเขียวผิวดํา  (Vigna  mungo  (L.)  Hepper) 
ถ่ัวเหลือง  (Glycine  max  (L.)  Merr.) 
ทานตะวัน  (Helianthus  annuus  L.) 
บวบเหลี่ยม  (Luffa  acutangula  (L.)  Roxb.) 
ปาล์มนํ้ามัน  (Elaeis  guineensis  Jacq.) 
ผักกาดกวางตุ้ง  ผักกาดขาว  (Brassica  rapa  L.) 
ผักกาดเขียว  (Brassica  juncea  (L.)  Czern.) 
ผักกาดหอม  (Lactuca  sativa  L.) 
ผักกาดหัว  (Raphanus  sativus  L.) 
ผักชี  (Coriandrum  sativum  L.) 
ผักบุง้จีน  (Ipomoea  aquatica  Forssk.) 
ฝ้าย  (Gossypium  spp.) 
พริก  (Capsicum  spp.) 
ฟักทอง  (Cucurbita  moschata  Duchesne  ex.  Poir. ; Cucurbita  
maxima  Duchesne) 
ฟัก  แฟง  (Benincasa  hispida  (Thunb.)  Cogn.) 
มะระจีน  มะระข้ีนก  (Momordica  charantia  L.) 
มะเขือยาว  มะเขือม่วง  มะเขือเปราะ  (Solanum  melongena  L.) 
มะเขือเทศ  (Lycopersicon  esculentum  Mill.) 
หอมหัวใหญ ่ (Allium  cepa  L.) 
มะละกอ  (Carica  papaya  L.) 

ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 

 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทกุพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 
ทุกพันธ์ุ 

ข้อ ๕ ให้ชื่อพ้อง  (synonym)  และชื่อที่เปล่ียนแปลงไปตามกฎการตั้งชื่อของ  International  
Code  of  Botanical  Nomenclature  (ICBN)  ของชนิดและชื่อพันธุ์เมล็ดพันธุ์ควบคุมเป็นชื่อภายใต้
การควบคุมกํากับดูแลตามประกาศฉบับนี้ด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดชนิดและอัตราส่วนของวัตถทุี่ใช้  หรือมี  หรือผสม  หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม   

และกําหนดวัตถุหรือส่ิงที่เป็นศัตรูพืชซ่ึงห้ามใช้หรือมี   
หรือผสม  หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๑๓  (๓)  
แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ออกประกาศสําหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุมมะละกอไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดชนิด
และอัตราส่วนของวัตถุที่ใช้  หรือมี  หรือผสม  หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม  และกําหนดวัตถุหรือ 
ส่ิงที่เป็นศัตรูพืช  ซ่ึงห้ามใช้หรือมี  หรือผสม  หรือเจือปนในเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดให้เมล็ดพันธุ์มะละกอที่รวบรวม  ขาย  นําเข้า  หรือส่งออก  ต้องไม่มี  หรือผสม  

หรือเจือปน  เมล็ดพันธุ์มะละกอที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช   

และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช 

ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช  คําขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  

ใบรับรองสุขอนามัยพืช  หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ตามความในหมวด  ๑  และ  ๒  

ใหเปนไปตามแบบแนบทายประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 

 

ขอ ๒ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  

ณ  กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร  หรือดานตรวจพืช  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   

กรมวิชาการเกษตร  ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีทําการตรวจพืชในสถานที่ทําการ  ให ย่ืนคําขอกอนเวลาสงออกไมนอยกวา 

สามชั่วโมง 

(๒) กรณีทําการตรวจพืชนอกสถานที่ทําการ  ใหย่ืนคําขอกอนวันทําการตรวจพืชไมนอยกวา

หนึ่งวัน   
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 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตองจัดเตรียมพืชที่จะสงออกเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมพืชที่จะสงออกใหถูกสุขอนามัยพืช  ตามหลักเกณฑของประเทศผูนําเขา 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชในแตละภาชนะบรรจุ  ใหตรงตามชนิดและปริมาณที่แจงในคําขอ

และในแบบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
(๓) บรรจุพชืในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม 
(๔) ไมบรรจุส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ไดแจงไวในคําขอและในบัญชีแสดงรายชื่อพืช

ที่แนบมากับคําขอ 
ขอ ๔ การตรวจพืชที่สงออกและการกําจัดศัตรูพืชใหกระทํา  ดังตอไปนี้ 
(๑) พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคําขอ  และสุมตัวอยางพืช   

เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช  ใหเปนไปตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 
(๒) กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของประเทศผูนําเขา  หรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีศัตรูพืช  

กักกัน  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชทําการกําจัดศัตรูพืชภายใต 
การกํากับดูแลของพนักงานเจาหนาที่   

(๓) กรณีที่ประเทศผูนําเขามีขอกําหนดเก่ียวกับการกําจัดศัตรูพืช  ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชตามขอกําหนดได 

ขอ ๕ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบศัตรูพืชตามอัตรา
แนบทายประกาศนี้  และคาปวยการตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ใหแกพนักงานเจาหนาที่ 
กอนการดําเนินการตามขอ  ๔ 

ขอ ๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจพืช  หรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จส้ินแลว  ใหผูขอ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเจาของนําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการสงออกพืชนั้น  มาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  และใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายตรวจ
พิจารณาเอกสารหลักฐานดังกลาว  หากเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการสงออกระบุวันสงออกพืชภายใน
สิบส่ีวัน  หลังจากการตรวจพืชหรือกําจัดศัตรูพืชเสร็จส้ินแลวใหออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได 

ขอ ๗ กอนสงมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูขอ  ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช  ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ การปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสามารถกระทําไดในกรณี 
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 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) กรณีตรวจพบการซุกซอนพืชซ่ึงไมแสดงในใบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ใหบริการสงออก 
  - คร้ังที่ ๑ คัดพืชนั้นออกทั้งหมดและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่เหลือ 
  - คร้ังที่ ๒ เมื่อกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากคร้ังที่  ๑  

ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมด  และการสงออกในคร้ังตอไป  ใหเปดตรวจ
สินคาทั้งหมดตอเนื่องกันไปสามสิบคร้ัง  หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

  - คร้ังที่ ๓ เมื่อกระทําความผิดซํ้าในระหวางการตรวจสินคาตอเนื่อง  สามสิบคร้ัง
หรือภายในระยะเวลาหกเดือน  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมดและงด 
การใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเปนเวลาสามสิบวันนับ  จากวันที่ตรวจพบ 

 (ข) ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา 
  - งดการใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูสงออกรายนั้น  สําหรับ 

การสงออกไปประเทศผูนําเขาเปนเวลาสามสิบวัน 
(๒) กรณีตรวจพบการแจงปริมาณหรือน้ําหนักของพืชไมตรงกับที่สงออกจริง 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ใหบริการสงออก 
  - คร้ังที่ ๑ คัดพืชที่แจงปริมาณหรือน้ําหนักไมตรงนั้นออกทั้งหมดและออก

ใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่เหลือ 
  - คร้ังที่ ๒ เมื่อกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากคร้ังที่  ๑  

ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมด  และการสงออกในคร้ังตอไปใหเปดตรวจ
สินคาทั้งหมดตอเนื่องกันไปสามสิบคร้ัง  หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

  - คร้ังที่ ๓ เมื่อกระทําความผิดซํ้าในระหวางการตรวจสินคาตอเนื่องสามสิบคร้ัง
หรือภายในระยะเวลาหกเดือน  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับสินคาทั้งหมดและงด 
การใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเปนเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ตรวจพบ 

 (ข) ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา 
  - คร้ังที่ ๑ มีหนังสือแจงเตือนผูสงออกรายนั้น   
  - คร้ังที่ ๒ และคร้ังตอไปเมื่อเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ 

ที่มีหนังสือแจงเตือนในครั้งที่  ๑  งดการใหบริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับผูสงออกรายนั้น
สําหรับการสงออกไปประเทศผูนําเขาเปนเวลาสามสิบวัน 
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 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) กรณีตรวจพบศัตรูพืช 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ใหบริการสงออก 
  - กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของประเทศผูนําเขา   ใหคัดพืชที่พบศัตรูพืช 

ออกทั้งหมด  และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่เหลือ 
 (ข) ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา 
  - คร้ังที่ ๑ มีหนังสือแจงเตือนผูสงออกรายนั้น 
  - คร้ังที่ ๒ เมื่อเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ที่มีหนังสือ 

แจงเตือนในครั้งที่  ๑  สงเจาหนาที่ไปใหคําแนะนําในการคัดสินคาและตรวจศัตรูพืช  ณ  โรงคัดบรรจุของ 
ผูสงออก   

  - คร้ังที่ ๓ และคร้ังตอไปเมื่อเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นับจากวันที่ 
ที่มีหนังสือแจงเตือนในครั้งที่  ๒  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับพืชที่ถูกตรวจพบ
ศัตรูพืชกักกันเพื่อสงออกไปประเทศผูนําเขาที่แจงเปนเวลาสิบหาวัน 

หมวด  ๒ 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 

 

ขอ ๙ บุคคลใดประสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  ใหย่ืนคําขอ  ณ  
ดานตรวจพืช   หรือกลุมบริการสงออกสินคา เกษตร   สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   
กรมวิชาการเกษตร  พรอมแนบเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตนฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(๒) หนังสืออนุญาตใหนาํส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัด  หรือส่ิงไมตองหามออกไปจากดานตรวจพืช  

สถานกักพืช  ยานพาหนะ  หรือสถานท่ีใด ๆ 
ขอ ๑๐ ผูขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอตองจัดเตรียมพืชที่จะสงตอเพื่อให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมพืชที่จะสงตอใหถูกสุขอนามัยพืชตามหลักเกณฑของประเทศผูนําเขา 
(๒) แสดงบัญชีรายชื่อพืชในแตละภาชนะบรรจุ  ใหตรงตามชนิดและปริมาณที่แจงในคําขอ  

และในแบบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคําขอ 
(๓) บรรจุพืชในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงและเหมาะสม 

- 416 -



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ไมบรรจุส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากพืชตามที่ไดแจงไวในคําขอ  และในบัญชีแสดงรายชื่อพืช
ที่แนบมากับคําขอ 

ขอ ๑๑ ในการตรวจพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  พนักงาน
เจาหนาที่สามารถดําเนินการไดใน  ๓  กรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีประเทศผูนําเขากําหนดเง่ือนไขการนําเขาเขมงวดนอยกวา  หรือเทากับเง่ือนไข 
การนําเขาที่ประเทศไทยกําหนด  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบศัตรูพืช  ตามขอกําหนดของประเทศ 
ผูนําเขา   

(๒) กรณีประเทศผูนําเขากําหนดเง่ือนไขการนําเขาเขมงวดมากกวาเง่ือนไขการนําเขาที่
ประเทศไทยกําหนด  ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบศัตรูพืชเพิ่มเติมตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา 

(๓) กรณีประเทศผูนําเขากําหนดเง่ือนไขการนําเขาพิเศษ  ซ่ึงไมสามารถดําเนินการใน
ประเทศไทยได  เชน  การตรวจรับรองในแปลงปลูก  ใหปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับ
การสงตอ 

ขอ ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ  ๑๑  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหอธิบดีหรือ 
ผูที่อธิบดีมอบหมายออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอใหกับผูขอ 

ขอ ๑๓ ใหนําความในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  มาใชบังคับแกการขอและ
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอโดยอนุโลม   

ประกาศฉบับนี้  ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
เมทนี  สุคนธรักษ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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แบบแนบทายประกาศกรมวชิาการเกษตร  

เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
และใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
----------------------------- 

 
๑.   คําขอใบรับรองสุขอนามัยพชื แบบ พ.ก. ๗ 
๒. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗.๑ 
๓. ใบแนบแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗.๒ 
๔.  ใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๗-๑ 
๕.  ใบแนบสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ  พ.ก. ๗-๒ 
๖.  คําขอใบรับรองสุขอนามัยพชืสําหรับการสงตอ แบบ พ.ก. ๘ 
๗. บัญชีแสดงรายชื่อพืชแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช แบบ พ.ก. ๘.๑ 
 สําหรับการสงตอ 
๘. ใบแนบแนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แบบ พ.ก. ๘.๒ 
๙.   ใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แบบ พ.ก. ๘-๑ 
๑๐. ใบแนบสําหรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ แบบ  พ.ก. ๘-๒ 
๑๑.  คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช  แบบ พ.ก. ๙ 
๑๒.  คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ  แบบ พ.ก. ๑๐ 
 

----------------------------- 
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หนา ๑ ของ ๒  
Page 1 of 2 

คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Phytosanitary Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  
ที่อยู        
Address       
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    
แหลงกําเนิด เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      
สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 
เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอย่ืนคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชดังตอไปนี ้  ตามรายละเอียดที่แนบ 
Wish to apply for Phytosanitary Certificate of plants as follows:         See attachment 

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสนิคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ที ่
No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
Number of packages 

       

       

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  
(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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หนา ๒ ของ ๒  
Page 2 of 2 

๕ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้๑  
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows:  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7
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หนา ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

บัญชีแสดงรายชื่อพืช 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 

Lists of Plants  
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate 

 
ที ่

No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ
Number of packages 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง  
I hereby declare that the information given above is correct.  
 
 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๗.๑ 
Form P.Q. 7.1
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate 
 
 
ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพิ่มเติม      อืน่ๆ 
Type of attachment sheet Additional declaration Other 
 
มีรายละเอียดดังนี ้
Detail as follows: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๗.๒ 
Form P.Q. 7.2
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Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 
 

Phytosanitary Certificate 
 

Plant Protection Organization of Thailand 
TO: Plant Protection Organization (s) of    No.   

1. Name and address of exporter: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Declared name and address of consignee: 
 
 
 
 
 
 
 

3. Number and description of packages: 
 
 
 
 
 

4. Distinguishing marks: 
 
 
 
 
 

5. Place of origin: 
 
 
 
 
 

6. Declared means of conveyance: 
 
 
 
 
 

7. Declared point of entry: 
 
 
 
 
 

8. Name of produce and quality declared: 
 
 
 
 
 
 

9. Botanical name of plants: 
 
 
 
 
 

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate 
official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the 
current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non - quarantine pests. 

Additional Declaration 
 
 
 
 
 

Disinfestation and / or Disinfection Treatment 

10. Date: 
 
 
 

11. Treatment: 
 
 
 

12. Chemical (active ingredient): 
 
 
 

13. Duration and temperature: 
 
 
 

14. Concentration: 
 
 
 

15. Additional information: 
 
 
 

17. Place of issue: 
 
 
 
 

16. Stamp of Organization: 

 

18. Date: 
 
 
 
 

19. Name and signature of authorized officer: 
 
 

NOTE: No financial liability with respect to this certificate shall attach to the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand or to any of its 
officers or representatives of that Ministry. 

แบบ พ.ก. ๗-๑ 
Form P.Q. 7-1
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Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

 

Attachment Sheet for Phytosanitary Certificate  
 
This is the attachment sheet for Phytosanitary Certificate No.    Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For official use only 
 

Signature of authorized officer 
 

    
     ( ) 

 
 

แบบ พ.ก. ๗-๒ 
Form P.Q. 7-2
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คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสาํหรับการสงตอ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Phytosanitary Certificate for Re-Export  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  
ที่อยู        
Address       
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    
แหลงกําเนิด เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      
สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 
เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 
ใบรับรองปลอดศตัรูพืชเลขที ่ สถานทีอ่อก   วันทีอ่อก    
Phytosanitary certificate No. Place of issue           Date of issue 

๓. ขอย่ืนคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอสําหรับพืชดังตอไปนี ้   ตามรายละเอยีดที่แนบ 
Wish to apply for Phytosanitary Certificate for Re-Export of plants as follows:  See attachment 

ชื่อทางพฤกษศาสตร  จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด   
Botanical name of plants   Total number of packages 

ชื่อและจํานวนสนิคารวม     
Name of produce and quantity declared 

ที ่
No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
Number of packages 

       
       

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  
(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๘ 
Form P.Q. 8

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕.. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้๑ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถปุระสงคและผูมีอาํนาจลงชือ่แทนนติิบุคคลผูขออนุญาตนี้ออกใหไมเกนิหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 ใบรับรองสุขอนามัยพืช (ตนฉบบั) 
 Phytosanitary certificate (original copy) 

 ใบแจงการนําเขาและการสงตอส่ิงตองหาม ส่ิงกํากัด และสิ่งไมตองหามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 Declaration for Importation and Re-Exportation of Prohibited, Restricted and Unprothibited Articles under the Plant Quarantine Act B.E. 

2507 and Amended 

 หนังสืออนุญาตใหนําเสิ่งตองหาม ส่ิงกํากัด และส่ิงไมตองหาม ออกไปจากดานตรวจพชื สถานกกัพืช ยานพาหะ หรือสถานที่ใดๆ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

 Permit to Move Prohibited, Restricted and Unprothibited Articles from Plant Quarantine Station, Post-Entry Quarantine Station, Carrier or 

Other Designate Place under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the sign in the space    in front of the text required 

แบบ พ.ก. ๘ 
Form P.Q. 8
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บัญชีแสดงรายชื่อพืช 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 

Lists of Plants 
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate for Re-Export 

 
ที ่

No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ
Number of packages 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง  
I hereby declare that the information given above is correct.  
 
 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๘.๑ 
Form P.Q. 8.1
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ใบแนบ 
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 

 
Attachment Sheet  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate for Re-Export 
 
 
ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพิ่มเติม      อืน่ๆ 
Type of attachment sheet Additional declaration Other 
 
มีรายละเอียดดังนี ้
Detail as follows: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 
 

แบบ พ.ก. ๘.๒ 
Form P.Q. 8.2
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Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 
 

Phytosanitary Certificate for Re-Export 
 

Plant Protection Organization of Thailand 
TO: Plant Protection Organization (s) of    No.   

1. Name and address of exporter: 
 
 
 
 
 
 

2. Declared name and address of consignee: 
 
 
 
 
 
 

3. Number and description of packages: 
 
 
 
 
 

4. Distinguishing marks: 
 
 
 
 
 

5. Place of origin: 
 
 
 
 
 

6. Declared means of conveyance: 
 
 
 
 
 

7. Declared point of entry: 
 
 
 
 
 

8. Name of produce and quality declared: 
 
 
 
 

9. Botanical name of plants: 
 
 
 
 

This is to certify that the plants or plant products described above were imported into Thailand from   
covered by Phytosanitary Certificate  No.    original    certified true copy     of which is attached to this certificate; 
That they are packed    repacked    in original     new     containers, that based on the original phytosanitary certificate   and additional 
inspection    they are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country, and that during storage in 
Thailand the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. 

Additional Declaration 
 
 
 
 

 
Disinfestation and / or Disinfection Treatment 

10. Date: 
 
 
 

11. Treatment: 
 
 
 

12. Chemical (active ingredient): 
 
 
 

13. Duration and temperature: 
 
 
 

14. Concentration: 
 
 
 

15. Additional information: 
 
 
 

17. Place of issue: 
 
 
 
 

19. Name and signature of authorized officer: 
 
 

16. Stamp of Organization: 

 

18. Date: 
 
 
 
 

 

NOTE: No financial liability with respect to this certificate shall attach to the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand or to any of its 
officers or representatives of that Ministry. 

