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การควบคุมและตรวจสอบพืช ศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นวิธีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่สาคัญวิธีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูพืช
ที่สาคัญจากต่างประเทศแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ หรือป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยัง
อีกแหล่งหนึ่งภายในประเทศเอง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้ส่งสินค้าเกษตรไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
ได้สะดวกขึ้นด้วย โดยตรวจพืชและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ประเทศไทยดาเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการ
ส่งออกมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ภาครัฐอานวยความสะดวกในการดาเนินการเพื่อการส่งออก
เมล็ดพันธุ์ให้กับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้นและขยายตัว
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณการนาเข้า ส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชที่มี
ปริมาณน้อย บรรจุในพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็ก นิยมใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เพิ่มขึ้น การส่งของทาง
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มะเขือเทศไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ ๑
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
ทัศนีย์ ศรีโสภา พิชิต เหลืองหิรัญ ทิพวรรณ เกิดศิริ
เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่มีมูลค่ำสูง มีกำรซื้อขำยกระจำยกันไปทั่วโลก
ซึ่งประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อันดับต้นของเอเชีย ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ จึงจำเป็น
ต้องรู้ โดยเฉพำะเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรประกอบกิจกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ ได้แก่
๑. พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ด้วยสถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น และสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งกำรขยำยตัวของกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ทำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลและสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว
ส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนย้ำยของศัตรูพืช ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิ จอย่ำงรุนแรง หำก
ศัตรูพืชนั้นหลุดรอดมำตั้งรกรำกในประเทศได้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงชีวภำพของประเทศ
ในภำพรวม ซึ่งนำนำประเทศต่ำงปกป้องควำมมั่นคงทำงชีวภำพของตน และป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชในประเทศ
แพร่ระบำดออกไปยังต่ำงประเทศมำบังคับใช้ ตลอดจนประเทศไทยเข้ ำร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำกำรอำรักขำพืช
ระหว่ำงประเทศ (International Plant Protection Convention) มีควำมจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญำดังกล่ำว ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นต้องมีพระรำชบัญญัติฉบับนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชจำกต่ำงประเทศแพร่ระบำดเข้ำมำในประเทศ และมิให้
ศัตรูพืชในประเทศแพร่ระบำดออกไปนอกประเทศ จึงกำหนดกำรควบคุม (มำตรำ ๔) โดยแบ่งพืชออกเป็นสิ่งที่
ต้องมีกำรควบคุมออกเป็น ๓ ประเภท ตำมระดับควำมเข้มงวดในกำรควบคุม คือ สิ่งต้องห้ำม สิ่งกำกัด และ
สิ่งไม่ต้องห้ำม และกำหนดพำหะอันอำจเป็นสื่อนำศัตรูพืชไว้เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม ซึ่งได้นำหลักกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) มำบังคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำร
พืช ในกฎหมำยฉบับนี้ หมำยควำมถึง พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ำ และพืชประเภทอื่น รวมทั้ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตำ ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ รำก เหง้ำ หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของ
เห็ด ไม่ว่ำที่ยังทำพันธุ์ได้หรือตำยแล้ว และให้หมำยควำมรวมถึง ตัวห้ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง
รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย
การส่งออกพืช บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนำมัยพืช (มำตรำ ๑๕) หรือใบรับรองสุขอนำมัยพืช
สำหรับกำรส่งต่อ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบศัตรูพืชและกำจัดศัตรูพืช และเสียค่ำธรรมเนียมใบรับรอง
สุขอนำมัยพืช หรือใบรับรองสุขอนำมัยพืชสำหรับกำรส่งต่อ โดยกำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช
หรือใบรับรองสุขอนำมัยพืชสำหรับกำรส่งต่อ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
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เพื่อสนับสนุนกำรส่งออก ได้กำหนดพืชที่จะควบคุมกำรส่งออก ๒ กรณี ดังนี้
(๑) กำหนดพืชเป็นพืชควบคุม (มำตรำ ๑๕ ทวิ) เพื่อควบคุมพืชส่งออกซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพของมนุษย์ตำมข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้ำ
(๒) กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพำะ (มำตรำ ๑๕ เบญจ) เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันมิให้ศัตรูพืช
ระบำดออกไปนอกรำชอำณำจักร
บทลงโทษ
มำตรำ ๒๐ ตรี ผู้ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖ วรรคสอง (ผู้ที่เดินทำงมำจำกแหล่งที่มีศัตรูพืชสำคัญและ
ร้ำยแรงซึ่งรัฐมนตรีออกประกำศกระทรวงระบุแหล่งและชื่อชนิดศัตรูพืชที่สำคัญและร้ำยแรงกำลังระบำดอยู่
ไม่แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบที่อธิบดีกำหนด) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖ ทวิ วรรคสอง (กำรนำเข้ำ
หรือส่งออก ซึ่งเชื้อพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดี และกำรนำเข้ำไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืชกำกับมำด้วย)
หรือนำเข้ำหรือนำผ่ำนซึ่งสิ่งกำกัดโดยไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืชตำมควำมในมำตรำ ๙ หรือผู้ที่ฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๘
(นำพืช ศัตรูพืชหรือพำหะออกไปนอก หรือเข้ำมำในเขตควบคุมศัตรูพืช (มำตรำ ๑๗) โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจ
และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) มีควำมผิด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
มำตรำ ๒๑ ผู้ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘ (ผู้ที่นำเข้ำหรือนำผ่ำนสิ่งต้องห้ำม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
ทดลองหรือวิจัย เพื่อกำรค้ำ หรือเพื่อกิจกำรอื่นตำมที่ อธิบดีประกำศกำหนด โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดี
หรือไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืชกำกับมำ หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศ
กำหนด) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๐ (ผู้ที่นำเข้ำหรือนำผ่ำนสิ่งต้องห้ำมหรือสิ่งกำกัด โดยไม่ผ่ำนด่ำนตรวจพืช
รวมทั้งไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศกำหนด) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๕ ทวิ
วรรคสอง (ผู้ที่ฝ่ำฝืนในกำรส่งออกพืชควบคุมโดยไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืช) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๕ ฉ
(ผู้ที่ส่งออกพืชควบคุมเฉพำะโดยไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืช และไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกำศกำหนด) หรือฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๔ (ผู้ที่นำพืช สิ่งต้องห้ำม สิ่งกำกัด หรือเชื้อพันธุ์ ออกไปนอกด่ำน
ตรวจพืช สถำนกักพืช หรือยำนพำหนะ (กรณีนำผ่ำน) หรือจำกที่ใดๆ ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดหรือกักไว้โดย
ไม่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) มีควำมผิด ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กำรส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศตำมเงื่อนไขของพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จะได้กล่ำวถึง ในบทที่ ๓
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช มีเจตนำรมณ์ เพื่อคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภำพดี ส่งเสริมให้
เกิดกำรคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ สงวนรักษำพันธุ์พืชที่ดีของประเทศ อีกทั้งป้องกันกำรนำเข้ำพืชซึ่ง
เป็นอันตรำย รวมไปถึงกำรคุ้มครองพืชป่ำมิให้สูญพันธุ์ โดยดำเนินกำร ดังนี้
๑. กำรกำหนดชนิดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อกำรค้ำและวิธีกำรควบคุมผู้ประกอบกำรเพื่อให้เกษตรกร
ได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภำพดี
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เมล็ดพันธุ์ควบคุมตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์ พืช ได้แก่ ข้ำวเปลือก ข้ำวโพด ข้ำวโพดหวำน ฝ้ำย
ข้ำวฟ่ำง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ทำนตะวัน ปำล์มน้ำมัน กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอคโคลี คะน้ำ
ผักกำดกวำงตุ้ง ผักกำดขำว ผักกำดเขียว ผักกำดหอม ผักกำดหัว ผักชี ผักบุ้งจีน กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยำว
ถั่วลันเตำ พริก กระเทียมใบ หอมหัวใหญ่ แตงโม แคนตำลูป แตงเทศ เมล่อน แตงกวำ แตงร้ำน บวบเหลี่ยม
ฟักทอง ฟัก แฟง มะระจีน มะระขี้นก มะเขือยำว มะเขือม่วง มะเขือเปรำะ มะเขือเทศ มะละกอ กัญชำ และ
กัญชง ซึ่งได้ประกำศมำตรฐำนกำรควบคุมไว้คือ ค่ำอัตรำควำมงอกและอัตรำเมล็ดบริสุทธิ์ ยกเว้น ปำล์มน้ำมัน
ควบคุมลักษณะต้นกล้ำ
ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม ได้แก่ กำรรวบรวม ขำย นำเข้ำ ส่งออก และนำผ่ำน
ต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน และจะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดต่ำงๆที่กำหนดไว้ หำกไม่ปฏิบัติ
ตำมจะต้องถูกดำเนินคดีตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
๒. กำรรับรองพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่
กำรแจ้งเพื่อขอให้เป็น พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน นั้นเป็นกำรแสดงสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำของพันธุ์ และเมื่อ
มีกำรพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นกำรขอกำรรับรองให้เป็น พันธุ์พืชรับรอง
๓. กำรกำหนดชนิดพืชสงวน โดยห้ำมส่งออกส่วนขยำยพันธุ์ เพื่อรักษำพันธุ์พืชที่ดีไว้ในประเทศ ทั้งนี้
กำรส่งออกทำได้เพื่อกำรวิจัยและต้องได้อนุมัติจำกรัฐมนตรีแล้วเท่ำนั้น
พืช สงวนตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช มีดังนี้ ทุเรียน ส้ มโอ องุ่น ล ำไย ลิ้ นจี่ มะขำม มะพร้ ำว
กวำวเครือ ทองเครือ สละ และสับปะรด
๔. กำรกำหนดชนิดของพืชต้องห้ำม เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรนำเข้ำมำในประเทศไทย
ปัจจุบันยังไม่มีกำรประกำศชนิดพืชต้องห้ำม
๕. กำรควบคุมกำรนำเข้ำ ส่งออก นำผ่ำน หรือเพำะขยำยพันธุ์เทียมพื ชอนุรักษ์ เพื่อคุ้มครองพืชป่ำ
มิให้สูญพันธุ์
พืชอนุรักษ์ตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช ได้แก่ พืชตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยอนุสั ญญำว่ำด้ว ย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งสัตว์ป่ำและชนิดพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หำกผู้ประกอบกำรประสงค์จะ นำเข้ำ ส่งออก
นำผ่ำน หรือเพำะขยำยพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์จะต้องได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้งไป
กำรส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศตำมเงื่อนไขของ พรบ.พันธุ์พืช จะได้กล่ำวถึง ในบทที่ ๒
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แผนผัง การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์
ผู้ประกอบการ