แบบ พ.ก. ๘-๑ 
Form P.Q. 8-1
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Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

 

Attachment Sheet for Phytosanitary Certificate for Re-Export  
 
This is the attachment sheet for Phytosanitary Certificate for Re-Export No.    Date  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For official use only 
 

Signature of authorized officer 
 

    
     ( ) 

 
 

แบบ พ.ก. ๘-๒ 
Form P.Q. 8-2
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คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Superseding of Phytosanitary Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  

ที่อยู        
Address       

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    

แหลงกําเนิด  เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      

สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 

เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอย่ืนคําขอใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช เลขที่   สถานทีอ่อก  
Wish to apply for superseding of Phytosanitary Certificate No.   Place of issue 

วันทีอ่อก  เหตุผล   
Date of issue Reason 

โดยมีรายละเอียดดังนี้     
Detail as follows 
   
 
   
 

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

 
ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  

(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๙ 
Form P.Q. 9

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๙ 
Form P.Q. 9
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คําขอรับใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

Application for Superseding of Phytosanitary Certificate  
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  วันท่ี   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  

ท่ีอยู        
Address       

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและท่ีอยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและท่ีอยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    

แหลงกําเนิด  เคร่ืองหมายบนหีบหอ    
Place of origin Distinguishing marks      

สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันท่ีสงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 

เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขท่ี   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอยื่นคําขอใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ เลขท่ี   สถานท่ีออก  
Wish to apply for superseding of Phytosanitary Certificate for Re-Export No.   Place of issue 

วันท่ีออก  เหตุผล   
Date of issue Reason 

โดยมีรายละเอียดดังนี้     
Detail as follows 
   
 
   
 

ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
Signature of applicant 

  

(                                                                                      ) 

๔. บันทึกของพนักงานเจาหนาท่ี                       For official use only 

  อนุมัต ิ  ไมอนุมัติ          เหตุผล  
Approved Not approve      Reason 

 
ลายมือชื่อพนักงานเจาหนาท่ี 
Signature of authorized officer 

  

(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๑๐ 
Form P.Q. 10

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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๕. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนี้ออกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อ่ืน ๆ    
 Other 

 
 
หมายเหตุ ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 
 

แบบ พ.ก. ๑๐ 
Form P.Q. 10

- 435 -



 หน้า   ๒๗ 
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ถุนายน  

 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
สําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  (International  Plant  
Protection  Convention : IPPC)  ซ่ึงตามอนุสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกําหนด
มาตรการต่าง  ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคและศัตรูพืชแพร่ระบาดเข้าไปในประเทศสมาชิก  และประเทศไทย
ได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสเก่ียวกับการตรวจพบศัตรูพืชปนเป้ือน
ไปกับสินค้าพืชของประเทศไทยที่ส่งไปสหภาพยุโรป  เป็นระยะ  ๆ  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  จนกระทั่งปัจจุบัน  
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)   พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  สําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์ 
และสมาพันธรัฐสวิส  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไป

สหภาพยุโรป  นอร์เวย์  และสมาพันธรัฐสวิสให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กลุ่มบริการส่งออก
สินค้าเกษตร  หรือด่านตรวจพืช  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอตามแบบ  พ.ก.  ๗ 
(๒) บัญชีแสดงรายช่ือพืชตามแบบ  พ.ก.  ๗.๑   
(๓) ใบแนบท้ายแบบคําขอตามแบบ  พ.ก.  ๗.๒   
(๔) รายชื่อสินค้าแต่ละบรรจุภัณฑ์  (packing  list) 
(๕) เอกสารอ่ืนตามประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวข้อง  เช่น  ใบรับรองสุขอนามัย 
ข้อ ๔ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์

และสมาพันธรัฐสวิส  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมสินค้าทั้งหมดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเวลาส่งออกไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง 
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(๒) แสดงรายช่ือพืช  ปริมาณหรือน้ําหนักไว้ที่กล่องภาชนะบรรจุในที่ ๆ  สามารถเห็นได้ชัดเจน 
(๓) ไม่บรรจุส่ิงอ่ืนใดนอกเหนือจากพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในคําขอและในบัญชีรายชื่อพืชที่แนบมา

กับคําขอ 
(๔) แยกบรรจุพืชแต่ละชนิด  โดยในแต่ละกล่องต้องไม่ปะปนพืชต่างชนิดกัน  เพื่อความสะดวก

ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ  เว้นแต่ในลักษณะพร้อมประกอบอาหาร  หรือบรรจุรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ย่อย
เดียวกันน้ําหนักรวมไม่เกิน  ๕๐๐  กรัม 

ข้อ ๕ ในกรณีที่เป็นการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าผักผลไม้สดที่อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรกําหนด  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  แล้ว  ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชดังกล่าว  
ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพิเศษแนบท้ายประกาศนี้ด้วย 

ข้อ ๖ ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคําขอ  หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน
และผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชปฏิบัติถูกต้องตามข้อ  ๔  ให้สุ่มตัวอย่างพืชเพื่อตรวจสอบศัตรูพืช   

ข้อ ๗ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชเสร็จส้ินแล้ว  ให้ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชนําเอกสาร 
มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๘ ก่อนส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ยื่นคําขอ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๙ การปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  สามารถกระทําได้ในกรณี 
(๑) กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 
(๒) กรณีตรวจพบการซุกซ่อนพืชซ่ึงไม่แสดงในใบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช   
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ให้บริการส่งออก 
  -  ครั้งที่  ๑  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด  และแจ้งเตือน

ผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 
  -  ครั้งที่  ๒  เม่ือกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 

การแจ้งเตือนเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด  และงด
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับจากวันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ   

 (ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
  -  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

เป็นเวลาสามสิบวันนับจากวันที่แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเตือน   
(๓) กรณีตรวจพบแจ้งปริมาณหรือน้ําหนักของพืชไม่ตรงกับที่ส่งออกไป 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ให้บริการส่งออก 
  -  ครั้งที่  ๑  คัดชนิดพืชนั้นออกทั้งหมดและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชที่เหลือ  

และทําการแจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 
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  -  ครั้งที่  ๒  เม่ือกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
การแจ้งเตือนเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด  และ 
การส่งออกในคร้ังต่อไปให้เปิดตรวจสินค้าทั้งหมดต่อเนื่องสามสิบครั้ง  หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

  -  ครั้งที่  ๓  เม่ือกระทําความผิดซํ้าในช่วงเวลาระหว่างการเปิดตรวจสินค้าต่อเนื่อง  
สามสิบครั้งหรือภายในระยะเวลาหกเดือน  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชกับสินค้าทั้งหมดและงด
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ 

 (ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
  -  ครั้งที่  ๑  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 
   -  ครั้งที่  ๒  เม่ือเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน

เป็นหนังสือครั้งที่  ๑  งดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ส่งออกรายนั้นเป็นเวลาสามสิบวัน
นับจากวันที่แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเตือน   

(๔) กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชชนิดที่ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้า 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ให้บริการส่งออก 
  -  ครั้งที่  ๑  ตรวจพบศัตรูพืชให้คัดพืชชนิดที่พบศัตรูพืชออกทั้งหมดจากสินค้าที่มาขอ

ใบรับรองสุขอนามัยพืช  และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดอ่ืนที่เหลือ  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือ
และให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกในการคัดสินค้าและตรวจศัตรูพืช  ในกรณีมีเหตุจําเป็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไปให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกในการคัดสินค้าและตรวจศัตรูพืช  ณ  แปลงเกษตรกร  หรือโรงคัดบรรจุ 

  -  ครั้งที่  ๒  ตรวจพบศัตรูพืชในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  ให้คัดพืชชนิดที่พบศัตรูพืชออกทั้งหมดจากสินค้าที่มาขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  
และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดอ่ืนที่เหลือ  และงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ให้กับพืชชนิดนั้นเป็นเวลาสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ   

  -  ครั้งที่  ๓  เม่ือพบศัตรูพืชในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจพบ
ครั้งที่  ๒  ให้คัดพืชชนิดที่พบศัตรูพืชออกทั้งหมดจากสินค้าที่มาขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  และออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดอ่ืนที่เหลือ  และงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดนั้น
เป็นเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ 

 (ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
  -  ครั้งที่  ๑  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกในการคัดสินค้า

และตรวจศัตรูพืช 
  -  ครั้งที่  ๒  ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  

ให้แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดที่ถูกตรวจพบ
ศัตรูพืชเป็นเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเตือน 
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 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

  -  ครั้งที่  ๓  ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาการงดการให้บริการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่  ๒  ให้แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและงด 
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดที่พบศัตรูพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งไว้
ในหนังสือแจ้งเตือน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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- ๑ - 
มาตรการควบคุมพิเศษการสง่ออกผักและผลไมส้ด 

ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขอและออกใบรบัรองสุขอนามัยพืช 

สําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. ๒๕๕๖ 
----------------------------- 

  ข้อ ๑ ในมาตรการน้ี 
 “ระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ” หมายความว่า ระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุตามมาตรการ

ควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส 
 

ข้อ ๒  ผู้ส่งออกซึ่งประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและ
ผลไม้สดไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส ที่กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 

  

  ข้อ ๓  ผลผลิตพืชที่จะส่งออกตามข้อ ๒  ต้องมาจากแปลงเกษตรกรเครือข่ายของโรงคัด
บรรจุ โดยโรงคัดบรรจุมีหน้าที่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม การจัดการแปลงพืช
ในเรื่องสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ สารเคมีที่ห้ามใช้  การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ และการควบคุมศัตรูพืช ตลอดจน
เอกสารการบันทึกต่างๆ โดยส่งหลักฐานแสดงการเป็นเกษตรกรเครือข่าย และให้จัดทําเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (๑)  สรุปรายช่ือชนิดพืช รายช่ือเกษตรกร รหัสแปลงเกษตรกร แผนการปลูก และ
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตพืชต่อพื้นที่ปลูก ตามแบบบัญชีรายช่ือพืชและเกษตรกร 
   (๒)  สําเนาใบรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (ถ้ามี) 
   (๓) บัญชีรายช่ือสารเคมีที่ใช้ในแปลงปลูกพืชแต่ละชนิด 

  (๔)  แผนและผลการควบคุมการจัดการแปลงเอกสารและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(ก) บันทึกการตรวจเย่ียม/ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรทุกแปลงโดยระบุ

กิจกรรมความถ่ี ให้ครอบคลุมความปลอดภัยด้านเช้ือจุลินทรีย์และสารพิษตกค้าง รวมถึงศัตรูพืช 
(ข) การจัดการนํ้าที่ใช้ในแปลงปลูก 
(ค) สารเคม/ีปุ๋ย/ฮอร์โมน ที่ใช้ในแปลงปลูก 
(ง) เครื่องมอื/วัสดุอุปกรณ์การเกษตร (กรณีการผลิตพืชอินทรีย์) 
(จ) การเกบ็เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
/(ฉ) การควบคุม… 
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- ๒ - 
(ฉ) การควบคุมความปลอดภัยด้านเช้ือจลุินทรีย์และสารเคม ี
(ช) การจัดการศัตรูพืช 
(ซ) การให้ความรู้/ การฝึกอบรมด้านเช้ือจุลินทรีย์ สารเคมี และ ศัตรูพืช 

   (๕)  เอกสารสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงคัดบรรจุ (Farm Contract)  
  ข้อ ๔  โรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลติสนิค้าเกษตรด้านพืช โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม  ใน ข้ันตอนการควบคุมกระบวนการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่ 
กรมวิชาการเกษตรยอมรับ โดยให้ส่งหลักฐานแสดงระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ได้แก่ 

  (๑)  สําเนาใบรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตาม
มาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช 

  (๒)  แผนการผลิตพืช และกําลังการผลิตพืชต่อวัน/สัปดาห์/เดือน  
  (๓)  หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกร/ผู้ส่งมอบ (Approved Vendor List: AVL) 

ทุกแปลงที่ขอข้ึนทะเบียนระบบบัญชีโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษ ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์
เช้ือจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้าง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดพืชเป็นพืชควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยห้องปฏิบัติการภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 
และผลวิเคราะห์ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด 

  (๔)  แผนและผลการควบคุมระบบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทุกพืช 
ต้ังแต่การรับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยระบุกิจกรรม ความถ่ี และแสดงเอกสาร การทวนสอบระบบ
การควบคุมด้านเช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  

  (๕)  ข้ันตอนการล้างและแบบฟอรม์การบนัทึก รวมถึงเอกสารการศึกษาการล้างเพื่อ
ลดเช้ือจุลินทรีย์และการกําจัดศัตรูพืช 

(๖)  เอกสารการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เพื่อแสดงถึงการ
ประยุกต์ใช้ระบบ ได้แก่                                                             
                                          ก) คณะทํางานวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP Team) 

ข) รายละเอียดผลิตภัณฑ ์
ค) ข้ันตอนการผลิต (Flow Chart) 
ง) แผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP Plan) 
จ) การยืนยันความถูกต้องของค่าวิกฤต (CCP Validate) 

 
 

/ฉ) การทบทวน… 
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- ๓ - 
ฉ) การทวนสอบระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

(HACCP Verification) 
  (๗)  หลักฐานแสดงระบบการตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตต้ังแต่การรับ

วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น การบ่งช้ีผลิตภัณฑ์ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ข้ันตอนการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ข้ันตอนกระบวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์   (Mock recall)  

 

ข้อ ๕  พนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังกล่าว
แล้วจะดําเนินการตรวจประเมิน ณ แปลงเกษตรกร หรือโรงคัดบรรจุ แล้วแต่กรณี หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจะข้ึนบัญชีโรงคัดบรรจุไว้ในระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ 

 

  ข้อ ๖  โรงคัดบรรจุ ตามระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ มีหน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าพืช (ด้านเช้ือจุลินทรีย์/สารพิษตกค้าง/ศัตรูพืช) และต้องส่งผล
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าพืชให้สอดคล้องกับแผนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าพืช ตามข้อ ๓ (๔) และข้อ ๔ (๔) และต้องส่งผลการควบคุมเฝ้าระวังของโรงคัดบรรจุ (Self 
Monitoring) ให้กรมวิชาการเกษตร ทุก ๖ เดือน 
  ข้อ ๗  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการตรวจติดตาม ณ แปลง
เกษตรกร อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ทั้งน้ีพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล
และประเมิน ณ แปลงเกษตรกรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพบข้อมูลที่มีผลต่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อทวนสอบกิจกรรมการควบคุมการดูแลจัดการแปลงเกษตรกรเครือข่ายของโรงคัดบรรจุ 
ตามข้อ ๓  และพิจารณาทําการสุ่มตัวอย่างพืชวิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  
 

  ข้อ ๘  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตาม ณ โรงคัดบรรจุ อย่างน้อย  
๑ ครั้งต่อปี ทั้งน้ีพนักงานเจา้หน้าทีก่รมวิชาการเกษตรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลและประเมิน ณ โรงคัดบรรจุ
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีพบข้อมูลที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อทวนสอบ
ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตามข้อ ๔ และพิจารณาทําการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืช
วิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  
   

ข้อ ๙  หากโรงคัดบรรจุ ตามระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูทีม่ีผล 
 
 

/นับแต่วัน... 
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ต่อคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหารต้องแจ้งข้อมูลแก่กรมวิชาการเกษตร ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 

ข้อ ๑๐  กรณีมีการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมวิชาการเกษตร  
จะดําเนินการ ดังน้ี 

 

๑) กรณีตรวจพบศัตรูพืช ณ สถานที่ให้บริการส่งออก ดังน้ี 
 

(ก) ตรวจพบศัตรูพืช ครั้งที่ ๑  มีหนังสือแจ้งเตือน ให้โรงคัดบรรจุแจ้งสาเหตุ 
และมาตรการแก้ไข โรงคัดบรรจุสามารถส่งออกได้ตามปกติ 

 (ข)  ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๒  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับ
การแจง้เตือนเปน็หนังสือ ครั้งที่ ๑  ระงบัการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัด
บรรจุในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็นเวลาสิบห้าวัน  

(ค) ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๓  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ครบ 
กําหนดเวลาการระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ครั้งที่ ๒  
ระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็น
เวลาสามสิบวัน  

 

๒) การนับครั้งการฝ่าฝืน กรณีได้รับแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้า  ดังน้ี 
 

(ก) ตรวจพบศัตรูพืช ครั้งที่ ๑  มีหนังสือแจ้งเตือน ให้โรงคัดบรรจุแจ้งสาเหตุ 
และมาตรการแก้ไข โรงคัดบรรจุสามารถส่งออกได้ตามปกติ 

(ข) ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๒  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับ 
การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๑  ระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัด
บรรจุในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็นเวลาสิบห้าวัน  

(ค) ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๓  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ครบ 
กําหนดเวลาการระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ครั้งที่ ๒  
ระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็น
เวลาสามสิบวัน  

 

๓)   การตรวจพบศัตรูพืชในพืชชนิดอื่นๆ ณ สถานที่ใหบ้รกิารส่งออก จะดําเนินการตามประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรบัสินค้า 

 
 
 

/๔) สนิค้า... 
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- ๕ - 
 
ผักผลไมส้ดสง่ออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรฐัสวิส พ.ศ. .๒๕๕๖ 

                                                                                                                                                                                                                                       

๔) การตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์ และ/หรือสารตกค้าง จะดําเนินการตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้า 
เกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

  ข้อ ๑๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายจะสั่งถอนช่ือโรงคัดบรรจุ ออกจาก
ระบบบญัชีรายช่ือโรงคัดบรรจุดังกล่าว  เมื่อพบว่าโรงคัดบรรจุน้ันแจง้ข้อมลูอันเป็นเท็จตามประกาศน้ี 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็น  
พืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๔ ให้พืชตามท้ายประกาศนี้เป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๕ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงพืชควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๔  ไปยังประเทศ   

ตามท้ายประกาศนี้  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๖ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รายช่ือชนิดพืช ประเทศ และเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย์ 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว 
มะเขือ 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
สมาพันธรัฐสวิส 

กลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต(Organophosphates) :  
ไดคลอร์วอส (dichlorvos,DDVP),  
เมทามิโดฟอส  (methamidophos),  
ไดอะซินนอน   (diazinon),                         
คอร์ไพริฟอส   (chlorpyrifos),                         
พิริมิฟอสเอทิล (pirimiphos ethyl),                 
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl),          
พาราไทออน  (parathion),                         
พาราไทออนเมทิล (parathion methyl),            
เมวินฟอส  (mevinphos),                          
มาลาไทออน (malathion), 
โพรฟีโนฟอส (profenofos),                         
โพรไทโอฟอส (prothiophos),                       
โมโนโครโทฟอส (monocrotophos),               
ไดเมโทเอต  (dimethoate),                          
โอเมโทเอต  (omethoate),                            
ไดโครโทฟอส (dicrotophos),                         
โฟซาโลน  (phosalone),                           
ไตรอะโซฟอส (triazophos),                           
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion), 
เมทิดาไทออน (methidathion),                      
อีไทออน (ethion),                                         
อีพีเอ็น (EPN) และ อะซินฟอส- เอทิล ( azinphos-ethyl) 
 

กลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyrethroids) : 
เพอร์เมทริน (permethrin),                             
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin),                      
ไซฮาโลทริน  (cyhalothrin), 
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate),                            
ไซฟลูทริน(cyfluthrin) และ เดลทาเมทริน (deltamethrin)   
   

กลุ่มอ่ืนๆ : 
เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) 
คาร์บาเมต (Carbamate) 
โพรพิโคนาโซล (Propiconazole ) เฉพาะมะม่วงที่
ส่งออกประเทศญี่ปุ่น 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว  
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สิงคโปร์ 
 

ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี ่มังคุด สม้โอ มะม่วง 
ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว
ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว โหระพา 
กะเพรา ผักคะแยง ย่ีหร่า แมงลัก 
สะระแหน่ ผักแพรว ใบบัวบก ถั่วลันเตา 
กะหล่ําปลี ส้มป่อย ชะอม ใบมะกรูด    
ผักกระเฉด ตะไคร้ ผักเป็ด 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 
 

ญี่ปุ่น 
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ชนิดพืช ประเทศ เช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของมนุษย์ 

พริก ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย  
ผักชีฝรั่ง กะเพรา โหระพา สะระแหน่ 
ขึ้นฉ่าย ผักคะแยง ผักแพรว ต้นหอม 
กุยช่าย ชะอม ตะไคร้ ผักบุ้ง ผักแว่น  
ผักกระเฉด ใบบัวบก  ใบชะพลู ผักโขม 
ผักปลัง 
เฉพาะที่เป็นพืชผักสดและผลไม้สด 
 

สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
ไอซ์แลนด์ 
 

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) 
ซัลโมเนลลา สปีชีส์ (Salmonella spp.) 
 
 
 
 

ลําไยสด สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒) 

เมล็ดแมงลัก ลูกเดือย พริกแห้ง  
 

ญี่ปุ่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) 
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ
เพิ่มเติมไว้  ดังตอ่ไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพืช  
ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้มะละกอเป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๔ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งพืชควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๓  ไปยังประเทศ  

ตามท้ายประกาศน้ี  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๕ ชนิดของสารตกค้าง  หรือเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ที่จะตรวจสอบให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 รายช่ือชนิดพืช ประเทศ และสารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ชนิดพืช ประเทศ สารตกค้าง หรือเช้ือจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เป็น
อันตราย 

มะละกอ สหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ 
สมาพันธรัฐสวิส 
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ซีเอเอ็มวี 35 เอส โพรโมเตอร์ 
(CaMV 35S promoter) 
และนอส เทอร์มิเนเตอร์ 
(NOS terminator) 

 

 ญี่ปุ่น ซีเอเอ็มวี 35 เอส โพรโมเตอร์ 
(CaMV 35S promoter) 
นอส เทอร์มิเนเตอร์ (NOS terminator) 
และยีนจําเพาะของพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
-Papaya ringspot virus (พาพาย่า ริงสปอต ไวรัส) 

 

             
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการ

แทน 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  เบญจ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะเพิ่มเติมไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดพืช 
เป็นพืชควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้หน่อไม้ฝร่ัง  Asparagus  officinalis  L.  เป็นพืชควบคุมเฉพาะ 
ข้อ ๔ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งพืชควบคุมเฉพาะ  ตามข้อ  ๓  ไปสาธารณรัฐจีน  

(ไต้หวัน)  ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๕ ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์  หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่จะตรวจสอบ 
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รายชื่อชนิดพืช ประเทศ และเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพของมนุษย์ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง กําหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ชนิดพืช ประเทศ เชื้อจลุินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเป็นอันตราย 
ตอ่สุขภาพของมนุษย์ 

หน่อไมฝ้รั่ง  
Asparagus officinalis L. 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2,4 (2,4-D) 
อะบาเมกติน (abamectin) 
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 
ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 
ไดยูรอน (diuron) 
อีไทออน (ethion) 
ฟีโนบูคาร์บ (fenobucarb) 
ไกลโฟเซต (glyphosate) 
อิมดิาคลอพรดิ (Imidacloprid) 
เมทริบูซิน (metribuzin) 
พาราควอต (paraquat) 
เพอร์เมทริน (permethrin) 
สปินโนแซด (spinosad) 
ไตรฟลูราลิน (trifluralin) 
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 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา  ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้พืชตามท้ายประกาศนี้ที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ปลูกเลี้ยงเป็นพืชควบคุม   

ข้อ ๒ การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงพืชควบคุมตามข้อ  ๑  ต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ บังคับเม่ือพ้นกําหนด  ๖๐  วัน  นับตั้ งแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ศุภชัย  โพธิ์สุ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

๑ Araceae                  

(วงศบุก)

เชน Aglaonema spp., Alocasia spp., Amorphophallus spp.,

 Anubias spp., Anthurium spp., Arisaema spp., Caladium 

spp., Colocasia spp., Cryptocoryne spp., Dieffenbachia spp.,

 Epipremnum spp., Monstera spp., Philodendron spp., 

Pistia spp., Pseudodracontium spp., Spathiphyllum spp., 

Syngonium spp., Typhonium spp., Xanthosoma spp., 

Zamioculcas spp. เปนตน

๒ Marantaceae             

(วงศคลา)

เชน Calathea spp. เปนตน

๓ Musaceae                  

(วงศกลวย)

เชน Ensete spp., Musa spp., Musella spp. เปนตน

๔ Strelitziaceae             

(วงศปกษาสวรรค)

เชน Ravenala spp., Strelitzia spp. เปนตน

๕ Lauraceae                

(วงศอบเชย)

ไดแก Persea spp.

๖ Acanthaceae             

(วงศเหงือกปลาหมอ)

เชน Acanthus spp., Andrographis spp., Asystasia spp., 

Barleria spp., Fittonia spp., Graptophyllum spp., 

Hemigraphis spp., Hygrophila spp., Justicia spp., 

Nomaphila spp., Pseuderanthemum spp., Thunbergia spp. 

เปนตน

๗ Acoraceae                 

(วงศวานน้ํา)

เชน Acorus spp. เปนตน

๘ Agavaceae             

(วงศศรนารายณ)

เชน Agave spp., Cordyline spp., Polianthes spp., Yucca 

spp. เปนตน

๙ Alismataceae            

(วงศขาเขียด)

เชน Echinodorus spp., Sagittaria spp. เปนตน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๑๐ Aloaceae 

(วงศอะโลเอซีอี)

เชน Gasteria spp., Haworthia spp. เปนตน

๑๑ Amaranthaceae     

(วงศบานไมรูโรย)

เชน Alternanthera spp. เปนตน

๑๒ Amaryllidaceae       

(วงศพลับพลึง)

เชน Crinum spp., Eucrosia spp., Haemanthus spp., 

Hippeastrum spp., Hymenocallis spp., Pancratium spp., 

Proiphys spp., Zephyranthes spp. เปนตน

๑๓ Anacardiaceae         

(วงศมะมวง)

เชน Anacardium spp., Spondias spp. เปนตน

๑๔ Annonaceae             

(วงศกระดังงา)

เชน Annona spp., Cananga spp., Desmos spp. เปนตน

๑๕ Anthericaceae 

(วงศ แอนทีริเคซีอี)

เชน Chlorophytum spp. เปนตน

๑๖ Apiaceae 

(วงศผักชี)

เชน Hydrocotyle spp., Lilaeopsis spp. เปนตน

๑๗ Aponogetonaceae  

(วงศอะโพโนจีโตเนซีอี)

เชน Aponogeton spp. เปนตน

๑๘ Apocynaceae            

(วงศตีนเปด)

เชน Adenium spp., Allamanda spp., Alstonia spp., 

Beaumontia spp., Carissa spp., Cerbera spp., Ervatamia 

spp., Holarrhena spp., Kopsia spp., Mandevilla spp., 

Plumeria spp., Stemmadenia spp., Strophanthus spp., 

Vallaris spp., Wrightia spp. เปนตน

๑๙ Araliaceae   

(วงศเล็บครุฑ)

เชน Polyscias spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)

- 454 -



ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๒๐ Arecaceae 

(วงศปาลม)

เชน Acoelorrhaphe spp., Archontophoenix spp., Arenga 

spp., Bismarckia spp., Caryota spp., Chamaedorea spp., 

Chrysalidocarpus spp., Coccothrinax spp., Copernicia spp.,

 Corypha spp., Cyrtostachys spp., Euterpe spp., Hyophorbe

 spp., Hyphaene spp., Johannesteijsmannia spp., Licuala 

spp., Livistona spp., Metroxylon spp., Phoenix spp., 

Pholidocarpus spp., Pinanga spp., Pritchardia spp., 

Ptychosperma spp., Rhapis spp., Sabal spp., Syagrus spp.,

 Wodyetia spp. เปนตน

๒๑ Ascleppiadaceae     

(วงศนมตําเลีย)

เชน Asclepias  spp., Cryptostegia spp., Dischidia spp., 

Hoya spp.,  Pseudolithos spp., Stephanotis spp., 

Stathmostelma spp. เปนตน

๒๒ Asteraceae           

(วงศทานตะวัน)

เชน Blumea spp., Gymnocoronis spp., Gynura spp., 

Trichocoronis spp. เปนตน

๒๓ Balsaminaceae        

(วงศเทียนน้ํา)

เชน Impatiens spp. เปนตน

๒๔ Begoniaceae          

(วงศดาดตะกั่ว)

เชน Begonia spp. เปนตน

๒๕ Bignoniaceae             

(วงศแคหางคาง)

เชน Crescentia spp., Jacaranda spp., Millingtonia spp., 

Pyrostegia spp., Radermachera spp., Saritaea spp., 

Spathodea spp., Tabebuia spp. เปนตน

๒๖ Blechnaceae             

(วงศกูดดอย)

เชน Blechnum spp. เปนตน

๒๗ Bombacaceae          

(วงศนุน)

เชน Bombax spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๒๘ Brassicaceae            

(วงศผักกาด)

เชน Cardamine spp., Rorippa spp. เปนตน

๒๙ Bromeliaceae           

(วงศสับปะรด)

เชน Bromelia spp., Cryptanthus spp., Neoregelia spp. 

เปนตน

๓๐ Cabombaceae

(วงศคาบอมเบซีอี)

เชน Cabomba spp. เปนตน

๓๑ Cannaceae                

(วงศพุทธรักษา)

เชน Canna spp. เปนตน

๓๒ Ceratophyllaceae   

(วงศซีราโตฟลเลซีอี)

เชน Ceratophyllum spp. เปนตน

๓๓ Clusiaceae 

(วงศมังคุด)

เชน Calophyllum spp., Mammea spp. เปนตน

๓๔ Colchicaceae           

(วงศดองดึง)

เชน Gloriosa spp. เปนตน

๓๕ Combretaceae         

(วงศสมอ)

เชน Quisqualis spp., Terminalia spp. เปนตน

๓๖ Commelinaceae    

(วงศผักปลาบ)

เชน Dichorisandra sp. เปนตน

๓๗ Convallariaceae 

(วงศ คอนวาลลาริเอซีอี)

เชน Aspidistra spp., Ophiopogon spp. เปนตน

๓๘ Convolvulaceae       

(วงศผักบุง)

เชน Argyreia spp., Ipomoea spp. เปนตน

๓๙ Costaceae                

(วงศเอ้ืองหมายนา)

เชน Costus spp. เปนตน

๔๐ Crassulaceae          

(วงศกุหลาบหิน)

เชน Kalanchoe spp., Sedum spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๔๑ Cucurbitaceae            

(วงศฟกแฟง)

เชน Coccinia spp. เปนตน

๔๒ Cycadaceae         

(วงศปรง)

เชน Cycas spp. เปนตน

๔๓ Cyperaceae        

(วงศกก)

เชน Cyperus spp., Eleocharis spp. เปนตน

๔๔ Davalliaceae             

(วงศเฟนนาคราช)

เชน Davallia spp. เปนตน

๔๕ Dilleniaceae

(วงศดิลลีนิเอซีอี)

เชน Dillenia spp., Tetracera spp. เปนตน

๔๖ Dioscoreaceae     

(วงศกลอย)

เชน Dioscorea spp. เปนตน

๔๗ Dracaenaceae 

(วงศ ดราซีเนซีอี)

เชน Dracaena spp., Nolina spp., Sansevieria spp. เปนตน

๔๘ Dryopteridaceae  

(วงศไดออพทีริเดซีอี)

เชน Rumohra spp. เปนตน

๔๙ Ehretiaceae

(วงศอีรีทิเอซีอี)

เชน Ehretia spp. เปนตน

๕๐ Equisetaceae       

(วงศหญาถอดปลอง)

เชน Equisetum spp. เปนตน

๕๑ Eriocaulaceae       

(วงศกระดุมเงิน)

เชน Eriocaulon spp. เปนตน

๕๒ Euphorbiaceae      

(วงศโปยเซียน)

เชน Acalypha spp., Codiaeum spp., Croton spp., Euphorbia

 spp., Jatropha spp., Phyllanthus spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๕๓ Fabaceae         

(วงศฟาเบซีอี)

เชน Afgekia spp., Albizia spp., Amherstia spp., Bauhinia 

spp., Brownea spp., Caesalpinia spp., Calliandra spp., 

Cassia spp., Clitoria spp., Derris spp., Delonix spp., 

Erythrina spp., Mucuna spp., Phyllocarpus spp., Saraca 

spp., Samanea spp., Strongylodon spp., Millettia spp. เปนตน

๕๔ Gesneriaceae          

(วงศวานไกแดง)

เชน Aeschynanthus spp. เปนตน

๕๕ Haloragaceae 

(วงศฮาโลราเกซีอี)

เชน Myriophyllum spp., Proserpinaca spp. เปนตน

๕๖ Heliconiaceae      

(วงศธรรมรักษา)

เชน Heliconia spp. เปนตน

๕๗ Hemerocallidaceae    

(วงศหญาหนูตน)

เชน Dianella spp.  เปนตน

๕๘ Hymenophyllaceae

(วงศไฮมีโนฟลเลซีอี )

เชน Trichomanes spp. เปนตน

๕๙ Hydrocharitaceae

(วงศไฮโดรชาริเทซีอี)

เชน Blyxa spp., Elodea spp., Vallisneria spp. เปนตน

๖๐ Iridaceae                

(วงศวานแมยับ)

เชน Gladiolus spp. เปนตน

๖๑ Isoetaceae            

(วงศกระเทียมน้ํา)

เชน Isoetes spp. เปนตน

๖๒ Lamiaceae                

(วงศกะเพรา)

เชน Amethystea spp., Pogostemon spp., Solenostemon spp. 

เปนตน

๖๓ Lauraceae          

(วงศอบเชย)

เชน Cinnamomum spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๖๔ Lecythidaceae         

(วงศจิก)

เชน Couroupita spp., Gustavia spp. เปนตน

๖๕ Limnocharitaceae 

(วงศบอนจีน)

เชน Hydrocleys spp. เปนตน

๖๖ Lobeliaceae 

(วงศโลบีลิเอซีอี)

เชน Lobelia spp. เปนตน

๖๗ Loganiaceae

(วงศโลกานิเอซีอี)

เชน Strychnos spp. เปนตน

๖๘ Lomariopsidaceae

(วงศโลมาริออพสิเดซีอี)

เชน Bolbitis spp., Nephrolepis spp. เปนตน

๖๙ Lythraceae            

(วงศตะแบก)

เชน Cuphea spp., Didiplis spp., Lagerstroemia spp., 

Lawsonia spp., Rotala spp. เปนตน

๗๐ Magnoliaceae        

(วงศมณฑา)

เชน Magnolia spp., Michelia spp. เปนตน

๗๑ Malpighiaceae       

(วงศโนรา)

เชน Hiptage spp., Malpighia spp. เปนตน

๗๒ Malvaceae               

(วงศชบา)

เชน Gossypium spp., Hibiscus spp., Thespesia spp. 

เปนตน

๗๓ Marsileaceae           

(วงศผักแวน)

เชน Marsilea spp. เปนตน

๗๔ Mayacaceae

(วงศเมเยเคซีอี)

เชน Mayaca spp. เปนตน

๗๕ Meliaceae                 

(วงศเลี่ยน)

เชน Aglaia spp., Azadirachta spp., Swietenia spp. เปนตน

๗๖ Menispermaceae    

(วงศบอระเพ็ด)

เชน Stephania spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๗๗ Menyanthaceae    

(วงศบัวบา)

เชน Nymphoides spp. เปนตน

๗๘ Moraceae              

(วงศมะเดื่อ)

เชน Dorstenia spp., Ficus spp., Streblus spp. เปนตน

๗๙ Moringaceae        

(วงศมะรุม)

เชน Moringa spp. เปนตน

๘๐ Myristicaceae       

(วงศจันทรเทศ)

เชน Myristica spp. เปนตน

๘๑ Myrtaceae           

(วงศหวา)

เชน Syzygium spp., Xanthostemon spp. เปนตน

๘๒ Nelumbonaceae    

(วงศบัวหลวง)

เชน Nelumbo spp. เปนตน

๘๓ Nepenthaceae      

(วงศหมอขาวหมอแกงลิง)

เชน Nepenthes spp. เปนตน

๘๔ Nyctaginaceae      

(วงศบานเย็น)

เชน Bougainvillea spp. เปนตน

๘๕ Nymphaeaceae     

(วงศบัว)

เชน Barclaya spp., Nuphar spp., Nymphaea spp., Victoria 

spp. เปนตน

๘๖ Ochnaceae             

(วงศกระแจะ)

เชน Ochna spp. เปนตน

๘๗ Oleaceae                  

(วงศมะลิ)

เชน Jasminum spp., Osmanthus spp. เปนตน

๘๘ Onagraceae         

(วงศพญารากดํา)

เชน Ludwigia spp. เปนตน

๘๙ Pandanaceae              

(วงศเตย)

เชน Pandanus spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๙๐ Passifloraceae      

(วงศกะทกรก)

เชน Adenia spp., Passiflora spp. เปนตน

๙๑ Piperaceae               

(วงศพริกไทย)

เชน Piper spp. เปนตน

๙๒ Plagiotheciaceae 

(วงศ พลากิโอทีซิเอซีอี)

เชน Vesicularia spp. เปนตน

๙๓ Plumbaginaceae  

(วงศพยับหมอก)

เชน Plumbago spp. เปนตน

๙๔ Poaceae                   

(วงศโพเอซีอี)

เชน Arundinaria spp., Bambusa spp., Phyllostachys spp. 

เปนตน

๙๕ Polygalaceae  

(วงศโพลีกาเลซีอี)

เชน Xanthophyllum spp. เปนตน

๙๖ Podocarpaceae    

(วงศพญาไม)

เชน Podocarpus spp. เปนตน

๙๗ Polygonaceae       

(วงศผักไผ)

เชน Polygonum spp. เปนตน

๙๘ Polypodiaceae      

(วงศกระแตไตไม)

เชน Microsorum spp., Platycerium spp. เปนตน

๙๙ Pontederiaceae     

(วงศผักตบ)

เชน Eichhornia spp., Heteranthera spp., Monochoria spp.,

 Pontederia spp. เปนตน

๑๐๐ Portulacaceae       

(วงศผักเบี้ย)

เชน Anacampseros spp. เปนตน

๑๐๑ Primulaceae

(วงศพริมูเลซีอี)

เชน Lysimachia spp. เปนตน

๑๐๒ Pteridaceae 

(วงศ เทริเดซีอี)

เชน Ceratopteris spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๑๐๓ Rhizophoraceae     

(วงศโกงกาง)

เชน Rhizophora spp. เปนตน

๑๐๔ Ricciaceae

(วงศริคซิเอซีอี)

เชน Riccia spp. เปนตน

๑๐๕ Rubiaceae                 

(วงศเข็ม)

เชน Euclinia spp., Gardenia spp., Hydnophytum spp., Ixora

 spp., Mitragyna spp., Morinda spp., Mussaenda spp. เปนตน

๑๐๖ Rutaceae              

(วงศสม)

เชน Murraya spp. เปนตน

๑๐๗ Salicaceae              

(วงศสนุน)

เชน Salix spp. เปนตน

๑๐๘ Salviniaceae          

(วงศจอกหูหนู)

เชน Salvinia spp. เปนตน

๑๐๙ Sapotaceae           

(วงศละมุด)

เชน Chrysophyllum spp., Mimusops spp., Synsepalum spp. 

เปนตน

๑๑๐ Saururaceae              

(วงศซอรูเรซีอี)

เชน Saururus spp. เปนตน

๑๑๑ Scrophulariaceae

(วงศมณเฑียรทอง)

เชน Bacopa spp., Glossostigma spp., Gratiola spp., 

Limnophila spp., Lindernia spp., Micranthemum spp., 

เปนตน

๑๑๒ Solanaceae            

(วงศมะเขือ)

เชน Brunfelsia spp., Cestrum spp., Solandra spp. เปนตน

๑๑๓ Sterculiaceae             

(วงศสะเตอคูริเอซีอี)

เชน Dombeya spp., Firmiana spp. เปนตน

๑๑๔ Taccaceae                 

(วงศเนระพูสีไทย)

เชน Tacca spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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ลําดับท่ี ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ขอยกเวน

รายชื่อพืชควบคุมแนบทาย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒

๑๑๕ Theaceae                    

(วงศเมี่ยง)

เชน Camellia spp., Schima spp. เปนตน

๑๑๖ Trapaceae             

(วงศกระจับ)

เชน Trapa spp. เปนตน

๑๑๗ Typhaceae            

(วงศธูปฤาษี)

เชน Typha spp. เปนตน

๑๑๘ Verbenaceae              

(วงศเวอบีเนซีอี)

เชน Citharexylum spp., Clerodendrum spp., Congea spp., 

Duranta spp., Lantana spp., Petrea spp., Faradaya spp. 

เปนตน

๑๑๙ Vitaceae                 

(วงศองุน)

เชน Cyphostemma spp. เปนตน

๑๒๐ Zingiberaceae       

(วงศขิงขา)

เชน Alpinia spp., Curcuma spp., Etlingera spp., Globba 

spp., Hedychium spp., Kaempferia spp., Smithatris spp. 