รายงานการตรวจรับรองสุขอนามัยพืช
ส่งตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจรับรองสุขอนำมัยพืช
(กลุ่มงำนวินิจฉัยศัตรูพืช กลุ่มวิจยั กำรกักกันพืช
สำนักวิจยั พัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร)

ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
ยื่นแบบคำขอ พ.พ.๑ ผ่ำนระบบออนไลน์ของ
กรมวิชำกำรเกษตร (http://nsw.doa.go.th/public/)
(กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร)

แบบรับแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
ยื่นแบบ พ.พ.๙ ผ่ำนระบบออนไลน์ของกรมวิชำกำรเกษตร
กรณีไม่ใช่เพื่อกำรค้ำ ไม่ต้องขอใบอนุญำตส่งออกเมล็ดพันธุ์
(กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร)

ใบรับรองสุขอนามัยพืช
ยื่นคำขอ พ.ก.๗ พร้อมเอกสำรแนบ
ผ่ำนระบบออนไลน์ของกรมวิชำกำรเกษตร
(http://nsw.doa.go.th/public/)
(ด่ำนตรวจพืช / กลุ่มบริกำรส่งออกสินค้ำเกษตร)

ดาเนินพิธีการศุลกากร

ส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
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เอกสารอ้างอิง
กลุ่มวิชำกำร สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร. สรุปสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ออนไลน์). แหล่งที่มำ https://www.moac.go.th/
law_agri-files-๔๒๒๘๙๑๗๙๑๑๔๒ สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔
พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๒๗ (ฉบับพิเศษ) (ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม
๒๕๐๗)
พระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖, ตอนที่ ๓๗ ก (ลงวันที่ ๑๘
พฤษภำคม ๒๕๔๒)
พระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๔๐ ก (ลงวันที่ ๑
มีนำคม๒๕๕๑)
พระรำชบั ญญัติพัน ธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ ม ๙๒, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์
๒๕๑๘)
พระรำชบั ญญัติพัน ธุ์พืช (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ ม ๑๐๙, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๗
เมษำยน ๒๕๓๕)
พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔, ตอนที่ ๕๒ ก (ลงวันที่ ๗
กันยำยน ๒๕๕๐)
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บทที่ ๒
การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
ตามข้อกาหนดในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
ทัศนีย์ ศรีโสภา พิชิต เหลืองหิรัญ
พริกและมะเขือเทศ เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๒๔ และยังมีผลบังคับใช้มาถึงปัจจุบัน ซึ่งกาหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ทั้งสอง
ชนิดนี้ ต้องขออนุญาตการประกอบกิจการ โดยแบ่งตามประเภทของกิจการไว้ ๕ ประเภท ได้แก่ รวบรวม ขาย
นาเข้า ส่งออก และนาผ่าน แต่ทั้งนี้ ได้ให้การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตสาหรับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้า แต่ยังคงต้องแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว ตามขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. .ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร
๒. ยื่นคาขอรับใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
๓. ยื่นแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว
๔. นาเอกสารอนุญาตพร้อมเมล็ดพันธุ์ ไปขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืช
๕. ดาเนินพิธีการทางศุลกากร