เปนตน

๑๒๑ Zygophyllaceae      

(วงศโคกกระสุน)

เชน Guaiacum spp. เปนตน

หัว (bulbs, corms, 

tubers) เหงา (rhizomes), 

เมล็ดพันธุ (seeds) และ

พืชจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อที่อยูในสภาพ

ปลอดเชื้อ (tissue culture)
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 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน  

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

สําหรับการส่งออกพืชควบคุมไปยังสหภาพยุโรป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๒  กําหนดให้พืชที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกเลี้ยง  

ต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืชตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดย  

พระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับ  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกพืชควบคุมตามรายชื่อ  

แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดพืชเป็นพืชควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ไปยัง

สหภาพยุโรป  ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกพืชควบคุมกับกรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๒ พืชควบคุมต้องมาจากแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๓ การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืช  

สําหรับการส่งต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พร้อมแนบเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนผู้ส่งออกพืชควบคุม  ยกเว้นการนําติดตัวออกไป  

เพื่อใช้เฉพาะตัวหรือเป็นตัวอย่าง   

(๒) สําเนาใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตพืชควบคุม  หรือหลักฐานแสดงการได้มา  

ซ่ึงพืชควบคุมจากแหล่งผลิตพืชที่ได้รบัการขึ้นทะเบียน 

(๓) ผลการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชจากห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร  ตามเงื่อนไข   

ของสหภาพยุโรป 

(๔) ใบรายงานการกําจัดศัตรูพืช 
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 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
ถุนายน  

 
 

ข้อ ๔ หากตรวจพบว่าผู้ส่งออกไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑  หรือข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  พนักงานเจ้าหน้าที่
จะปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช   

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

เพื่อใหการควบคุมระบบการตรวจสอบรับรองการสงออกพืชควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผูสงออก”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีการสงออกพืชควบคุม 
“ใบสําคัญ”  หมายความวา  ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม   
ขอ ๒ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออก 
บุคคลใดประสงคจะสงออกพืชควบคุมใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกตามแบบ  พ.ก.  ๑๓  

แนบทายประกาศนี้  ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  
กรมวิชาการเกษตร  เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย  ๑๐๙๐๐  หรือย่ืนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา   
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง   
(๒) กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  

หรือหนังสือเดินทาง   
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจ 

กระทําการแทนนิติบุคคล  ออกใหไมเกินหกเดือน   
 (ค) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน   
ขอ ๓ การรับข้ึนทะเบียนเปนผูสงออก 
(๑) เมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอแลว  ใหตรวจสอบหลักฐานที่กําหนดไวในขอ  ๒  ถาเอกสาร

หลักฐานครบถวนใหเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย 
เพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียน  และออกใบสําคัญตามแบบ  พ.ก.  ๑๓ - ๑  แนบทายประกาศนี้ 
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 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๒) ใบสําคัญมีอายุสามป  นับแตวันออกใบสําคัญ 
(๓) ผูไดรับใบสําคัญถาประสงคจะตออายุใบสําคัญตองย่ืนคําขอกอนใบสําคัญส้ินอายุ   

เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับใบสําคัญ  และใหประกอบกิจการตอไปได  
จนกวาเจาหนาที่จะส่ังไมตออายุใบสําคัญนั้น   

ขอ ๔ ในการสงออกผูไดรับใบสําคัญตองจัดใหมีการติดปาย  หรือฉลาก  หรือประทับขอความ
เปนภาษาอังกฤษที่ภาชนะบรรจุ  โดยแสดงชื่อวิทยาศาสตรของพืช  ปริมาณการสงออก  หมายเลขทะเบียน 
ผูสงออกและหมายเลขทะเบียนแหลงผลิต 

ขอ ๕ การพักใชหรือเพิกถอนใบสําคัญ 
(๑) ผูไดรับใบสําคัญไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้  กรมวิชาการเกษตร 

จะพิจารณาสั่งใหแกไข  หากไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กําหนดจะดําเนินการสั่งพักใชใบสําคัญ
เปนระยะเวลาสามสิบวัน  หรือในกรณีกระทําผิดสามคร้ังติดตอกัน  จะส่ังเพิกถอนใบสําคัญก็ได   

(๒) ผูไดรับใบสําคัญซ่ึงถูกเพิกถอนใบสําคัญตองหยุดประกอบกิจการตามใบสําคัญนั้น   
และจะขอใบสําคัญอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหกสิบวัน  นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบสําคัญ 

ขอ ๖ ขอยกเวน 
การนําติดตัวออกไปซึ่งพืชควบคุมเพื่อใชเฉพาะตัวหรือเปนตัวอยาง  ไดรับการยกเวนไมตอง

ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้   
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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แบบแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

------------------------------ 
 
๑. คําขอขึน้ทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๓ 
๒. ใบสําคัญแสดงการขึน้ทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๓-๑ 

 

------------------------------ 
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หนา ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

คําขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

Application for Registration as a Controlled Plant Exporter 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  วันท่ี   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

 ๑. ขาพเจา                       
Name of applicant  
หรือตัวแทนผูสงออก (ชื่อผูสงออก)         
or authorized representative of exporter (Name of exporter) 
ท่ีอยู        
Address 

                                

 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile  

๒. มีความประสงคขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุมไปยังประเทศ   
Wish to register as a controlled plant exporter to country 

 จดทะเบียน  ตออายุทะเบียนเลขท่ี  
 Registration Extension of registration number 

 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้  
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนี้ 
ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 
cooperation)  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อ่ืน ๆ    
 Other 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General. 

 
ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 
 Signature of applicant 

 
 

  
(                                                                                      ) 

 
หมายเหตุ ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑๓ 
Form P.Q. 13

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วันท่ี   
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 
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หนา ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

 
 
 
 
 

ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

Registration Certificate as a Controlled Plant Exporter 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
ใบสําคัญเลขท่ี /        กรมวิชาการเกษตร 
Registration No.         Department of Agriculture 
 
ใบสําคัญฉบับนี้ออกใหแก    
This registration certificate is granted to  
ท่ีอยู   
Address 

  จังหวัด                                  รหัสไปรษณีย            
 Province Postal code 
 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับใบสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุมไปยังประเทศ    
Certify that has registration certificate as a controlled plant exporter to country                              
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดสามปนับตั้งแตวันท่ีออกใบสําคัญ 
This registration certificate is valid within three years from date of issuance 
 
 

ออกให ณ วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Issued on Date    Month    Year 
 

ใหใชไดจนถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
Valid Date    Month    Year 

 
(ลายมือชื่อ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 

แบบ พ.ก. ๑๓-๑ 
Form P.Q. 13-1 

- 470 -



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 

เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรอง 
สุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกพืชควบคุมไปยังสหภาพยุโรป  พ.ศ.๒๕๕๒  กําหนดให้พืชควบคุมที่ส่งออก 
ไปยังสหภาพยุโรปต้องมาจากแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร  อาศัยอํานาจ 
ตามความในประกาศดังกล่าว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน 
เป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ บุคคลใดประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมให้ยื่นคําขอตามแบบ  พ.ก.  ๑๔ 
แนบท้ายประกาศนี้  ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
กรมวิชาการเกษตร  เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๙๐๐  หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง   
 (ข) แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
 (ค) บัญชีรายชื่อพืชควบคุมที่ผลิตเพื่อการส่งออก 
(๒) กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ บุคคล   

หรือหนังสือเดินทาง   
 (ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  วัตถุประสงค์  และผู้มีอํานาจลงชื่อ 

แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตนี้  ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
 (ค) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน   
 (ง) แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
 (จ) บัญชีรายชื่อพืชควบคุมผลิตเพื่อการส่งออก 
ข้อ ๒ ผู้ขอต้องจัดเตรียมแหล่งผลิตเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน  ดังนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อพืชและรายละเอียดของแหล่งผลิต  เช่น  แผนผัง  ขนาดพื้นที่  เป็นต้น 
(๒) ต้นพันธุ์และวัสดุปลูกต้องปราศจากศัตรูพืชตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป  หรือดําเนินการ 

กําจัดศัตรูพืชก่อนนาํเข้ามาปลูกในแหล่งผลิต 
(๓) มีการจัดการเรื่อง  ความสะอาดของพื้นที่ปลูก  บ่อปลูก  และวัสดุปลูก  เพื่อลดความเส่ียง 

จากการปนเป้ือนของศัตรูพืช  น้ําใช้ต้องมาจากแหล่งที่สะอาด 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

(๔) มีการจดบันทึกการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
ข้อ ๓ การตรวจสอบและขึ้นทะเบียน 
(๑) กรมวิชาการเกษตรจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบสภาพแหล่งผลิต  บ่อปลูก 

และระบบการปลูกเล้ียง  ตลอดจนบันทึกข้อมูลตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  เพื่อขึ้นทะเบียน
แหล่งผลิตพืชควบคุม 

(๒) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคําขอได้ดําเนินการเป็นไปตามคู่ มือที่ 
กรมวิชาการเกษตรกําหนด  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการพิจารณาเสนอต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
หรือผู้ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย  เพื่อรับขึ้นทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม  ตามแบบ  พ.ก.  ๑๔-๑  แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓) ใบสําคัญมีอายุห้าปี  นับแต่วันออกใบสําคัญ   
(๔) ผู้ได้รับใบสําคัญถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญ  ต้องยื่นคําขอก่อนใบสําคัญส้ินอายุ  เม่ือ

ได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบสําคัญ  และให้ประกอบกิจการต่อไปได้ 
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่ังไม่ต่ออายุใบสําคัญนั้น 

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบสําคัญต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) จัดการแหล่งผลิต  และระบบการปลูกเล้ียงให้เป็นไปตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
(๒) กรณีมีการนําพืชควบคุมชนิดใหม่เข้ามาปลูกเพิ่มเติมภายหลังได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวัน  เพื่อไปดําเนินการตรวจสอบ 
ข้อ ๕ คา่ป่วยการ  ค่ายานพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และค่าตรวจสอบวิเคราะห์ศัตรูพืช 
ให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตรวจสอบเชื้อโรคและศัตรูพืช 

ขอ้ ๖ การพักใช้หรือเพิกถอนใบสําคัญ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตพืชควบคุมเป็นระยะ  กรณีที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าแหล่งผลิตพืชควบคุมใดที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนแล้วไม่เป็นไปตาม
คู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หากมิได้ดําเนินการแก้ไข
ภายในเวลาที่กําหนด กรมวิชาการเกษตรอาจตักเตือน  พักใช้  หรือเพิกถอนใบสําคัญ  แล้วแต่กรณี   

(๒) เม่ือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง 
 (ก) ครั้งที่  ๑  มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ได้รับใบสําคัญ  และจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไป

ตรวจสอบระบบการผลิตและให้คําแนะนําในการกําจัดศัตรูพืช  ณ  แหล่งผลิตพืชควบคุม   
 (ข) ครั้งที่  ๒  ภายในระยะเวลาสามสิบวัน  นบัตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนในครั้งที่  ๑  

จะดําเนินการพักใช้ใบสําคัญเป็นระยะเวลาสามสิบวัน  หรือจนกว่าผู้ได้รับใบสําคัญจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
และผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 (ค) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  (๒)  (ข)  หากพบว่าผู้ได้รับใบสําคัญไม่ได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่  กรมวิชาการเกษตรมีอํานาจส่ังพักใช้เพิ่มเติม 
หรือเพิกถอนใบสําคัญได้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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แบบแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 

เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

------------------------------ 
 
๑.  คําขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๔ 
๒.  ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๔-๑ 
๓. ใบแนบใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม แบบ พ.ก. ๑๔-๒ 

 
------------------------------ 
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หนา้ ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

คําขอขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

Application for Registration as a Place of Production of Controlled Plant 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
 
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

 ๑. ขา้พเจา้                       
Name of applicant  

หรือตวัแทน      
or authorized representative  

ท่ีอยู ่      
Address  

                                

 

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone   Facsimile  

๒. มีความประสงคข์อข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศ   
Wish to register as a place for production of controlled plant for exporter to country 

 ข้ึนทะเบียน  ต่ออายทุะเบียนเลขท่ี  
 Registration Extension of registration number 

 

พร้อมคาํขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ย ดงัน้ี  
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows: 

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วตัถุประสงค ์และผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตน้ี 
ออกใหไ้ม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

cooperation)  

 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลหรือหนงัสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนงัสือมอบอาํนาจในกรณีมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นดาํเนินการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
           Place of production of controlled plant map 

 บญัชีรายช่ือพืชควบคุมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก 
           Controlled plant list 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งและยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director General. 

 
ลายมือช่ือผูย้ื่นคาํขอ 
 Signature of applicant 

 
 

  
(                                                                                      ) 

 
หมายเหตุ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย    ในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
Note Insert the check mark symbol into check block   in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๑๔ 
Form P.Q. 14

เลขท่ีรับ   
Receipt No. 

วนัท่ี   
Date 

ผูรั้บคาํขอ   
Recipient 
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หนา้ ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

 
 
 
 
 

ใบสําคัญแสดงการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

Registration Certificate as a Place for Production of Controlled Plant 
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended 

 
ใบสําคัญเลขท่ี /        กรมวชิาการเกษตร 
Registration No.         Department of Agriculture 
 
ใบสําคญัฉบบัน้ีออกใหแ้ก่    
This registration certificate is granted to  

ท่ีอยู ่   
Address 

  จงัหวดั                                  รหสัไปรษณีย ์           
 Province Postal code 

 
เพ่ือแสดงวา่เป็นผูไ้ดรั้บใบสําคญัการแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศ    
Certify that has registration certificate as a place for production of controlled plant for exporter to country                              

 
ใบสําคญัฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดห้า้ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญั 
This registration certificate is valid within five years from date of issuance 

 
 

ออกให ้ณ วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Issued on  Date    Month    Year 
 

ใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Valid Date    Month    Year 

 

(ลายมือช่ือ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 

แบบ พ.ก. ๑๔-๑ 
Form P.Q. 14-1 

- 476 -



หนา้ ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

   
 
 
 

กรมวิชาการเกษตร 
Department of Agriculture 

 
 

ใบแนบใบสาํคญัแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 
Attachment Sheet for Registration Certificate as a Place for Production of Cont rolled Plant 

 

ใบแนบใบสาํคญัแสดงการข้ึนทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเลขท่ี 
This is the attachment sheet for registration certificate as a place for production of controlled plant No.    /  

 

ลาํดบัท่ี ช่ือพืชควบคุม  ลาํดบัท่ี ช่ือพืชควบคุม 
No. Name of controlled plant  No. Name of controlled plant 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

(ลายมือช่ือ)  
  Signature 

                         (                                                                       ) 
               อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

            Director General of the Department of Agriculture 

 

แบบ พ.ก. ๑๔-๒ 
Form P.Q. 14-2
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 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 
 

ตามที่ได้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ใกล้สูญพันธุ์  ครั้งที่  ๑๕  ระหว่างวันที่  ๑๓  ถึง  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ณ  กรุงโดฮา  รัฐกาตาร์   
ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปล่ียนแปลงรายชื่อพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  
ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  โดยให้มีผลบังคับในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๙  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้พืชต่อไปนี้  เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

๑ วงศ์อะกาเวซีอี 
AGAVACEAE   

Agave  parviflora อะกาเว  พาร์วิฟลอรา 
(Little  princess  agave) 

๒ 
 
๓ 
๔ 

วงศ์อะโพไซเนซีอี 
APOCYNACEAE 
 

Pachypodium  ambongense แพคิโพเดยีม  แอมบองเอนเซ 
 
Pachypodium  baronii แพคิโพเดยีม  บารอนิไอ   
Pachypodium  decaryi แพคิโพเดยีม  เดคาริไอ 

๕ วงศ์อารอคาริเอซีอี 
ARAUCARIACEAE 

Araucaria  araucana   อารอคาเรีย  อะรอคานา 
(Monkey-puzzle  tree) (สนชิลี) 

๖ 
 
๗ 
๘ 
๙ 

วงศ์แคคตาซีอี 
CACTACEAE 

Ariocarpus  spp. อาริโอคาร์ปัส  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลอาริโอคาร์ปัส  ทุกชนิด) 
Astrophytum  asterias แอสโทรไฟตัม  แอสเทริแอส 
Aztekium  ritteri อาซทีเคียม  ริตเทอริ 
Coryphantha  werdermannii คอรีแฟนธา  เวอร์เดอร์แมนนิไอ 
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 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

๑๐ 
 

๑๑ 
 
 

๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 

 
๒๙ 

 

Discocactus  spp. ดิสโคแคคตัส  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลดิสโคแคคตัส  ทุกชนดิ) 
Echinocereus  ferreirianus  ssp.  lindsayi 
 เอคิโนเซอเรียส  เฟอรีเรียนัส  ซับสปีชีส์  ลินเซยี 
 (เอคิโนเซอเรียส  เฟอรีเรยีนัส  ชนิดย่อย  ลินเซย)ี 
Echinocereus  schmollii   เอคิโนเซอเรียส  ชมอลลิไอ 
Escobaria  minima   เอสโคบาเรีย  มินิมา 
Escobaria  sneedii   เอสโคบาเรีย  สนีดดิไอ 
Mammillaria  pectinifera แมมมิลลาเรีย  เพคทินิเฟอรา 
Mammillaria  solisioides แมมมิลลาเรีย  โซลิซิออยเดส 
Melocactus  conoideus เมโลแคคตัส  โคนอยเดียส 
Melocactus  deinacanthus เมโลแคคตัส  เดนาแคนธัส 
Melocactus  glaucescens เมโลแคคตัส  กลอเซสเซนส์ 
Melocactus  paucispinus เมโลแคคตัส  พอซิสปินัส 
Obregonia  denegrii ออบรีโกเนีย  ดีนีกริไอ 
Pachycereus  militaris   พาคิเซเรียส  มิลิทาริส 
Pediocactus  bradyi เพดิโอแคคตัส  แบรดิไอ 
Pediocactus  knowltonii   เพดิโอแคคตัส  โนว์ลโทนิไอ 
Pediocactus  paradinei เพดิโอแคคตัส  พาราดินีไอ 
Pediocactus  peeblesianus   เพดิโอแคคตัส  พีเบลสซิอานัส 
Pediocactus  sileri เพดิโอแคคตัส  ซิเลไร 
Pelecyphora  spp. เพลีไซฟอรา  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลเพลีไซฟอรา  ทุกชนิด) 
Sclerocactus  brevihamatus  ssp.  tobuschii   
 สเคลอโรแคคตัส  เบรวิฮามาทัส  ซับสปีชีส์  โทบุสชไิอ 
 (สเคลอโรแคคตัส  เบรวิฮามาทัส  ชนิดย่อย  โทบุสชิไอ) 
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 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

๓๐ 
 

๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 

 
๓๙ 

 
๔๐ 

วงศ์แคคตาซีอี  (ต่อ) 
CACTACEAE  (Cont.) 