๑. การลงทะเบียนในระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เข้าเว็บไซต์ http://nsw.doa.go.th/public/
๒. เลือก “คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน” อ่านและศึกษาเงื่อนไข แล้วจึงกดยอมรับเงื่อนไข
๓. เลือกประเภทบุคคล
ประเภทนิติบุคคล
๓.๑ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด กรอกรายละเอียด และกดดึงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(DBD) คลิก เลือกผู้มีอานาจลงนาม
๓.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา สหกรณ์ ส่วน
ราชการ สภากาชาดไทย หรืออื่นๆ กรอกรายละเอียด และกรอกชื่อผู้ที่มีอานาจลงนาม โดยกดเพิ่มข้อมูล
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ประเภทบุคคลธรรมดา
๓.๓ ประชาชนทั่วไป ร้านค้า กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
๔. เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารแล้วเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก
๕. ระบบจะส่ง username และ password ไปที่อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
๒. การยื่นคาขอรับใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
๒.๑ ผู้ ข ออนุ ญ าตสามารถกดยื่ น ค าขอมี ใ บอนุ ญ าต (พพ.๑) และแนบเอกสารประกอบเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผ่านระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร เลือกเมนู ใบอนุญาตและ
ทะเบียน (สามารถพิมพ์ใบคาขอได้จากระบบ) โดยผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- บรรลุนิติภาวะ
- มีถิ่นที่อยู่หรือสานักงานในประเทศไทย
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- มีสถานที่ทเี่ หมาะสมในการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม
- ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในประกอบพาณิชยกิจของผู้รับ
ใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่
ครบสองปี
- มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด
๒.๒ เอกสารประกอบ มีดังนี้
- บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง สาหรับผู้ขออนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการ
- ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตหรือผู้ดาเนินกิจการ
- ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนั งสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ
เอกสารอื่น โดยต้องระบุสถานที่ทาการและวัตถุประสงค์แห่งการประกอบพาณิชยกิจ
- หนังสือมอบอานาจในกรณีที่มาดาเนินการแทนหรือได้รับมอบอานาจจากผู้ดาเนินกิจการ
- หนังสือสัญญาเช่าสถานที่ หรือสัญญาจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุม
๒.๓ ผู้ประกอบการชาระค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๔๐๐ บาท (สามารถชาระทางระบบธนาคารออนไลน์)
และรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โทร ๐๒-๕๗๙๓๖๓๕ หรือ ติดต่อขอรับทางไปรษณีย์
๒.๔ ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ล่วงหน้า
ไม่เกิน ๓ เดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยสามารถยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต (พพ.๑๐) ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ได้
๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีความเหมาะสม มีระบบรักษาความสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศ และความปลอดภัยตามความจาเป็นเพื่อใช้เก็บเมล็ดพันธุ์
๒.๖ ผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการค้า เช่น เพื่องานวิจัย เพื่อทดสอบพันธุ์ เพื่อเป็น
ตัวอย่าง ฯ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า

8
๓. การยื่นแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว
๓.๑. ผู้ส่งออก เมื่อทราบรายละเอียดชัดเจนของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการส่งออกแล้ว ให้แจ้งรายการ
ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว โดยยื่นคาขอผ่านระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการ
เกษตร เลือก เมนู นาเข้า/ส่งออก
๓.๒ ผู้ส่งออก บันทึกรายละเอียดของการส่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวในระบบ ได้แก่
- ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์
- ประเทศปลายทาง
- ปริมาณ (ลักษณะการบรรจุ/น้าหนัก) และมูลค่าสินค้า
- ด่านที่ส่งออก และวันที่คาดว่าจะส่งออก
- วัตถุประสงค์ของการส่งออก โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของการส่งให้ชัดเจน ซึ่งเลือกจากระบบ
ได้ เช่น เพื่อการค้า (การขายเมล็ดพันธุ์) เพื่อการวิจัย เพื่อการทดสอบ เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์
เพื่อเป็นตัวอย่าง ฯลฯ
๓.๓ เอกสารประกอบ มีดังนี้
- ใบกากับสินค้า (Invoice)
- ใบรายการแพคบรรจุหีบห่อ (Packing List)
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๓.๔ ผู้ส่งออก สามารถพิมพ์ ใบแบบแจ้งรายส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พพ.๙) จากระบบด้วยตนเอง
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืชอนุมัติแล้ว ไม่เกิน ๒ วันทาการหลังจากที่ยื่นคาขอ
๓.๕ ผู้ส่งออก กดส่งคาขอในระบบ เพื่อยื่นคาขออนุญาตส่งออกฯ ต่อไปยังด่านตรวจพืช
๔. ผู้ส่งออกนาเอกสารอนุญาตพร้อมเมล็ดพันธุ์ ไปขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืช
๔.๑ ผู้ส่งออก เตรียมเมล็ดพันธุ์แต่ยังไม่ต้องปิดผนึก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจได้ พร้อมกับ ใบแบบ
แจ้งรายส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พพ.๙)
ไปยังกลุ่มบริการส่งออกหรือด่านตรวจพืช เพื่อขอรับใบรับรอง
สุขอนามัยพืช วิธีการโดยละเอียด จะได้กล่าวไว้ในบทที่ ๓
๔.๒ เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจพืชจะตรวจสอบปริมาณสินค้าและรายละเอียดอื่นๆ หากถูกต้องครบถ้วน
จะบันทึกตรวจผ่านสินค้าในระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร
๕. ผู้ส่งออกดาเนินพิธีการทางศุลกากร
ขั้นตอนสุดท้ายของการส่งออก คือ การผ่านพิธีการศุลกากร ผู้ส่งออกจาเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขตาม
ระเบียบของกรมศุลกากร
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์
๑. ผู้ส่งออกควรศึกษากฏระเบียบ เงื่อนไขของประเทศให้ชัดเจน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
เพราะบ่อยครั้งที่มีการเปลี่ยนกฎหรือเพิ่มเงื่อนไขจนทาให้ไม่สามารถนาเข้าประเทศได้ ดูรายละเอียดในบทที่ ๕
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๒.การบรรจุหีบห่อ นอกจากต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว ยังต้องคานึงถึง
การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วย ภาชนะบรรจุที่ดีต้องป้องกันความชื้น และ ต้องป้องกันการ
กระแทกจนเมล็ดเสียหาย
๓.หากผู้ ซื้ อ ต้ อ งการใบรั บ รองคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ (Seed Analysis Certificate) สามารถขอได้ ที่
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
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แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แบบคาขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นาเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ. ๑)
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๒. ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ.๖)
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๓. คาขอต่ออายุใบอนุญาต รวมรวม ขาย นาเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พพ.๑๐)
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๔. แบบแจ้งรายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าแต่ละคราว (พพ.๙)
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เอกสารอ้างอิง
พระราชบั ญญัติพัน ธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘. ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ๙๒, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๑๘)
พระราชบั ญญัติพัน ธุ์พืช (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ๑๐๙, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๓๕)
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔, ตอนที่ ๕๒ ก (ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๐)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดชนิดและชื่อของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ.
๒๕๕๖. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐, ตอนพิเศษ ๕๘ ง (ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐, ตอนพิเศษ ๕๘ ง (ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๖)
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดแบบคาขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔, ตอนพิเศษ ๙๗ ง (ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐)
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บทที่ ๓
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ทิพวรรณ เกิดศิริ พรพิมล ชื่นชม
หลักการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ให้กับพืช/ ผลผลิตพืช เพื่อส่งออกไป
ต่างประเทศเป็นการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ใบรับรองสุขอนามัยพืชรวมถึงใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเ ล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือสาคัญที่ออก
โดยหน่วยงานผู้มีอานาจของประเทศส่งออกเพื่อรับรองว่าพืช ผลิตผลพืช หรือสิ่งควบคุมที่ส่งออกนั้นปลอดจาก
ศัตรูพืชตามข้อกาหนดด้านสุขอนามัยพืชของประเทศผู้นาเข้า และสอดคล้องกับรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยพืช
ของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ
๓. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชมิใช่มาตรการบังคับ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ส่งออก หรือเป็น
ความต้องการของประเทศผู้นาเข้าที่ต้องการให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืชกากับไปกับพืช/ ผลผลิตพืช เพื่อเป็น
การแสดงว่าพืช/ผลผลิตพืชที่ส่งออกไปนั้นปราศจากศัตรูพืช
๔. วัตถุประสงค์ของการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อบ่งชี้ว่าสินค้าส่งมอบได้รับการตรวจสอบก่อน
ส่งออกและปฏิบัติตามข้อกาหนดในใบอนุญาตนาเข้า รวมทั้งเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชอื่นๆ ของประเทศผู้นาเข้า
๕. ใบรับรองสุขอนามัยพืชหนึ่งฉบับออกให้กับสินค้าส่งมอบแต่ละครั้งเท่านั้น
๖. สินค้าส่งมอบที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพืช ตลอด
กระบวนการจนกว่าจะมีการส่งออก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสาหรับการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑. การลงทะเบียนในระบบ National Single Window ของกรมวิชาการเกษตร