Sclerocactus  erectocentrus สเคลอโรแคคตัส  อิเรคโทเซนทรัส 
 
Sclerocactus  glaucus   สเคลอโรแคคตัส  กลอคัส 
Sclerocactus  mariposensis สเคลอโรแคคตัส  มาริโปเซนซิส 
Sclerocactus  mesae-verdae สเคลอโรแคคตัส  มีเซ - เวอร์เด 
Sclerocactus  nyensis สเคลอโรแคคตัส  ไนเอนซิส 
Sclerocactus  papyracanthus สเคลอโรแคคตัส  พาไพราแคนธัส 
Sclerocactus  pubispinus   สเคลอโรแคคตัส  พูบิสพินัส 
Sclerocactus  wrightiae สเคลอโรแคคตัส  ไรทิอิ 
Strombocactus  spp. สตรอมโบแคคตัส  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลสตรอมโบแคคตัส  ทุกชนิด) 
Turbinicarpus  spp. เทอร์บินิคาร์ปัส  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลเทอร์บินิคาร์ปัส  ทุกชนิด) 
Uebelmannia  spp. อูเบลแมนเนีย  สปีชีส์ 
  (พืชในสกุลอูเบลแมนเนีย  ทุกชนิด) 

๔๑ วงศ์คอมโพซิเต ้ หรือ   
วงศ์แอสเตราซิอี 
COMPOSITAE 
(ASTERACEAE) 

Saussurea  costus ซอสซูเรีย  คอสตัส 
(Kuth) 
 
 

๔๒ 
 

๔๓ 

วงศ์คูเพรสซาซีอี 
CUPRESSACEAE 
 

Fitzroya  cupressoides ฟิตซรอยา  คิวเพรสซอยเดส 
(Patagonian  cypress) 
Pilgerodendron  uviferum พิลเกโรเดนดรอน  ยูวิเฟอรัม 

๔๔ วงศ์ไซแคเดซีอี 
CYCADACEAE 

Cycas  beddomei   ไซแคส  เบดโดมีไอ 
 

๔๕ 
 

๔๖ 
๔๗ 

 

วงศ์ยูฟอร์บิเอซีอี 
EUPHORBIACEAE 

Euphorbia  ambovombensis ยูฟอร์เบีย  แอมโบวอมเบนซิส 
 
Euphorbia  capsaintemariensis ยูฟอร์เบีย  แคปเซนทีมาริเอนซิส 
Euphorbia  cremersii   ยูฟอร์เบีย  ครีเมอร์ซิไอ   
(Includes  the  forma  viridifolia  and  the  var.  rakotozafyi) 
(ให้รวมถึงแบบวิริดิโฟเลีย  และพันธุ์แรคโคโทแซฟไฟยี  ด้วย) 
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 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

๔๘ 
 
 

๔๙ 
 
 
 

๕๐ 
๕๑ 

 
 
 

๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 

 Euphorbia  cylindrifolia   ยูฟอร์เบีย  ไซลินดริโฟเลีย 
(Includes  the  ssp.  tuberifera) 
(ให้รวมถึงชนิดย่อยทูเบอริเฟอราด้วย) 
Euphorbia  decaryi   ยูฟอร์เบีย  เดคาริไอ 
(Includes  the  vars.  ampanihyensis,  robinsonii  and  spirosticha)   
(ให้รวมถึง  พันธุ์แอมพานิไฮเอนซิส  พันธุ์โรบินซอนนิไอ  และพันธุ์ 
สไปรอสติคคา  ด้วย) 
Euphorbia  francoisii ยูฟอร์เบีย  ฟรังคอยซิไอ 
Euphorbia  moratii   ยูฟอร์เบีย  มอแรทิไอ   
(Includes  the  vars.  antsingiensis,  bemarahensis  and  multiflora)   
(ให้รวมถึง  พันธุ์แอนท์ซิงกิเอนซิส  พันธุ์บีมาราห์เอนซิส  และ  
พันธุ์มัลติฟลอรา  ด้วย) 
Euphorbia  parvicyathophora ยูฟอร์เบีย  พาร์วิไซอะโธฟอรา 
Euphorbia  quartziticola ยูฟอร์เบีย  ควอร์ตซิทิโคลา 
Euphorbia  tulearensis ยูฟอร์เบีย  ทูเลียเรนซิส  

๕๕ 
 
๕๖ 

วงศ์เฟาควีเรียซีอี 
FOUQUIERIACEAE 

Fouquieria  fasciculata โฟควีเรีย  ฟาสซิคูลาทา 
 
Fouquieria  purpusii โฟควีเรีย  เพอร์พูซิไอ 

๕๗ 
 
 
 

วงศ์เลคกูมิโนซี   
หรือวงศ์ฟาบาซิอี
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Dalbergia  nigra ดัลเบอร์เกีย  นิกรา 
(Brazilian  rosewood) 
 

๕๘ 
 

๕๙ 
๖๐ 
๖๑ 
๖๒ 
๖๓ 

วงศ์ลิลิเอซีอี 
LILIACEAE 

Aloe  albida อะโล  อัลบิดา 
 
Aloe  albiflora อะโล  อัลบิฟลอรา 
Aloe  alfredii อะโล  อัลเฟรดิไอ 
Aloe  bakeri อะโล  เบเคริ 
Aloe  bellatula อะโล  เบลลาทูลา 
Aloe  calcairophila อะโล  แคลไคโรฟิลา 
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 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

๖๔ 
 
 
 
 

๖๕ 
๖๖ 
๖๗ 
๖๘ 

 
 

๖๙ 
๗๐ 

 
๗๑ 
๗๒ 
๗๓ 
๗๔ 
๗๕ 
๗๖ 
๗๗ 
๗๘ 

วงศ์แคคตาซีอี 
CACTACEAE 

Aloe  compressa   อะโล  คอมเพรสซา   
(Includes  the  vars.  paucituberculata,  rugosquamosa  and  
schistophila) 
(ให้รวมถึง  พันธุ์พอซิทูเบอคูลาทา  พันธุ์รูโกสควาโมซา  และพันธุ์สคิสโท
ฟิลลา  ด้วย) 
Aloe  delphinensis อะโล  เดลฟิเนนซิส 
Aloe  descoingsii อะโล  เดสโคอิงซิไอ 
Aloe  fragilis อะโล  แฟรกจิลิส 
Aloe  haworthioides   อะโล  ฮาเวิร์ทธิออยเดส   
(Includes  the  var.  aurantiaca)   
(ให้รวมถึง  พันธุ์ออแรนทิอาคา  ด้วย) 
Aloe  helenae อะโล  เฮเลนเน   
Aloe  laeta   อะโล  เลตา 
(Includes  the  var.  maniaensis)  (ให้รวมถึง  พันธุ์มาเนียเอนซิส  ด้วย)   
Aloe  parallelifolia อะโล  พารัลเลลิโฟเลีย 
Aloe  parvula อะโล  พาร์วูลา 
Aloe  pillansii อะโล  พิลแลนซิไอ 
Aloe  polyphylla อะโล  โพลิฟิลลา 
Aloe  rauhii อะโล  รอฮิไอ 
Aloe  suzannae อะโล  ซูซานเน 
Aloe  versicolor อะโล  เวอร์ซิคัลเลอ 
Aloe  vossii อะโล  วอสซิไอ 

๗๙ 
 

๘๐ 

วงศ์นีเพนเธซีอี 
NEPENTHACEAE 
วงศ์ออคิเดซีอี 
ORCHIDACEAE 

Nepenthes  khasiana นีเพนธิส  คาซิอานา 
(Indian  pitcher  plant) 
Nepenthes  rajah นีเพนธิส  ราจาห์ 
(Kinabalu  pitcher  plant) 
(สําหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑  ในวงศ์ออคิเดซีอี  ถ้าเป็นต้นอ่อนหรือที่ได้
จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรือ
อาหารเหลว  ซ่ึงขนส่งบรรจุในภาชนะที่ปลอดเชื้อ  ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์
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 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก็ต่อเม่ือเป็นไปตาม
คํานิยามของการขยายพันธุ์เทียม  ตามที่ประชุมสมัยสามัยประเทศภาคี
สมาชิกกําหนดไว้ใน  ข้อ  ๕  วงเล็บ  ๖  ของประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ฉบับนี้) 

๘๑ 
๘๒ 

 
๘๓ 
๘๔ 
๘๕ 

 
 

๘๖ 
๘๗ 

 
๘๘ 

 Aerangis  ellisii เออแรงกิส  เอลลิซิไอ 
Dendrobium  cruentum เดนโดรเบียม  ครูเอนตัม   
 (เอ้ืองปากนกแก้ว) 
Laelia  jongheana   เลเลีย  จองกีอานา 
Laelia  lobata   เลเลีย  โลบาตา   
Paphiopedilum  spp. แพฟิโอเพดิลัม  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลแพฟิโอเพดิลัม  ทุกชนิด) 
 (รองเท้านารี) 
Peristeria  elata   เพริสเตเรีย  อีลาตา 
Phragmipedium  spp. แฟรกมิพีเดียม  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลแฟรกมิพีเดียม  ทุกชนิด) 
Renanthera  imschootiana   รีแนนเธรา  อิมชูทิอานา 

๘๙ วงศ์ปาล์มมี 
หรือวงศ์  อะเรคาซีอี 
PALMAE 
(ARECACEAE) 

Chrysalidocarpus  decipiens คริสซาลิโดคาร์ปัส  เดซิเปียนส์ 
 

๙๐ วงศ์ไพเนซีอี 
PINACEAE 

Abies  guatemalensis เอบีส  กัวเตมาเลนซิส 
(Guatemala  fir) 

๙๑ วงศ์โพโดคาร์เปซีอี 
PODOCARPACEAE 

Podocarpus  parlatorei โพโดคาร์ปัส  พาร์ลาโทเรไอ 
(Parlatore’s  podocarp) 

๙๒ วงศ์รูบิเอซีอี 
RUBIACEAE 

Balmea  stormiae บัลเมีย  สตอร์มิอี 
(Ayuque) 
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 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 

๙๓ 
 

๙๔ 

วงศ์ซาร์แรกซินิเอซีอี 
SARRACENIACEAE 

Sarracenia  oreophila ซาร์แรกซิเนีย  ออริโอฟิลา 
(Green  pitcher  plant) 
Sarracenia  rubra  ssp.  alabamensis   
(Alabama  pitcher  plant)   
 ซาร์แรกซิเนีย  รูบรา  ซับสปีชีส์  อะลาบาเมนซิส 
 (ซาร์แรกซิเนีย  รูบรา  ชนิดย่อย  อะลาบาเมนซิส) 

๙๕ 
 

 Sarracenia  rubra  ssp.  jonesii   
(Red  pitcher  plant) 
 ซาร์แรกซิเนีย  รูบรา  ซับสปีชีส์  โจเนซิไอ 
 (ซาร์แรกซิเนีย  รูบรา  ชนิดย่อย  โจเนซิไอ) 
 

๙๖ วงศ์สแตนเกริเอซีอี 
STANGERIACEAE 

Stangeria  eriopus สแตนเกเรีย  อีริโอปัส 
(Hottentot’s  bread,  Natal  grass  cycad) 

๙๗ 
 

๙๘ 
 

๙๙ 
 

๑๐๐ 

วงศ์ซามิเอซีอี 
ZAMIACEAE 

Ceratozamia  spp. เซราโทซาเมีย  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลเซราโทซาเมีย  ทุกชนิด) 
Chigua  spp. ชิกวา  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลชิกวา  ทุกชนิด) 
Encephalartos  spp. เอนเซฟาลาร์ทอส  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลเอนเซฟาลาร์ทอส  ทุกชนิด) 
Microcycas  calocoma   ไมโครไซแคส  คาโลโคมา 

ข้อ ๓ ให้พืชต่อไปนี้  เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๑ 
 
๒ 

วงศ์อะกาเวซีอี 
AGAVACEAE 

Agave  victoriae - reginae  #  ๔ อะกาเว  วิกตอริอี  รีจิเน 
(Queen  victoria  agave) 
Nolina  interrata โนลินา  อินเทอร์ราตา 
(San  diago  nolina) 
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 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๓ 
 
๔ 

วงศ์อะมาริลลิเดซีอี 
AMARYLLIDACEAE 

Galanthus  spp.  #  ๔ กาแลนธัส  สปีชีส์ 
(Snowdrops)   (พืชในสกุลกาแลนธัส  ทุกชนิด) 
Sternbergia  spp.  #  ๔ สเติร์นเบอร์เกีย  สปีชีส์ 
(Sternbergias) 

๕ 
 
๖ 

วงศ์อะนาคาดิเอซีอี 
ANACARDIACEAE 

Operculicarya  hyphaenoides โอเปอร์คูลิคาร์ยา  ไฮฟีนอยเดส 
 
Operculicarya  pachypus โอเปอร์คูลิคาร์ยา  แพคิพัส 

๗ 
 
๘ 
 
 
๙ 

วงศ์อะโพไซเนซีอี 
APOCYNACEAE 

Hoodia  spp.  #  ๙ ฮูเดีย  สปีชีส์ 
(Hoodias)   (พืชในสกุลฮูเดีย  ทุกชนิด) 
Pachypodium  spp.  #  ๔ แพคิโพเดยีม  สปีชีส์ 
(Elephant  Trunks)   (พืชในสกุลแพคิโพเดยีม  ทุกชนิด) 
(ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชพีืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑) 
Rauvolfia  serpentina  #  ๒ รอโวลเฟีย  เซอร์เพนทินา 
(Serpentine) (ระย่อม) 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
 

วงศ์อะลาลิเอซีอี 
ARALIACEAE 

Panax  ginseng  #  ๓ พาแนกซ์  จินเซง   
(Korean  ginseng) (โสมเกาหลี) 
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกําเนิดในสหพันธรัฐรัสเซียเท่านั้น) 
Panax  quinquefolius  #  ๓ พาแนกซ์  ควินเควโฟเลียส 
(American  ginseng) (โสมอเมริกัน) 

๑๒ 
 

วงศ์เบอร์เบริเดซีอี 
BERBERIDACEAE 

Podophyllum  hexandrum  #  ๒ โพโดฟิลลัม  เฮกแซนดรัม 
(May-apple,  American  mandrake) 

๑๓ 
 

๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 

วงศ์บรอมเมลิเอซีอี 
BROMELIACEAE 

Tillandsia  harrisii  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  แฮร์ริซิไอ 
 
Tillandsia  kammii  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  แคมมิไอ 
Tillandsia  kautskyi  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  คอตสคิไอ 
Tillandsia  mauryana  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  มัวร์ยานา 
Tillandsia  sprengeliana  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  สเปรงเกลิอานา 
Tillandsia  sucrei  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  ซูครีไอ 
Tillandsia  xerographica  #  ๔ ทิลแลนด์เซีย  ซีโรกราฟิกา 

- 485 -



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๒๐ 
 

 

วงศ์แคคเตซีอี 
CACTACEAE 

CACTACEAE  spp.  ๖  #  ๔ แคคเตซีอี  สปีชีส์ 
 (พืชในวงศ์แคคเตซีอี  ทุกชนิด) 
ยกเว้น  ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑  และชนิดพืช
ในสกุลต่อไปนี้  
 -  Pereskia  spp. เพอเรสเกีย  สปีชีส์ 
  (พืชในสกุลเพอเรสเกีย  ทุกชนิด) 
 -  Pereskiopsis  spp. เพอเรสคิออปซิส  สปีชีส์ 
  (พืชในสกุลเพอเรสคิออปซิส  ทุกชนิด) 
และ 
 -  Quiabentia  spp.   ควิอาเบนเทีย  สปีชีส์ 
  (พืชในสกุลควิอาเบนเทีย  ทุกชนิด) 

๒๑ วงศ์คารีโยคาเรซีอี 
CARYOCARACEAE 

Caryocar  costaricense  #  ๔ คาริโยคาร์  คอสทาริเซนเซ 
(Ajo) 

๒๒ 
 

๒๓ 

วงศ์คราสซูเลซีอี 
CRASSULACEAE 
 

Dudleya  stolonifera ดัดลียา  สโตลอนนิเฟอรา 
(Laguna  Beach  Dudleya)   
Dudleya  traskiae ดัดลียา  ทราสเกียอี 
(Santa  Barbara  Island  Dudleya) 

๒๔ 
 

๒๕ 

วงศ์คิวเคอร์บิเทซีอี 
CUCURBITACEAE 

Zygosicyos  pubescens ไซโกซิไซออส  พิวเบสเซนส์ 
 
Zygosicyos  tripartitus ไซโกซิไซออส  ไตรพาร์ทิทัส 

๒๖ วงศ์ไซอาธีเอซีอี 
CYATHEACEAE 

Cyathea  spp.  #  ๔ ไซอาเธีย  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลไซอาเธีย  ทุกชนิด) 

๒๗ วงศ์ไซคาเดซีอี 
CYCADACEAE 

CYCADACEAE  spp.  #  ๔ ไซคาเดซีอี  สปีชีส์   
 (พืชในวงศ์ไซคาเดซีอี  ทุกชนิด) 
(ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชพีืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑) 

๒๘ 
 

๒๙ 

วงศ์ดิคซอนนิเอซีอี 
DICKSONIACEAE 

Cibotium  barometz  #  ๔ ซิโบเตียม  บารอเมทซ์ 
 (ละอองไฟฟ้า,  ว่านไก่น้อย) 
Dicksonia  spp.  #  ๔ ดิกซอนเนีย  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลดิกซอนเนีย  ทุกชนิด) 
(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาเท่านั้น) 
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 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๓๐ 
 

วงศ์ดิดเดรีเอซีอี 
DIDIEREACEAE 

DIDIEREACEAE  spp.  #  ๔ ดิดเดรีเอซีอี  สปีชีส์ 
 (พืชในวงศ์ดิดเดรีเอซีอี  ทุกชนิด) 

๓๑ วงศ์ไดออสคอรีเอซีอี 
DIOSCOREACEAE 

Dioscorea  deltoidea  #  ๔ ไดออสคอรีเอ  เดลทอยเดีย 
(Githa,  Kniss) 

๓๒ 
 

วงศ์ดรอสเซราซีอี 
DROSERACEAE 

Dionaea  muscipula  #  ๔ ไดโอนาเอีย  มัสซิพูลา   
(Venus’  flytrap)   (ปากหอยแครง) 

๓๓ วงศ์ยูฟอร์บิเอซีอี 
EUPHORBIACEAE 
 

Euphorbia  spp.  #  ๔   ยูฟอร์เบีย  สปีชีส์   
 (พืชในสกุลยูฟอร์เบีย  ทุกชนิด)   
(เฉพาะชนิดที่มีลักษณะอวบน้ําเท่านั้น)  ยกเว้น 
 - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑ 
 - Euphorbia  misera   ยูฟอร์เบีย  มิเซอรา 
 - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด  Euphorbia  

trigona  (ยูฟอร์เบีย  ไทรโกนา  หรือ  สลัดไดบ้าน) 
 - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด  Euphorbia  

lactea  (ยูฟอร์เบีย  แลคเทีย  หรือ  หยก)  ที่มีลักษณะหยัก
เป็นคล่ืน  หรือรูปพัด  หรือมีสีผิดไปอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ ์ 
และต่ออยู่บนก่ิงพันธุ์  ของ  Euphorbia  neriifolia  (ยูฟอร์เบีย  
เนอริอิโฟเลีย  หรือส้มเช้า)  ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 

๓๔ วงศ์เฟาควีริเอซีอี 
FOUQUIERIACEAE 

Fouquieria  columnaris  #  ๔ เฟาควีเรีย  คอลัมนาริส 
(Boojum  Tree) 

๓๕ 
 

วงศ์จักแลนเดซีอี 
JUGLANDACEAE 

Oreomunnea  pterocarpa  #  ๔ ออริโอมันเนีย  เทโรคาร์ปา 
(Gavilan  blanco) 

๓๖ วงศ์ลอราซีอี 
LAURACEAE 

Aniba  rosaeodora  #  ๑๒  แอนิบา  โรซีโอโดรา 

๓๗ 
 
 
 

๓๘ 
 

วงศ์เลคกูมิโนซี 
หรือวงศ์ฟาบาซีอี 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Caesalpinia  echinata  #  ๑๐ ซีซาลพิเนีย  อิชินาต้า 
(Brazil  wood) 
 
 
Pericopsis  elata  #  ๕  เพริคอปซิส  อีลาตา 
(Afrormosia) 
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 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๓๙ 
 

๔๐ 

 Platymiscium  pleiostachyum  #  ๔  แพทไทมิสเซียม  พลีออสสแตคไคอัม 
(Cristobal,  Quira  macawood) 
Pterocarpus  santalinus  #  ๗  เทโรคาร์ปัส  แซนทาลินัส 
(Red  sandalwood) 

๔๑ วงศ์ลิลิเอซีอี 
LILIACEAE 

Aloe  spp.  #  ๔  อะโล  สปีชีส์   
  (พืชในสกุลอะโล  ทุกชนิด) 
ยกเว้น 
 - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชทีี่  ๑ 
 - ว่านหางจระเข้  (Aloe  vera  หรือ  Aloe  barbadensis)   
   (อะโล เวร่า หรือ อะโล บาร์บาเดนซิส) 