การลงทะเบียนและขอใบรับรอง ใบอนุญาต นาเข้า -ส่งออก นาผ่านพืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรผ่ า นระบบ National Single Window (NSW) ของกรมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตัวอย่า งเช่น Google
Chrome /Mozilla Firefox /Internet Explorer (IE) หรือ Safari เป็นต้น โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เข้าเว็บไซต์ http://nsw.doa.go.th/public/
๒. เลือก “คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน” อ่านและศึกษาเงื่อนไข แล้วจึงกดยอมรับเงื่อนไข
๓. เลือกประเภทบุคคล
ประเภทนิติบุคคล
๓.๑ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด กรอกรายละเอียด และกดดึงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (DBD) คลิก เลือกผู้มีอานาจลงนาม
๓.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา สหกรณ์
ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรืออื่นๆ กรอกรายละเอียด และกรอกชื่อผู้ที่มีอานาจลงนาม โดยกดเพิ่มข้อมูล
ประเภทบุคคลธรรมดา
๓.๓ ประชาชนทั่วไป ร้านค้า กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
๔. เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก
๕. ระบบจะส่ง username และ password ไปที่อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
๒. การยื่นคาขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
๒.๑ ผู้ส่งออก/ ตัวแทนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนาเข้า
ของแต่ล ะประเทศ เพื่อจะได้จั ดเตรี ย มสิ น ค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกาหนดในการนาเข้าของ
ประเทศปลายทาง
๒.๒ ผู้ส่งออก/ ตัวแทน ยื่นคาขอใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ก.๗ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผ่านระบบ
National Single Window (NSW) ของกรมวิชาการเกษตร โดยเข้าเว็บไซต์ http://nsw.doa.go.th/public/
โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะรายละเอียดชนิดของเมล็ดพันธุ์
ควบคุม ชื่อวิทยาศาสตร์ ปริมาณที่ส่งออก ระบุน้าหนัก และจานวนกล่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๒.๑ ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามแบบ พ.พ.๖ กรณีไม่ใช่เพื่อ
การค้าไม่ต้องขอใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์ และแบบแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าทุก
คราว ตามแบบ พ.พ.๙ จากกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช (กล่าวถึง ในบทที่ ๒)
๒.๒.๒ รายงานการตรวจรับรองสุขอนามัยพืช จากกลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการ
กักกันพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๒.๒.๓ ใบกากับสินค้า (Invoice) และใบแสดงรายการบรรจุสินค้า (Packing List)
๒.๒.๔ ใบอนุญาตนาเข้าของประเทศคู่ค้า (Import Permit) (กรณีต้องการให้ระบุ
ข้อความพิเศษ หรือเลขที่ใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า)
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๓. การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จะส่งออกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยผู้ส่งออก/ ตัวแทน
ต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จะส่งออกให้ถูกสุขอนามัยพืช ตามหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทาง
๓.๒ แสดงบัญชีรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบคุมในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้งในคา
ขอ และใบแนบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับคาขอ
๓.๓ บรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง และเหมาะสม
๓.๔ ไม่บรรจุสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ได้แจ้งไว้ ในคาขอและบัญชีแสดงรายชื่อ
พืชที่แนบมากับคาขอ
๓.๕ น าสิ น ค้ า ทั้ ง หมดที่ ต้ อ งการขอรั บ ใบรับ รองสุ ข อนามั ย พื ช เข้ า ไปภายในบริเ วณอาคาร หรื อ
คลังสินค้า สาหรับตรวจสอบ
๔. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ พ.ก.๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ National Single Window
(NSW) ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อตรวจเอกสารต่างๆ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงทาการสุ่มตรวจตัวอย่าง
เพื่อตรวจหาศัตรูพืช
๔.๒ ผู้ส่งออก/ ตัวแทน อานวยความสะดวกในการเปิดกล่องบรรจุหีบห่อ เพื่อสุ่มตัวอย่างชนิดสินค้า ที่
เจ้าหน้าที่ต้องการจะตรวจสอบ
๔.๓ การสุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร: หลักการชักตัวอย่างสินค้าส่งมอบเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช มาตรฐานเลขที่ มกษ. ๙๐๓๖๒๕๕๕ ของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size)
ระดับการสุ่มตัวอย่างอาจขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจานวนหรือขนาดของสินค้า ต้องคานึงถึงความเสี่ยงศัตรูพืชที่
ติดปะปนไปกับสินค้า โดยสุ่มเมล็ดพันธุ์พืชไม่เกินร้อยละ ๕ จากสินค้าทั้งหมด และนาเมล็ดพันธุ์พืชที่สุ่มมา
ตรวจหาศัตรูพืชที่อาจติดมาด้วยแว่นขยายพร้อมไฟส่องหรือ Dissecting Stereo Zoom
๔.๔ ผลการตรวจศัตรูพืช
๔.๔.๑ กรณีตรวจพบศัตรูพืชที่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศปลายทางให้คัดเมล็ดพันธุ์พืชชนิด
นั้นออกทั้งหมด และออกใบรับรองสุขอนามัยให้กับเมล็ดพันธุ์พืชที่เหลือ
๔.๔.๒ กรณีตรวจไม่พบศัตรูพืช เจ้าหน้าทีอ่ อกใบรับรองสุขอนามัยพืช
๔.๕ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ร่างใบรับรองสุขอนามัยพืช พร้อมข้อความรับรองพิเศษสาหรับการส่งออกไป
สหรัฐอเมริกา ดังนี้
๔.๕.๑ The Solanum lycopersicum (tomato) seeds originated from Thailand
certified free from Tomato brown rugose fruit virus, as established by Department of
Agriculture, Thailand.

21
๔.๕.๒ The Solanum lycopersicum (tomato) seeds in the shipment were produced
in Thailand where Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic
dwarf viroid and Tomato planta macho viroid are not known to occur.
๔.๕.๓ The Solanum lycopersicum (tomato) seeds in the shipment have been
tested and found free of the following pospiviroid: Columnea latent viroid and Pepper chat
fruit viroid
หมายเหตุ ก. ข้อความรับรองพิเศษในข้อ ๔.๕.๓ ต้องแนบรายงานการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง
จากกลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ประกอบการของใบรับรองสุขอนามัยพืชทุกครั้ง
ข. เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์มีโอกาสนาเข้าสหรัฐอเมริกาและส่งต่อไปประเทศที่ ๓ ดังนั้น
รายงานการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง อาจมีการระบุข้อความรับรองพิเศษมากกว่าที่แสดงไว้ข้างต้น
๔.๖ เจ้าหน้าที่นาส่งร่างใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อให้ผู้ส่งออกตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์
และเมื่อผู้ส่งออกยืนยันความถูกต้องของร่างฯ แล้ว ให้จัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง เพื่อเสนอผู้มี
อานาจลงนาม
๔.๗ ผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบรายละเอียดใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนลงนาม
๔.๘ กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
๔.๙ กรณีถูกต้องครบถ้วน ให้ลงนามในใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อส่งมอบให้ผู้ส่งออก
๔.๑๐ ผู้ส่งออก/ ตัวแทน จ่ายค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียม
และค่าป่วยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๑๐.๑ ค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๔.๑๐.๒ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบรับรองสุขอนามัยพืช ฉบับละ ๕๐ บาท
๔.๑๑ เจ้าหน้าที่ส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืช ให้กับผู้ส่งออก/ ตัวแทน
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ตารางที่ ๑ อัตราการสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อหาแมลงและเมล็ดวัชพืชที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
จานวนที่ส่งออก จานวนสุ่มร้อยละ ๒
(กรัม)
(กรัม)
๕
๐.๑
๑๐
๐.๒
๒๐
๐.๔
๓๐
๐.๖
๔๐
๐.๘
๕๐
๑
๖๐
๑.๒
๗๐
๑.๔
๘๐
๑.๖
๙๐
๑.๘
๑๐๐
๒
๒๐๐
๔
๓๐๐
๖
๔๐๐
๘
๕๐๐
๑๐
๖๐๐
๑๒
๗๐๐
๑๔
๘๐๐
๑๖
๙๐๐
๑๘
๑,๐๐๐
๒๐

จานวนที่ส่งออก จานวนสุ่มร้อยละ ๒
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
๕
๐.๑
๑๕
๐.๓
๒๐
๐.๔
๓๐
๐.๖
๔๐
๐.๘
๕๐
๑
๖๐
๑.๒
๗๐
๑.๔
๘๐
๑.๖
๙๐
๑.๘
๑๐๐
๒
๒๐๐
๔
๓๐๐
๖
๔๐๐
๘
๕๐๐
๑๐
๖๐๐
๑๒
๗๐๐
๑๔
๘๐๐
๑๖
๙๐๐
๑๘
๑,๐๐๐
๒๐
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แผนผังกระบวนงานการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ผู้ส่งออก/ตัวแทน ยื่นคาขอ พ.ก.๗ พร้อมเอกสารแนบ
ผ่านระบบออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร (http://nsw.doa.go.th/public/)
(ด่านตรวจพืช / กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร)
ไม่ถูกต้อง
ผู้ส่งออก/ ตัวแทน
แก้ไขเอกสารให้ถกู ต้อง

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน
ถูกต้อง
รับแจ้งงาน

ส่งศัตรูพืชจาแนกชนิด
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินสถานภาพ
ศัตรูพืชและพิจารณา
มาตรการจัดการศัตรูพืช
ในแหล่งผลิต