๔๒ 
 

๔๓ 
 

 
๔๔ 

วงศ์เมลิเอซีอี 
MELIACEAE 
 

Swietenia  humilis  #  ๔ สเวทีเนีย  ฮูมิลิส   
(Pacific  coast  mahogany) (มะฮอกกานีเม็กซิกัน) 
Swietenia  macrophylla  #  ๖ สเวทีเนีย  มาโครฟิลลา   
(Honduras  mahogany) (มะฮอกกานีใบใหญ่) 
(เฉพาะประชากรที่มีถิน่กําเนิดในประเทศแถบ  Neotropics  เท่านั้น) 
Swietenia  mahagoni  #  ๕ สเวทีเนีย  มาฮาโกนิ 
(West  Indian  mahogany) (มะฮอกกานีใบเล็ก) 

๔๕ 
 

วงศ์นีเพนเธซีอี 
NEPENTHACEAE 
 

Nepenthes  spp.  #  ๔ นีเพนธิส  สปีชีส์   
 (พืชในสกุลนีเพนธิส  ทุกชนิด) 
 (หม้อข้าวหม้อแกงลิง) 
(ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชพีืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑) 

๔๖ 
 

วงศ์ออคิเดซีอี 
ORCHIDACEAE 

ORCHIDACEAE  spp.  #  ๔ ออคิเดซีอี  สปีชีส์ 
 (พืชในวงศ์ออคิเดซีอี  ทุกชนิด) 
(ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชพีืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑) 

๔๗ 
 

วงศ์โอโรบันเคซีอี 
OROBANCHACEAE 

Cistanche  deserticola  #  ๔ ซิสแทนเช  ดีเซอติโคลา 
(Broomrape) 

๔๘ 
 

วงศ์ปาล์มมี 
หรือวงศ์อะเรคาซีอี 
PALMAE   
(ARECACEAE) 

Beccariophoenix  madagascariensis  #๔ 
เบคคาริโอฟีนิกซ์  มาดากัสคาริเอนซิส 
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 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 
๕๓ 
๕๔ 
๕๕ 

 Lemurophoenix  halleuxii ลีมูโรฟีนิกซ์  ฮาลลุกซ์ซิไอ 
Marojejya  darianii มาโรเจจยา  ดาเรียนนิไอ 
Neodypsis  decaryi  #  ๔ นีโอดิปซิส  เดคาริไอ 
Ravenea  louvelii ราวิเนีย  ลูเวลลิไอ 
Ravenea  rivularis ราวิเนีย  ริวูลลาริส 
Satranala  decussilvae ซาทรานาลา  เดคัสซิลเว 
Voanioala  gerardii โวนิโออลา  เจราดิไอ 

๕๖ วงศ์แพสสฟิลอราซีอี 
PASSIFLORACEAE 

Adenia  olaboensis อะดีเนีย  โอลาโบเอนซีส 

๕๗ 
 

๕๘ 
 

๕๙ 

วงศ์พอร์ทูลาเคซีอี 
PORTULACACEAE 

Anacampseros  spp.  #  ๔ แอนาแคมป์เซรอส  สปีชีส์ 
(Purslanes)   (พืชในสกุลแอนาแคมป์เซรอส ทุกชนดิ) 
Avonia  spp.  #  ๔ อะโวเนีย  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลอะโวเนีย  ทุกชนิด) 
Lewisia  serrata  #  ๔ เลวิสเซีย  เซอร์ราตา 
(Saw-toothed  lewisia) 

๖๐ วงศ์พริมูเลซีอี 
PRIMULACEAE 

Cyclamen  spp.  ๘  #  ๔ ไซคลาเมน  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลไซคลาเมน  ทุกชนิด) 

๖๑ 
 

๖๒ 

วงศ์รานันคูเลซีอี 
RANUNCULACEAE 

Adonis  vernalis  #  ๒ เอโดนิส  เวอร์นาลิส 
(Yellow  adonis) 
Hydrastis  canadensis  #  ๘ ไฮดราสทิส  คานาเดนซิส 
(Golden  seal,  Yellow  root) 

๖๓ วงศ์โรเซซีอี 
ROSACEAE 

Prunus  africana  #  ๔ พรูนัส  แอฟริกานา 
(African  cherry,  Red  stinkwood) 

๖๔ 
 

วงศ์ซาร์แรกซินิเอซีอี 
SARRACENIACEAE 

Sarracenia  spp.  #  ๔ ซาร์แรกซิเนีย  สปีชีส์   
 (พืชในสกุลซาร์แรกซิเนีย  ทุกชนิด) 
(ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑) 

๖๕ วงศ์สครอบฟูลาริเอซีอี 
SCROPHULARIACEAE

Picrorhiza  kurrooa  #  ๒ พิโครไรซา  เคอร์รูอัว 
(ยกเว้น  ชนิด  Picrorhiza  scrophulariiflora  พิโครไรซ่า  สครอบ 
ฟูลาริอิฟลอรา) 
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 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๖๖ 
 

วงศ์สแตงเจริเอซีอี 
STANGERIACEAE 

Bowenia  spp.  #  ๔ โบวีเนีย  สปีชีส์ 
 (พืชในสกุลโบวีเนีย  ทุกชนิด) 

๖๗ 
 
 

๖๘ 
 
 

๖๙ 
 

 
๗๐ 

 
 

๗๑ 

วงศ์แทกเซซีอี 
TAXACEAE 

Taxus  chinensis  #  ๒ แทกซัส  ไชเนนซิส   
(Chinese  yew) 
(รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ)์ 
Taxus  cuspidata  ๙  #  ๒   แทกซัส  คัสพิดาทา 
(Japanese  yew) 
(รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ)์ 
Taxus  fuana  #  ๒ แทกซัส  เฟานา   
(Chinese  yew) 
(รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ)์ 
Taxus  sumatrana  #  ๒ แทกซัส  สุมาตรานา   
(Chinese  yew) 
(รวมถึงชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ)์ 
Taxus  wallichiana  #  ๒ แทกซัส  วอลลิเชียนา   
(Himalayan  yew) 

๗๒ 
 
 
 

๗๓ 
 
 

๗๔ 

วงศ์ไทม์เมลิเอซีอี 
หรือวงศ์อะควิลาเรียซีอี 
THYMELAEACEAE 
(AQUILARIACEAE) 
 

Aquilaria  spp.  #  ๔ อะควิลาเรีย  สปีชีส์   
(Agarwood)   (พืชในสกุลอะควิลาเรีย  ทุกชนิด) 
 (กฤษณา) 
 
Gonystylus  spp.  #  ๔ โกนีสไตลัส  สปีชีส์   
(Ramin)   พืชในสกุลโกนีสไตลัส  ทุกชนิด   
 (รามิน) 
Gyrinops  spp.  #  ๔   กัยรินอพส์  สปีชีส์   
 (พืชในสกุลกัยรินอพส์  ทุกชนดิ)   
 (กฤษณาน้อย) 

๗๕ วงศ์วาเลอริอานาซีอี 
VALERIANACEAE 

Nardostachys  grandiflora  #  ๒ นาร์โดสแตคิส  แกรนดิฟลอรา 
(Himalayan  spikenard) 

๗๖ 
 

วงศ์ไวทาซีอี 
VITACEAE 

Cyphostemma  elephantopus ไซโฟสเตมมา  อีลีแฟนโทพัส 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒ 

๗๗ Cyphostemma  montagnacii ไซโฟสเตมมา  มอนแทกนาซิไอ 

๗๘ วงศ์เวลวิตชิเอซีอี 
WELWITSCHIACEAE 

Welwitschia  mirabilis  #  ๔ เวลวิตเชีย  มิราบิลิส 
 

๗๙ วงศ์ซามิเอซีอี 
ZAMIACEAE 

ZAMIACEAE  spp.  #  ๔ ซามิเอซีอี  สปีชีส์ 
 (พืชในวงศ์ซามิเอซีอี  ทุกชนิด) 
(ยกเว้นชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑) 

๘๐ วงศ์ซิงจิเบอเรซีอี 
ZINGIBERACEAE 

Hedychium  philippinense  #  ๔ เฮดิเคียม  ฟิลิปปินเนนเซ 
(Ginger  lily) 

๘๑ 
 

๘๒ 

วงศ์ไซโกฟิลเลซีอี 
ZYGOPHYLLACEAE 
 

Bulnesia  sarmientoi  #  ๑๑ บัลนีเซีย  ซาร์ไมเอนโทไอ 
 
Guaiacum  spp.  #  ๒ ไกวอะคัม  สปีชีส์   
(Lignum-vitae) (พืชในสกุลไกวอะคัม  ทุกชนิด) 

ข้อ ๔ ให้พืชต่อไปนี้  เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๓ 

ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๓ 

แหล่งกําเนิด 

๑ วงศ์นีเทซีอี 
GNETACEAE 

Gnetum  montanum  #  ๑  นีตัม มอนทานัม 
 (เม่ือย) 

ราชอาณาจักรเนปาล 
 

๒ 
 
 
 
๓ 
 
๔ 

วงศ์เลคกูมิเนซี 
หรือวงศ์ฟาบาซีอี 
LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

Dalbergia  retusa  #  ๕ 
 ดัลเบอร์เจีย  เรทูซา 
 
 
Dalbergia  stevensonii  #  ๕ 
  ดัลเบอร์เจีย  สตีเฟนซอนนิไอ   
Dipteryx  panamensis   
 ดิพเทริกซ์  พานาเมนซิส 

สาธารณรัฐ
กัวเตมาลา 
 
 
สาธารณรัฐกัวเตมาลา 
 
สาธารณรัฐคอสตาริกา 
สาธารณรัฐนิคารากัว 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อวงศ์ 
 

ชนิด 
พืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๓ 

แหล่งกําเนิด 

๕ วงศ์แมกโนลิเอซีอี 
MAGNOLIACEAE 
 

Magnolia  liliifera  var.  obovata  #  ๑ 
 แมกโนเลีย  ลิลิอิเฟอร์รา   
 วาไรตี  ออบโอวาตา 
 (แมกโนเลีย  ลิลิอิเฟอร์รา 
 พันธุ์ย่อย  ออบโอวาตา) 
 (มณฑาเนปาล) 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๖ 
 
 
 
๗ 
๘ 

วงศ์เมลิเอซีอี 
MELIACEAE 
 

Cedrela  odorata  # ๕  ซีเดรลลา  ออโดราตา 
 
 
 
Cedrela  fissilis  # ๕  ซีเดรลลา  ฟิสสิลิส 
Cedrela  lilloi  # ๕   ซีเดรลลา  ลิลโลไอ 

สาธารณรัฐกัวเตมาลา  
สาธารณรัฐโคลัมเบีย 
สาธารณรัฐโบลิเวีย 
และสาธารณรัฐเปรู 
สาธารณรัฐโบลิเวีย 
สาธารณรัฐโบลิเวีย 

๙ วงศ์ปาล์มมี 
หรือวงศ์  อะเรคาซีอี 
PALMAE 
(ARECACEAE) 

Lodoicea  maldivica  # ๑๓ 
 โลโดอิซี  มัลดิวิคา   

สาธารณรัฐเซเชลส์ 

๑๐ วงศ์พาพาเวอเรซีอี 
PAPAVERACEAE 

Meconopsis  regia  # ๑  มีโคนอปซิส  รีเกีย 
(Himalayan  poppy) 

ราชอาณาจักรเนปาล 

๑๑ วงศ์ไพเนซีอี 
PINACEAE 

Pinus  koraiensis  # ๕ พินัส  โคไรเอนซิส 
 

สหพันธรัฐรัสเซีย 

๑๒ วงศ์โพโดคาร์เปซีอี 
PODOCARPACEAE 
 

Podocarpus  neriifolius  #  ๑ 
 โพโดคาร์ปัส  เนริไอโฟเลียส 
(Mountain  teak,  Oleander  podocarp,  
Yellow  wood) 

ราชอาณาจักรเนปาล 
 

๑๓ วงศ์โตรโคเดนเดรซีอี 
หรือวงศ์เตตราเซน
ตราซีอี 
TROCHODENDRACEAE 
(TETRACENTRACEAE) 

Tetracentron  sinense  #  ๑ 
(Tetracentron)  
 เตตราเซนทรอน ไซเนนเซ 
 

ราชอาณาจักรเนปาล 
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ข้อ ๕ ในประกาศนี้ 
(๑) ชนิดพืชในบัญชีพืชอนุรักษ์  มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 ก. ชนิดของพืชอนุรักษ์จะกําหนดไว้โดยช่ือ  หรือ 
 ข. ให้รวมหมายถึงทุกลําดับอนุกรมวิธาน  (taxon)  ที่สูงกว่าหรือชิ้นส่วนของพืชอนุรักษ์

ที่สามารถระบุเป็นพืชอนุรักษ์ได้ 
(๒) คําย่อ  “spp.”  หมายถึง  ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ระบุ  เช่น  สกุลหรือวงศ์ 
(๓) การอ้างอิงอ่ืน ๆ  ถึงชื่อหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าระดับชนิด  (species)  มีวัตถุประสงค์ไว้

เพื่อเป็นข้อมูล หรือเพื่อเป็นการจําแนกประเภทของพืชเท่านั้น  ชื่อสามัญและชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษ   
ที่แสดงไว้ในตารางมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น  ชื่อเหล่านี้เป็นการแสดงไว้ให้ทราบว่าพืชชนิดใดอยู่ในพืช
วงศ์ไหนของบัญชีพืชอนุรักษ์  ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกชนิดที่จัดอยู่ในวงศ์ต่าง ๆ  เป็นพืชอนุรักษ์ทั้งหมด 

(๔) คําย่อต่อไปนี้  ใช้เพื่อแสดงการจําแนกประเภทพืชของพืชอนุรักษ์ที่ จัดอยู่ในหน่วย
อนุกรมวิธานที่ต่ํากว่าระดับชนิด  (species) 

 ก. “ssp.”  หมายถึง  หน่วยอนุกรมวิธานระดบัชนิดย่อย 
 ข. “var  (s).”  หมายถึง  หน่วยอนุกรมวิธาน  ระดับพันธุ์หรือวาไรตี  (variety)   
 ค. forma  หมายถึง  แบบ  ซ่ึงเป็นหน่วยอนุกรมวิธาน  ที่ต่ํากว่าระดับพันธุ์ 
(๕) สําหรับกรณีที่ไม่ใช่พืชอนุรักษ์ชนิด (species) หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าชนิดของ 

พืชอนุรักษ์ซ่ึงระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑  ภายใต้คําอธิบายเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้  พืชลูกผสมที่เกิด
จากการขยายพันธุ์เทียมมีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑  จํานวนหนึ่งชนิดหรือมากกว่า  
หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้  และเมล็ด  ละอองเกสร  
(รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ไม้ตัดดอก  ต้นอ่อน  หรือที ่ได้จาก 
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเช้ือไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว  ขนส่งในสภาพปลอดเชื้อ   
ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงได้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๖) สําหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๑  ในวงศ์  ORCHIDACEAE  (ออคิเดซีอี)  ถ้าเป็นต้นอ่อนหรือที่ได้
จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อไม่ว่าจะอยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว  ซ่ึงขนส่งบรรจุ 
ในภาชนะที่ปลอดเชื้อ  ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามคํานิยามของคําว่า  
การขยายพันธุ์เทยีม  ตามที่ประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกกําหนดไว้ดังนี้ 

 ๖.๑ ในกรณีที่ชนิดพืชอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดหรือละอองเกสร  (รวมถึง
ละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก)  ที่เก็บมาจากป่า  จะถือว่าได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 
ก็ต่อเม่ือพืชอนุรักษ์ดังกล่าวมีการเจริญเติบโตภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม  และเมล็ดหรือละอองเกสร  
(รวมถึงละอองเกสรที่ มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) ต้องได้มาจากชนิดพันธุ์ที่ มีแหล่ง 
แพร่กระจายพันธุ์หรือมีถิ่นกําเนิดในประเทศ 
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 ๖.๒ เมล็ดหรือละอองเกสร  (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก)
นั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ  เพื่อประโยชน์ใน 
การคุ้มครองและอนุรักษ์ซ่ึงชนิดพันธุ์ดังกล่าว 

(๗) รายชื่อประเทศต่าง ๆ  ที่แสดงไว้ในตารางแหล่งกําเนิด  กํากับท้ายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์  
ในพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๓ นั้น  หมายถึง  รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  ที่มีแหล่งกําเนิดชนิดพืชอนุรักษ์และเสนอให้มีการควบคุม
การค้าพืชเหล่านี้   

(๘) เครื่องหมาย  #  ตามด้วยตวัเลขที่กํากับอยู่ท้ายชื่อชนิด  หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่า
ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่  ๒  และบัญชีที่  ๓  หมายถึง  ส่วนของชนิดหรือที่แยกออกมาจากชนิดดังกล่าว   
มีข้อยกเว้นพิเศษซ่ึงไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดังต่อไปนี้ 

 # ๑ หมายถึง  ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้น  และส่วน
ที่แยกมาจากชนิดดังกล่าว  ยกเว้น 

   ก) เมล็ด  สปอร์  และละอองเกสร  (รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน
หรือเป็นเมือก) 

   ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ  อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว  และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ 

   ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม  และ 
   ง) ผล  ส่วนของผล  และสิ่งที ่ได้มาจากผลของชนิดนั้นจากต้นที ่เกิดจาก 

การขยายพันธุ์เทียมของทุกชนิด  ในสกุล  Vanilla  (วานิลลา) 
 # ๒ หมายถึง  ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้นและส่วนที่

แยกมาจากชนิดดังกล่าว  ยกเว้น 
   ก) เมล็ด  และละอองเกสร  และ 
   ข) ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  บรรจุภาชนะพร้อมจําหน่ายแบบปลีก 
 # ๓ หมายถึง  ราก  ชิ้นส่วนของราก  และรากที่ฝานเป็นชิ้น 
 # ๔ หมายถึง  ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์ที่สามารถดูออกได้ว่าเป็นของชนิดนั้น  และส่วน

ที่แยกมาจากชนิดดังกล่าว  ยกเว้น 
   ก) เมล็ด  (รวมถึงฝักของพืชวงศ์ออคิเดซีอี  (กล้วยไม้))  สปอร์  และละอองเกสร  

(รวมถึงละอองเกสรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นเมือก) แต่ไม่รวมถึงเมล็ดวงศ์แคคเตซีอี  (แคคตัส)  
ที่ส่งออกจากสหรัฐเม็กซิโก  และเมล็ดของ  Beccariophoenix  madagascariensis  (เบกคาริโอฟีนิกซ์  
มาดากัสคาริเอนซิส)  และ  Neodypsis  decaryi  (นีโอดิพซิส  ดีคาริไอ)  ที่ส่งออกจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ 
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   ข) ต้นอ่อนหรือที่ได้จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ  อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว  และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ 

   ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม 
   ง) ผล  ส่วนของผล  และส่ิงที่ได้มาจากผลของชนิดนั้นจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์

โดยธรรมชาติ  หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียมของทุกชนิด ในสกุล  Vanilla  (วานิลลา)  วงศ์  
ORCHIDACEAE  (ออคิเดซีอี)  และในวงศ์  CACTACEAE  (แคคเตซีอี)  

   จ) ลําต้น  ดอก  ส่วนต่าง ๆ  ที่แยกออกมาและส่ิงที่ได้มาจากชนิดพันธุ์  ทั้งที่ได้มา
จากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ  หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียมของพืชในสกุล  Opuntia  (โอปันเทีย)  
สกุลย่อย  Opuntia  (โอปันเทีย)  และพืชในสกุล  Selenicereus  (เซเลนิเซเรอุส)  ของวงศ์  
CACTACEAE  (แคคเตซีอี)  และ 

   ฉ) ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  ของ  Euphorbia  antisyphilitica  (ยูฟอร์เบีย  
แอนทิไซฟิลิทิกา)  ที่บรรจุภาชนะพร้อมจําหน่ายแบบปลีก 

 # ๕ หมายถึง  ท่อนซุง  ไม้ที่เล่ือยแล้ว  และไม้แผ่นอัด 
 # ๖ หมายถึง  ท่อนซุง  ไม้ที่เล่ือยแล้ว  ไม้แผ่นอัด  และไม้อัด 
 # ๗ หมายถึง  ท่อนซุง  ไม้ที่ตัดเป็นชิ้น  ผง  และ  สารสกัด 
 # ๘ หมายถึง  ทุกส่วน  บางส่วน  และผงที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน  (เช่น  ราก,  เหง้า) 
 # ๙ หมายถึง  ทุกส่วนของพืชอนุรักษ์และส่วนที่แยกมาจากพืชอนุรักษ์ดังกล่าว  

ยกเว้น  ชนิดที่มีฉลากข้อความ  ดังต่อไปนี้  “ผลิตจาก  Hoodia  spp.  (ฮูเดีย  สปีชีส์)  ที่ได้มาจาก 
การเก็บเก่ียวและกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศสาธารณรัฐบอต
สวานา  สาธารณรัฐนามิเบีย  และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันที่  BW/NA/ZA  
xxxxxx” 

 # ๑๐ หมายถึง  ท่อนซุง  ไม้ที่เล่ือยแล้ว  ไม้แผ่นอัด  รวมถึง  ชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบ
เพื่อใช้ในการทําคันชักสําหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย   

 # ๑๑ หมายถึง  ท่อนซุง  ไม้ที่เล่ือยแล้ว  ไม้แผ่นอัด  ไม้อัด  ผง  และสารสกัด   
 # ๑๒ หมายถึง  ท่อนซุง  ไม้ที่เล่ือยแล้ว  ไม้แผ่นอัด  ไม้อัด  และน้ํามันหอมระเหย  

ยกเว้นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  บรรจุภาชนะพร้อมจําหน่ายแบบปลีก 
 # ๑๓ หมายถึง  เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ด  (kernel)  ประกอบด้วย  เอ็นโดสเปิร์ม  

(endosperm)  พัลพ ์ (pulp)  หรือโคพรา  (copra)  และสารสกัดที่ได้จากชนิดพันธุ์ดังกล่าว 
(๙) ตัวเลขที่ยกลอยขึ้นที่กํากับอยู่ท้ายชื่อชนิดหรือลําดับอนุกรมวิธานที่สูงกว่า  มีความหมาย  

ดังต่อไปนี้ 
 (๙.๑) CACTACEAE  spp.๖  หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของพืช

ลูกผสมและ/หรือพันธุ์ปลูก  (cultivars)  ของชนิดพชืดงัต่อไปนี ้ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติ
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พันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ดังนี้คือ 

  ก) Hatiora × graeseri  (ฮาทิโอรา × กราอีเซรี) 
  ข) Schlumbergera × buckleyi  (ชลัมเบอร์เจรา × บุคเลยี) 
  ค) Schlumbergera  russelliana × Schlumbergera  truncata  (ชลัมเบอร์เจรา  

รัสเซลเลียนา × ชลัมเบอร์เจรา  ทรังคาตา) 
  ง) Schlumbergera  orssichiana × Schlumbergera  truncata  (ชลัมเบอร์เจรา  

ออร์สซิเชียนา × ชลัมเบอร์เจรา  ทรังคาตา) 
  จ) Schlumbergera  opuntioides × Schlumbergera  truncata  (ชลัมเบอร์เจรา  

โอปันทิออยเดส × ชลัมเบอร์เจรา  ทรังคาตา) 
  ฉ) Schlumbergera  truncata  (ชลัมเบอร์เจรา  ทรังคาตา)  ที่เป็นพันธุ์ปลูก 

  ช) พืชในวงศ์แคคเตซีอี  (CACTACEAE)  ทุกชนิดที่กลายพันธุ์มีลักษณะปราศจาก
คลอโรฟิลล์  (chlorophyll)  หรือมีน้อยมากและได้ทําการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์  ดังต่อไปนี้  คือ  ต้นตอ  
Harrisia  ‘Jusbertii’  (แฮร์ริเซีย  จัสเบอร์ทิไอ)  หรือต้นตอ  Hylocereus  trigonus  (ไฮโลเซเรียส  
ไทรโกนัส)  หรือต้นตอ  Hylocereus  undatus  (ไฮโลเซเรียส  อันดาทัส) 

  ซ) Opuntia  microdasys  (โอปันเทีย  ไมโครดาซิส)  ที่เป็นพันธุ์ปลูก 
 (๙.๒) Cyclamen  spp.๘  หมายถึง  ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของพันธุ์ปลูก

ของ  Cyclamen  persicum  ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงได้
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่ให้ใช้
ในกรณีที่ตัวอย่างพืชซ่ึงทําการค้าเป็นหัวพันธุ์ที่พักตัว  (dormant  tubers) 

 (๙.๓) Taxus  cuspidata  ๙  หมายถึง  ตัวอย่างพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียม 
ซ่ึงปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกที่มีขนาดเล็ก  การค้าขายแต่ละคร้ังมีฉลากหรือเอกสารที่แสดงช่ือชนิด
และข้อความที่ระบุว่า  “ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม”  ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยุทธพงศ์  จรัสเสถียร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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Àπâ“ 18

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÛ¯ ß Û ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»°√¡«‘™“°“√‡°…µ√
‡√◊ËÕß °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰ø

·≈–°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™ ”À√—∫¥Õ°°≈â«¬‰¡â

‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰ø·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õß

ª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™ ”À√—∫¥Õ°°≈â«¬‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àß‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ

ª√–°Õ∫°—∫®“°°“√ª√–™ÿ¡√à«¡°—π√–À«à“ß œæ≥œ √—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß‡°…µ√

·≈– À°√≥å °√¡«‘™“°“√‡°…µ√  ¡“§¡ºŸâ àßÕÕ°¥Õ°°≈â«¬‰¡â‰∑¬ ·≈–‡°…µ√°√

ºŸâª≈Ÿ°‡≈’È¬ß°≈â«¬‰¡â ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Òˆ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å„Àâ°“√√—∫√Õß

°“√ª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™‡æ◊ËÕ àßÕÕ°¥Õ°°≈â«¬‰¡â‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√ ‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

·≈–‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßª√–‡∑»ºŸâπ”‡¢â“ ‚¥¬‡©æ“–‡æ≈’È¬‰ø (Thrips palmi Karny)

´÷Ëß‡ªìπ»—µ√Ÿæ◊™∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠·≈–‡ªìπªí≠À“µàÕ°“√ àßÕÕ°‰ª¬—ß∫“ßª√–‡∑» Õ“»—¬Õ”π“®

µ“¡§«“¡„π¢âÕ ˜ ·Ààßª√–°“»°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å «à“¥â«¬°“√ àß ‘π§â“ÕÕ°‰ªπÕ°

√“™Õ“≥“®—°√ (©∫—∫∑’Ë ˘Û) æ.». ÚıÙÚ ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˘ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙÚ

°√¡«‘™“°“√‡°…µ√®÷ßÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√°”®—¥

‡æ≈’È¬‰ø ·≈–°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™ ”À√—∫¥Õ°°≈â«¬‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°‰ª

πÕ°√“™Õ“≥“®—°√‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ Ò «‘∏’°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰ø

Ò.Ò √¡¥â«¬ “√√¡‡¡∑‘≈‚∫√‰¡¥å Õ—µ√“ Ú - ÚÙ °√—¡µàÕ≈∫.‡¡µ√

√¡π“π ˘ π“∑’
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Àπâ“ 19

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÛ¯ ß Û ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

Ò.Ú ·™à¥Õ°°≈â«¬‰¡â‡ªìπ√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ ı π“∑’ ¥â«¬ “√

°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™

imidacloprid Õ—µ√“ Ú ¡≈. µàÕπÈ” Ú ≈‘µ√

fipronil Õ—µ√“ Ú ¡≈. µàÕπÈ” Ú ≈‘µ√

acetamiprid Õ—µ√“ ı °√—¡ µàÕπÈ” Ú ≈‘µ√

¢âÕ Ú ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√°”Àπ¥«‘∏’°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰ø

Ú.Ò °√≥’ àßÕÕ°‰ª À¿“æ¬ÿ‚√ª „Àâ„™â‡©æ“–«‘∏’°“√√¡¬“µ“¡¢âÕ Ò.Ò

Ú.Ú °√≥’ àßÕÕ°‰ªª√–‡∑»Õ◊ËπÊ „Àâ„™â«‘∏’°“√√¡¬“µ“¡¢âÕ Ò.Ò

À√◊Õ°“√·™à¥â«¬ “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ µ“¡¢âÕ Ò.Ú

¢âÕ Û ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâª√–°Õ∫°“√ àßÕÕ° ∑’Ë¥”‡π‘π°“√

°”®—¥‡æ≈’È¬‰øµ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√∑’Ë°√¡«‘™“°“√‡°…µ√°”Àπ¥ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√

®÷ß°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™‰«â¥—ßπ’È

Û.Ò ¥Õ°°≈â«¬‰¡â∑’Ë°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õßæπ—°ß“π

‡®â“Àπâ“∑’Ë °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–ÕÕ°„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™„Àâ‚¥¬‰¡àµâÕß ÿà¡µ—«Õ¬à“ß

‡æ◊ËÕµ√«®»—µ√Ÿæ◊™∑’Ë§≈—ß ‘π§â“ À√◊ÕÀ“°ª√– ß§å®–¢Õ√—∫„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™

≥ ‚√ß∫√√®ÿÀ’∫ÀàÕ¢ÕßºŸâ àßÕÕ° °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–¥”‡π‘π°“√„Àâµ“¡¢—ÈπµÕπ

°“√ÕÕ°„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™„Àâ°—∫¥Õ°°≈â«¬‰¡â¿“¬„µâ°“√§«∫§ÿ¡¢Õßæπ—°ß“π

‡®â“Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°√¡«‘™“°“√‡°…µ√°”Àπ¥

Û.Ú ¥Õ°°≈â«¬‰¡âπÕ°‡Àπ◊Õ®“°¢âÕ Û.Ò °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–ÕÕ°

„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™‚¥¬ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡æ◊ËÕµ√«®»—µ√Ÿæ◊™∑’Ë§≈—ß ‘π§â“ À“°æ∫»—µ√Ÿæ◊™

°Á®–‰¡àÕÕ°„∫√—∫√Õßª≈Õ¥»—µ√Ÿæ◊™„Àâ

- 503 -



Àπâ“ 20

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÛ¯ ß Û ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

¢âÕ Ù ¡“µ√°“√¥”‡π‘π°“√‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âß°“√µ√«®æ∫»—µ√Ÿæ◊™®“°ª√–‡∑»

ª≈“¬∑“ß

Ù.Ò °√≥’°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰øµ“¡¢âÕ Ò.Ò °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–¬°‡≈‘°

°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π√—∫√Õß‚√ß√¡¬“¥—ß°≈à“«‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«®π°«à“®–∑”°“√µ√«® Õ∫

‚√ß√¡µ“¡¢—ÈπµÕπ°“√√—∫√Õß·≈–¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‚√ß√¡µ“¡∑’Ë°√¡«‘™“°“√‡°…µ√°”Àπ¥

·≈â«‡ √Á®®÷ß„Àâ°“√√—∫√Õß„À¡à

Ù.Ú °√≥’°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰øµ“¡¢âÕ Ò.Ú °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–¢÷Èπ

∫—≠™’ (black list) ·≈–®–√–ß—∫°“√ àß¥Õ°°≈â«¬‰¡â¢ÕßºŸâ àßÕÕ°√“¬π—Èπ∑—π∑’®π°«à“

®–ºà“π°“√µ√«® Õ∫¥â“π‡∑§π‘§·≈–«‘™“°“√„π°“√°”®—¥‡æ≈’È¬‰ø¢Õß°√¡«‘™“°“√‡°…µ√

¢âÕ ı ∫√√¥“§à“„™â®à“¬Õ—π‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

°—°æ◊™ æ.». Úı˜ ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°—°æ◊™ (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÙÚ

ª√–°“»©∫—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—πª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú¯ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

©°√√®å · ß√—°…“«ß»å

Õ∏‘∫¥’°√¡«‘™“°“√‡°…µ√
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 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

สําหรับการส่งออกผลส้มโอไปสหภาพยุโรป   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ตามระเบียบ  EC  Plant  Health  Directive  2000/29/EC  ได้กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตนําเข้า  
ผลของพืชสกุลส้มจากประเทศไทย  ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตว่าปลอดจากโรคแคงเคอร์ 
และโรคจุดดํา  ที่ผลต้องไม่ปรากฏอาการของโรคข้างต้นและทําการจุ่มผลในสารละลายกําจัดเชื้อโรค 
ที่อาจปนเป้ือนที่ผิว   

ดังนั้น  เพื่อให้การส่งออกส้มโอเป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความใน  
มาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกผลส้มโอไปสหภาพยุโรป  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ส้มโอ”  (pomelo)  Citrus  maxima  หมายความว่า  ส้มโอที่ส่งออกในลักษณะที่มีเปลือก

ห่อหุ้มทั้งผล   
“โรคแคงเคอร์”  หมายความว่า  โรคพืชซ่ึงเกิดจากเชื้อแบคทเีรีย  Xanthomonas  campestris   
“โรคจุดดํา”  หมายความว่า  โรคพืชซ่ึงเกิดจากเชื้อรา  Guignardia  citricarpa 

หมวด  ๑ 
การขอใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก 

 
 

ข้อ ๔ บุคคลใดประสงค์จะขอใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์  
และโรคจุดดําสําหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

(๑) ยื่นคําขอตามแบบ  พ.ก.  ๑๖  แนบท้ายประกาศนี้  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กลุ่มบริการ
ส่งออกสินค้าเกษตร  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   
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 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

(๒) ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร   
ที่ดีสําหรับพืช  (Good  Agricultural  Practice : GAP)  จากกรมวิชาการเกษตร   

(๓) ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงคัดบรรจุที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ตามระบบการผลิตที่ดี  (Good  Manufacturing  Practice : GMP)  จากกรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๕ การดําเนินงานเพื่อรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก  ให้ปฏิบัติตามคู่มือ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์และโรคจุดดํา  ของกรมวิชาการเกษตร   

ข้อ ๖ กรมวิชาการเกษตรจะออกใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก  
ตามแบบ  พ.ก.๑๖ - ๑  แนบท้ายประกาศนี้  ให้กับแหล่งผลิตส้มโอที่ผ่านการตรวจรับรอง  ตามข้อ  ๕  
แล้วเท่านั้น   

หมวด  ๒ 
การขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
 

ข้อ ๗ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกส้มโอไปสหภาพยุโรป  
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

(๑) ยื่นคําขอ  พ.ก.  ๗  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจพืช  หรือกลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร  
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (ก) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์  และสมาพันธรัฐสวิส 

 (ข) สําเนาใบสําคัญแสดงการรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อการส่งออก  (แบบ  พ.ก.  ๑๖ - ๑)  
รับรองแหล่งผลิตส้มโอปลอดโรคแคงเคอร์และโรคจุดดํา   

 (ค) ใบรับรองสุขอนามัย  (Health  Certificate)  รับรองการปลอดสารตกค้างฉบับจริง
หรือสําเนาที่มีการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่   

(๒) ผู้ส่งออกยื่นคําขอ  พ.ก.  ๗  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ  ๗  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันทําการตรวจพืชไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทําการ   

ข้อ ๘ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกส้มโอไปสหภาพยุโรปต้องจัดเตรียมสินค้า
ในภาชนะบรรจุที่ใหม่  สะอาด  ป้องกันการเข้าทําลายของแมลงศัตรูพืชได้ดี   

ข้อ ๙ พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอ  พ.ก.  ๗  และเอกสารประกอบ  
หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน  และผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชปฏิบัติถูกต้องตามข้อ  ๘  ให้สุ่มตัวอย่างพืช
เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช 

ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชเสร็จส้ินแล้วให้ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชมารับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมแนบเอกสาร  Bill  of  Lading  และเอกสารอ่ืนถ้ามีมาแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
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 หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

ข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  เม่ือพบว่าทุกอย่างถูกต้อง 
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชระบุข้อความรับรองพิเศษตามข้อกําหนดของสหภาพยุโรป   

หมวด  ๓ 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
 

ข้อ ๑๒ ค่าป่วยการ  ค่ายานพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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เลขท่ีรับ____________________ 
Receipt No. 
วนัที่_______________________ 
Date 
ผูรั้บค าขอ___________________ 
Recipient 

 
 
 
 
 

ค ำขอใบรับรองแหล่งผลติส้มโอเพือ่กำรส่งออก 
Application for Place of Production Certificate 

of Pomelo for Export 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร                                วนัท่ี.................เดือน..........................พ.ศ............... 
To Director General of the Department of Agriculture                               Date                      Month                                 Year 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ ๑ ของ ๒ 
                                         Page 1 of 2  

 
 
 

แบบ พ.ก. ๑๖ 
Form P.Q. 16 

๑.  ขา้พเจา้................................................................................................................................................................................................................ 
 Name of applicant  
 ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................................................... 
 Address 
 จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์..................................................โทรสาร............................................ 

Province    Postal code        Telephone                      Facsimile 
 
๒.  ช่ือแหล่งผลิต....................................................................................................................................................................................................... 
 Name of place of production  
 ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................................................................... 
 Address 
 จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์..................................................โทรสาร........................................ 

Province            Postal code         Telephone                              Facsimile 

 

๓. มีความประสงคข์อรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศ........................................................................................... 
 Wish to certify place of production of pomelo for export to  
 เพ่ือรับรองวา่เป็นแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกท่ีปลอดจากเช้ือ Xanthomonas campestris และ Guignardia citricarpa 

  To certify that place of production of Pomelo for export are free from Xanthomonas campestris and Guignardia citricarpa. 

 พ้ืนท่ีปลูก........................................................ไร่...................................................งาน 
  Areas 

 วนัท่ีเร่ิมตน้รอบการเจริญเติบโต.........................................................วนัท่ีคาดวา่จะเก็บเก่ียว............................................................. 
 Growth cycle date        The expected harvest date 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งและยนิยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
I hereby declare that the information given above is correct and agree to comply with criteria, procedures and conditions specified by Director 
General. 

 
    ลายมือช่ือผูย้ืน่ค  าขอ   
  Signature of applicant 
 

             ............................................................. 
                          (                                                             ) 
 
 
 
 
 หมายเหตุ     ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง     หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ   

Note      Insert the check mark symbol ✓ into check block    in front of the required text 
 

 
หนา้ ๒ ของ ๒ 

                                         Page 2 of 2 
 
 

แบบ พ.ก. ๑๖ 
Form P.Q. 16 

 พร้อมค าขอน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานต่างๆ มาดว้ย ดงัน้ี 
 Herewith I have enclosed documentary evidence as follows : 

     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง  
A copy of the identification card or passport 

   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วตัถุประสงค ์และผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตน้ีออกใหไ้ม่เกินหกเดือน 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is      
corporation) 

   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล หรือหนงัสือเดินทาง 
A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport  

     หนงัสือมอบอ านาจในกรณีมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน  
Application letter of authorized to submit the application for permit 

   ส าเนาแสดงกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองการใชท่ี้พ้ืนท่ี 
Title deed 

     แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของแหล่งผลิต 
Place of production of pomelo map 

   อ่ืนๆ  ..........................................................................................................................................................................................................  
Other 
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หน้า ๑ ของ ๑  
Page 1 of 1 

 
 
 
 

 
ใบส ำคัญแสดงกำรรับรองแหล่งผลิตส้มโอเพื่อกำรส่งออก 

 

    Certificate of Place of Production Certificate of Pomelo for Export 

 
 
ใบส ำคัญเลขที ่ /   กรมวิชำกำรเกษตร 
Certificate No.         Department of Agriculture 
   
ใบส าคัญฉบับน้ีออกให้แก ่   
This certificate is granted to  
ที่อยู่   
Address 
                                                                               จังหวัด                            รหัสไปรษณีย ์                   
    Province  Postal code 
 
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับใบส าคัญแสดงการรับรองแหล่งผลติส้มโอปลอดจากเชื้อ Xanthomonas campestris  
และ Guignardia citricarpa เพือ่ส่งออกไปยังประเทศ    
Certify that has certification place of production of pomelo are free from Xanthomonas campestris  
and Guignardia citricarpa for export to country                              
 
ใบส าคัญฉบับน้ีให้ใช้ได้หนึ่งปีนับตัง้แต่วันท่ีออกใบส าคัญ 
The certificate is valid within one year from date of issuance 
 
 

ออกให้ ณ วันที ่ เดือน พ.ศ.  
Issued on Date    Month    Year 
 
ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
Valid Date    Month    Year 
 
(ลายมือช่ือ)  
 Signature 
                   (                                                   ) 

           อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
     Director General of the Department of Agriculture 

แบบ พ.ก. ๑๖-๑ 
Form P.Q. 16-1 
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Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òı ß Úı µÿ≈“§¡ ÚıÙı

ª√–°“»°√¡«‘™“°“√‡°…µ√
‡√◊ËÕß ª√‘¡“≥ “√ —́≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „πº≈≈”‰¬ ¥∑’Ë®– àßÕÕ°

‰ª “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π

‚¥¬„πªí®®ÿ∫—πºŸâπ”‡¢â“º≈≈”‰¬ ¥„πÀ≈“¬ª√–‡∑»‰¥â‡√‘Ë¡§”π÷ß∂÷ß ÿ¢Õπ“¡—¬

·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßÕ“À“√ æ◊™º—° ·≈–º≈‰¡â∑’Ëπ”‡¢â“¡“∫√‘‚¿§ ‚¥¬¡’°“√µ√«® Õ∫

ª√‘¡“≥ “√ —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥åµ°§â“ß„π‡π◊ÈÕ≈”‰¬·≈–∑’Ëº‘«‡ª≈◊Õ° ¥—ßπ—Èπ §ÿ≥¿“æ

¢Õßº≈≈”‰¬ ¥∑’Ë àßÕÕ°‰ªµ≈“¥πÕ°√“™Õ“≥“®—°√ ®÷ßµâÕß‰¥â¡“µ√∞“π‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ

‡°‘¥ªí≠À“∑“ß¥â“π ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬æ◊™∑’Ë∫“ßª√–‡∑»„™â‡ªìπ¢âÕ°’¥°—π∑“ß°“√§â“ ∑”„Àâ

ºŸâ àßÕÕ°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ª√– ∫ªí≠À“„π°“√ àßÕÕ°

¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ√—¥°ÿ¡·≈–∫—ß‡°‘¥º≈„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–

 “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å

«à“¥â«¬°“√ àß ‘π§â“ÕÕ°‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√ (©∫—∫∑’Ë ˘Ú) æ.». ÚıÙÚ ≈ß«—π∑’Ë

˘ °√°Æ“§¡ ÚıÙÚ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√ ®÷ß°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò º≈≈”‰¬ ¥∑’Ë®– àßÕÕ°‰ª¬—ß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π®–µâÕßºà“π

°“√µ√«® Õ∫ª√‘¡“≥ “√´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å °àÕπ°“√ àßÕÕ°∑ÿ° lot

Ò.Ò °√≥’º≈≈”‰¬ ¥ºà“π°“√√¡§«—π®“°‚√ß√¡§«—π´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å

∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–ºà“π°“√√—∫√Õß‚√ß√¡§«—π®“°°√¡«‘™“°“√‡°…µ√ „Àâ¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

„ÀâºŸâ àßÕÕ°¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡·∫∫∑â“¬ª√–°“»π’È æ√âÕ¡Àπ—ß ◊Õ

√—∫√Õß°“√√¡§«—π®“°‚√ß√¡§«—π∑’Ë‰¥â√—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–ºà“π°“√√—∫√Õß‚√ß√¡§«—π

®“°°√¡«‘™“°“√‡°…µ√µ“¡·∫∫·π∫∑â“¬ª√–°“»µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ‡æ◊ËÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë
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Àπâ“ 4

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òı ß Úı µÿ≈“§¡ ÚıÙı

æ‘®“√≥“ÕÕ°Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µµ“¡·∫∫∑â“¬ª√–°“»π’È „Àâ àßÕÕ°≈”‰¬ ¥‰¥â‡æ◊ËÕπ”‰ª

· ¥ßµàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë»ÿ≈°“°√„π°“√¥”‡π‘πæ‘∏’°“√ àßÕÕ° ·≈–°√¡«‘™“°“√‡°…µ√

®–®—¥ àß‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ª ÿà¡µ√«®º≈≈”‰¬ ¥‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ª√‘¡“≥ “√ —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å

‡ªìπ§√—Èß§√“« À“°æ∫«à“ª√‘¡“≥ “√´—≈øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥åµ°§â“ß‡°‘π§à“¡“µ√∞“π “°≈

®–µâÕß∂Ÿ°µ√«® Õ∫≈”‰¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬à“ßπâÕ¬ ı §√—Èß À“° “√µ°§â“ß´—≈‡øÕ√å

‰¥ÕÕ°‰´¥å‰¡à‡°‘π§à“¡“µ√∞“π “°≈ ®÷ß®–Õπÿ≠“µ‰¡àµâÕß ÿà¡‡°Á∫µ—«Õ¬à“ßÕ’°‡ªìπ§√—Èß§√“«

Ò.Ú °√≥’º≈≈”‰¬ ¥ºà“π°“√√¡§«—π®“°‚√ß√¡§«—π´—≈‡øÕ√å

‰¥ÕÕ°‰´¥å ∑’Ë‰¡à‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–‰¡àºà“π°“√√—∫√Õß‚√ß√¡§«—π®“°°√¡«‘™“°“√‡°…µ√

„Àâ¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

Ò.Ú.Ò „ÀâºŸâ àßÕÕ°¬◊Ëπ§”¢Õµ“¡·∫∫∑â“¬ª√–°“»π’È ‡æ◊ËÕ„Àâ

‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ªµ√«® Õ∫ª√‘¡“≥ “√ —́≈‡øÕ√å ‰¥ÕÕ°‰´¥å „πº≈≈”‰¬ ¥∑’Ë‚√ß√¡§«—π

∑ÿ°§√—Èß°àÕπ¢π àß ‘π§â“‡¢â“µŸâ§Õπ‡∑√π‡πÕ√å ‚¥¬·®âß«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’ËÕ¬à“ßπâÕ¬

Ò «—π°àÕπ°“√ àßÕÕ°

Ò.Ú.Ú „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë ÿà¡µ—«Õ¬à“ßµ“¡·ºπ°“√µ√«® Õ∫

µ“¡¡“µ√∞“π¢Õß Codex Code of Practice ¥—ßπ’È

ª√‘¡“≥µ–°√â“„π lot ®”π«π ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ®”π«π∑’Ë‰¡à¬Õ¡√—∫

(Àπà«¬ : µ–°√â“) (Àπà«¬ : µ–°√â“)

µË”°«à“ Ò ı Ò

ÒÒ - Û ˜ Ú

ÛÒ - ı ˘ Û

ıÒ - Ò, Ò Û

¡“°°«à“ Ò,Ò Òı Ù
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Àπâ“ 5

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òı ß Úı µÿ≈“§¡ ÚıÙı

‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π„® ª√‘¡“≥ Ÿß ÿ¥¢Õß “√´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥åµ°§â“ß∑’Ë‡π◊ÈÕ≈”‰¬

§«√¡’ª√‘¡“≥‰¡à‡°‘π Û ppm. ª√‘¡“≥µ°§â“ß„π≈”‰¬∑—Èßº≈§«√¡’ª√‘¡“≥‰¡à‡°‘π

Ûı ppm.

º≈°“√µ√«® Õ∫ °√≥’ºà“π‡°≥±å „ÀâÕÕ°Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ„Àâ àßÕÕ°‰¥â

°√≥’‰¡àºà“π‡°≥±å ®–‰¡àÕÕ°Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ àßÕÕ°

¢âÕ Ú °√≥’∑’Ë‰¥â√—∫·®âß®“°ª√–‡∑»ª≈“¬∑“ßµ√«®æ∫ª√‘¡“≥ “√´—≈‡øÕ√å

‰¥ÕÕ°‰´¥åµ°§â“ß‡°‘π°«à“§à“¡“µ√∞“π “°≈

Ú.Ò °√≥’‚√ß√¡§«—π∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π ·≈–ºà“π°“√√—∫√Õß‚√ß√¡§«—π

®“°°√¡«‘™“°“√‡°…µ√ ºŸâ àßÕÕ°∑’Ë„™â ‚√ß√¡§«—π¥—ß°≈à“«®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ Ò.Ú

‡æ◊ËÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫ª√‘¡“≥ “√µ°§â“ß „πº≈≈”‰¬ ¥°àÕπ àßÕÕ° ≥ ‚√ß√¡§«—π

Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò §√—Èß µ‘¥µàÕ°—π À“°ºà“π‡°≥±å°“√µ√«® Õ∫ ®÷ß®–Õπÿ≠“µ„Àâ∑”°“√

√¡§«—π‚¥¬‰¡àµâÕß¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë¡“µ√«® Õ∫ “√´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥åµ°§â“ß‰¥â ´÷Ëß

À“°‚√ß√¡§«—π¥—ß°≈à“«∂Ÿ°·®âß°“√µ√«®æ∫ “√´—≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥åµ°§â“ß‡°‘π§à“

¡“µ√∞“π “°≈®“°ª√–‡∑»ª≈“¬∑“ßÕ’°‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Ú ®–∂Ÿ°¬°‡≈‘°°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

√—∫√Õß‚√ß√¡§«—π∑—π∑’

Ú.Ú „π°√≥’ºŸâ àßÕÕ°∑’Ë√¡§«—π “√ —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å®“°‚√ß√¡§«—π

∑’Ë¡‘‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È

Ú.Ú.Ò ‰¥â√—∫·®âß§√—Èß∑’Ë Ò ®– àß‡®â“Àπâ“∑’ËÕÕ°‰ªµ√«® Õ∫

 ¿“æ‚√ß√¡§«—π “√ —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å
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Àπâ“ 6

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπæ‘‡»… Òı ß Úı µÿ≈“§¡ ÚıÙı

Ú.Ú.Ú ‰¥â√—∫·®âß§√—Èß∑’Ë Ú °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–æ‘®“√≥“

‡æ‘°∂Õπ∑–‡∫’¬π°“√‡ªìπºŸâ àßÕÕ°º≈≈”‰¬ ¥

ª√–°“»©∫—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—πª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙı

 ÿ‡∑æ  ≈‘È¡∑Õß°ÿ≈

√ÕßÕ∏‘∫¥’ ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

Õ∏‘∫¥’°√¡«‘™“°“√‡°…µ√
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Àπâ“ 23

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˆı ß ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

ª√–°“»°√¡«‘™“°“√‡°…µ√

‡√◊ËÕß °“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πºŸâº≈‘µ«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° æ.». ÚıÙ˜

µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥¡“µ√∞“π ÿ¢Õπ“¡—¬ (Interim Commission on

Phytosanitary measure : ICPM) ‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß§«∫§ÿ¡«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â

 ”À√—∫°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑»¢÷Èπ (Guideline for Regulating Wood Packaging

Material in International trade) ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥¡“µ√∞“π ÿ¢Õπ“¡—¬æ◊™ ©∫—∫∑’Ë Òı

(International Standard for Phytosanitary Measure : ISPM No. 15)

°”Àπ¥„Àâ«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â®–µâÕß°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™‚¥¬«‘∏’√¡¬“ (Fumigation) À√◊Õ

√¡¥â«¬§«“¡√âÕπ (Heat treatment) °àÕπ°“√ àßÕÕ° ·≈–®–µâÕßª√–∑—∫√—∫√Õß

∫π∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â®“°ºŸâº≈‘µ∑’Ë‰¥â√—∫√Õß·≈–¡’À¡“¬‡≈¢°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìπºŸâº≈‘µ

«— ¥ÿ¿—≥±å‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°®“°Õß§å°“√Õ“√—°¢“æ◊™·Ààß™“µ‘ (National Plant

Protection Ogranization : NPPO) °àÕπ¡‘©–π—Èπ®–‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâπ”‡¢â“

«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â

©–π—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∫—ß‡°‘¥º≈„π°“√§«∫§ÿ¡·≈– “¡“√∂

µ√«® Õ∫‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√„π∞“π–Õß§å°“√Õ“√—°¢“æ◊™·Ààß™“µ‘

(National Plant Protection Ogranization : NPPO) ®÷ß°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢°“√

¢÷Èπ∑–‡∫’¬π °“√„Àâµ√“ª√–∑—∫√—∫√Õß·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√‰«â ¥—ßπ’È

¢âÕ Ò °“√¬◊Ëπ§”¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìπºŸâº≈‘µ«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˆı ß ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

„ÀâºŸâª√– ß§å®–‡ªìπºŸâº≈‘µ«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° ¬◊Ëπ§”¢Õ

µ“¡·∫∫ °∫ .-1 ·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È ≥ °≈ÿà¡∫√‘°“√ àßÕÕ° ‘π§â“‡°…µ√  ”π—°

§«∫§ÿ¡æ◊™·≈–«— ¥ÿ°“√‡°…µ√ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√ æ√âÕ¡‡Õ° “√À≈—°∞“π ¥—ßπ’È

Ò.Ò °√≥’ºŸâ¢Õ‡ªìπ∫ÿ§§≈∏√√¡¥“

(Ò)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π ·≈– ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π

®”π«πÕ¬à“ß≈– Ò ©∫—∫

(Ú)  ”‡π“„∫∑–‡∫’¬πæ“≥‘™¬å∑’Ëπ“¬∑–‡∫’¬π√—∫√Õß‰¡à‡°‘π

ˆ ‡¥◊Õπ ®”π«π Ò ©∫—∫

(Û)  ”‡π“·ºπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ßß“πº≈‘µ

Ò.Ú °√≥’ºŸâ¢Õ‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

(Ò)  ”‡π“∫—µ√ª√–®”µ—«ª√–™“™π  ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π

¢Õß°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑ (°√≥’∫√‘…—∑®”°—¥ À√◊Õ∫√‘…—∑¡À“™π®”°—¥)

À√◊Õ¢ÕßÀÿâπ à«πºŸâ®—¥°“√ (°√≥’Àâ“ßÀÿâπ à«ππ‘µ‘∫ÿ§§≈) ·≈â«·µà°√≥’ ®”π«πÕ¬à“ß≈–

Ò ©∫—∫

(Ú) Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß¢Õß ”π—°ß“π∑–‡∫’¬πÀÿâπ à«π∫√‘…—∑

· ¥ß√“¬°“√®¥∑–‡∫’¬πµ≈Õ¥∑—Èß™◊ËÕ°√√¡°“√ À√◊ÕÀÿâπ à«πºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π

∫√‘…—∑ À√◊ÕÀâ“ßÀÿâπ à«ππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ÷́ËßÕÕ°¡“·≈â«‰¡à‡°‘π ˆ ‡¥◊Õπ ®”π«πÕ¬à“ß≈–

Ò ©∫—∫

(Û)  ”‡π“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠· ¥ß°“√®¥∑–‡∫’¬π‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“

®”π«π Ò ©∫—∫ (∂â“¡’)

(Ù)  ”‡π“·ºπ∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ßß“πº≈‘µ
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˆı ß ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ Ú ¢—ÈπµÕπ°“√µ√«® Õ∫ ·≈–¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìπºŸâº≈‘µ«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â

 ”À√—∫°“√§â“√–À«à“ßª√–‡∑»

Ú.Ò °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®– àßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ª∑”°“√µ√«® Õ∫

∑’Ëµ—Èß¢Õß ∂“π∑’Ëº≈‘µ µ≈Õ¥®π∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‚√ßß“πº≈‘µ«— ¥ÿ

∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡âµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß IPPC (ISPM No. 15) µ“¡·∫∫ °∫ .-2

·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È

Ú.Ú æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë®–∑”°“√µ√«® Õ∫·≈– √ÿªº≈°“√µ√«® Õ∫

‡ πÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕ√—∫√Õß°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡·∫∫ °∫ .-2/1

À√◊Õ °∫ .-2/2 ·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È·≈â«·µà°√≥’

Ú.Û ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ

‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫°”Àπ¥ §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫®–

 √ÿªº≈°“√æ‘®“√≥“‡ πÕµàÕÕ∏‘∫¥’°√¡«‘™“°“√‡°…µ√‡æ◊ËÕ√—∫√Õß°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

µ“¡·∫∫ °∫ .-3 ·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È

Ú.Ù „∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π¡’°”Àπ¥Õ“¬ÿ Ò ªï (Àπ÷Ëßªï) π—∫·µà

«—πÕÕ°„∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

Ú.ı æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë®–µ√«®µ‘¥µ“¡°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ≈Õ¥®π

∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß IPPC (International Plant

Protection Convention) Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

Ú.ˆ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√®– àß√“¬™◊ËÕ·≈–„∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

√—∫√Õß°“√‡ªìπºŸâº≈‘µ«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°„Àâ·°àª√–‡∑»ª≈“¬∑“ß

∑’Ëª√–°“»„™â¡“µ√°“√¡“µ√∞“π ÿ¢Õπ“¡—¬ ©∫—∫∑’Ë Òı ∑√“∫
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˆı ß ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ Û ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËºŸâº≈‘µµâÕßªØ‘∫—µ‘°àÕπ·≈–À≈—ß°“√‰¥â√—∫„∫ ”§—≠°“√

¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

Û.Ò «— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â∑’Ë‰¥â√—∫°“√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈â«µâÕßª√–∑—∫µ√“

«—π∑’Ë°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™∑ÿ°§√—Èß

Û.Ú µâÕß∑”µ“√“ß°“√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™„π·µà≈–§√—Èß‰«â‡æ◊ËÕ°“√µ√«® Õ∫

Û.Û µâÕß√—°…“¡“µ√∞“π¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘°“√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™„ÀâÕ¬Ÿà„π

¡“µ√∞“π∑’Ë°√¡«‘™“°“√‡°…µ√°”Àπ¥

Û.Ù µâÕßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫

¡Õ∫À¡“¬®“°°√¡«‘™“°“√‡°…µ√„π°“√µ‘¥µ“¡À√◊Õµ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°”®—¥

»—µ√Ÿæ◊™‰¥âµ“¡ ¡§«√ À√◊Õ„π°√≥’‡°‘¥°“√√âÕß‡√’¬π®“°ª√–‡∑»ª≈“¬∑“ß

¢âÕ Ù ∫∑°”Àπ¥‚∑…

Ù.Ò °√≥’∑’Ëæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫·≈â«æ∫«à“ ºŸâº≈‘µ√“¬„¥

‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë IPPC °”Àπ¥‰«â„π ISPM No. 15 À√◊Õ¥”‡π‘π°“√º‘¥

‰ª®“°¡“µ√∞“π∑’Ë°√¡«‘™“°“√‡°…µ√°”Àπ¥‰«â ·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â·®âß

„Àâ·°â‰¢·≈â« ·µàºŸâº≈‘µ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√·°â‰¢„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π¿“¬„π‡«≈“

∑’Ë°”Àπ¥ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√Õ“®®–µ—°‡µ◊Õπ æ—°„™â À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫ ”§—≠°“√

¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈â«·µà°√≥’

Ù.Ú °√≥’∑’Ë°√¡«‘™“°“√‡°…µ√‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬π®“°ª√–‡∑»

ª≈“¬∑“ß„π°√≥’µ√«®æ∫»—µ√Ÿæ◊™∑’Ë«— ¥ÿ∫√√®ÿ¿—≥±å‰¡â ·≈–æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë

‰¥âµ√«® Õ∫·≈â«æ∫«à“ºŸâº≈‘µ‰¡à¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√°“√∑’Ë°”Àπ¥ °√¡«‘™“°“√‡°…µ√

Õ“®®–æ—°„™â À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â«·µà°√≥’
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˆı ß ÒÒ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜

Ù.Û °√≥’∑’Ë¡’°“√æ—°„™âÀ√◊Õ‡æ‘°∂Õπ„∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

°√¡«‘™“°“√‡°…µ√®–·®âß√“¬™◊ËÕ¢ÕßºŸâº≈‘µ¥—ß°≈à“«„Àâª√–‡∑»ª≈“¬∑“ß∑’Ëª√–°“»

„™â¡“µ√°“√¡“µ√∞“π ÿ¢Õπ“¡—¬ ©∫—∫∑’Ë Òı ∑√“∫

ª√–°“»©∫—∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫π—∫·µà«—π∑’Ëª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÙ æƒ…¿“§¡ æ.». ÚıÙ˜

©°√√®å · ß√—°…“«ß»å

Õ∏‘∫¥’°√¡«‘™“°“√‡°…µ√
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