พบศัตรูพืช

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบสินค้า

ไม่ผ่าน

ผ่าน
เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า

ตรวจสอบคาขอ พ.ก. ๗/ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเอกสารเพิ่มเติมที่ผู้รับบริการต้องการให้ระบุในใบรับรองสุขอนามัยพืช
พิมพ์ร่างใบรับรองสุขอนามัยพืช
พิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืช หลังจากทีผ่ ู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ลงนามใบรับรองสุขอนามัยพืช
ผู้ส่งออก/ตัวแทนชาระค่าธรรมเนียมและรับใบรับรองสุขอนามัยพืช
ดาเนินพิธีการศุลกากร

ส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ผู้ส่งออก/ ตัวแทนแจ้ง
ตรวจสินค้าใหม่
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ประกาศที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: หลักการชักตัวอย่าง
สินค้าส่งมอบเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช มาตรฐานเลขที่ มกษ. ๙๐๓๖-๒๕๕๕
๕. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสาหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสาหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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ภาพที่ ๑-๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชดาเนินการตรวจสอบสินค้าเมล็ดพันธุ์พริกและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
เพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์
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ภาพที่ ๔-๗ แสดงบัญชีรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบคุมในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้งในคาขอ

๒๗

แบบ พ.ก. ๗
Form P.Q. 7

คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม

เลขที่รับ
Receipt No.

วันที่
Application for Phytosanitary Certificate
under the Plant Quarantine Act B.E. 2507 and Amended

Date

ผูรับคําขอ
Recipient

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

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

ชื่อและที่อยูผูรบั สินคา
Name and address of consignee

แหลงกําเนิด

เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ

Place of origin

Distinguishing marks

ขอมูลยานพาหนะ

วันที่สงออก

Means of conveyance

Information of conveyance

Date of exportation

สงโดยยานพาหนะ
เมืองและประเทศปลายทาง

ใบอนุญาตนําเขาเลขที่

มูลคา

City and country of destination

Import permit No.

Value

๓. ขอยื่นคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชดังตอไปนี้

F ตามรายละเอียดที่แนบ

Wish to apply for Phytosanitary Certificate of plants as follows:

See attachment

ชื่อทางพฤกษศาสตร

จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด

Botanical name of plants

Total number of packages

ชื่อและจํานวนสินคารวม
Name of produce and quantity declared

ที่

ชื่อพืช

ปริมาณ

หนวยนับ

ราคาตอหนวย

มูลคา

จํานวนภาชนะบรรจุ

No.

Name of plants

Quantity

Counting unit

Unit price

Value

No. packages

ลายมือชือ่ ผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

๔. บันทึกของพนักงานเจาหนาที่
F อนุมัติ
F ไมอนุมัติ
Approved

Not approve

)
For official use only

เหตุผล
Reason

ลายมือชือ่ พนักงานเจาหนาที่
Signature of authorized officer

(

)

หนา ๑ ของ ๒
Page 1 of 2

๒๘

แบบ พ.ก. ๗
Form P.Q. 7

๕ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี๑้
Herewith I have enclosed documentary evidence as follows:

F

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card or passport

F

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูม ีอํานาจลงชือ่ แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้ อกใหไมเกินหกเดือน
(กรณีนิตบิ ุคคลเปนผูขออนุญาต)
A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a
corporation)

F

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลหรือหนังสือเดินทาง
A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport

F

หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน
Application letter of authorized to submit the application for permit

F

อื่น ๆ
Other

๑

แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น
Documentary evidence is required only for the first time of exportation.

หมายเหตุ

ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชอง F หนาขอความที่ตองการ

Note

Insert the check mark symbol 3into check block F in front of the required text

หนา ๒ ของ ๒
Page 2 of 2

๒๙

แบบ พ.ก. ๗.๑
Form P.Q. 7.1

บัญชีแสดงรายชื่อพืช
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
Lists of Plants
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate

ที่

ชือ่ พืช

ปริมาณ

หนวยนับ

ราคาตอหนวย

มูลคา

จํานวนหีบหอ

No.

Name of plants

Quantity

Counting unit

Unit price

Value

No. packages

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง
I hereby declare that the information given above is correct.

ลายมือชือ่ ผูยนื่ คําขอ
Signature of applicant

(

)

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

๓๐

แบบ พ.ก. ๗.๒
Form P.Q. 7.2

ใบแนบ
แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
Attachment Sheet
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate

ประเภทของใบแนบ
Type of attachment sheet

F

F

การรับรองเพิ่มเติม
Additional declaration

อื่น ๆ
Other

มีรายละเอียดดังนี้
Detail as follows:

ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ
Signature of applicant

(

)

หนา ๑ ของ ๑
Page 1 of 1

๓๑

แบบ พ.ก. ๗–๑
Form P.Q. 7–1

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:

8. Name of produce and quantity declared:

9. Botanical name of plants:

7. Declared point of entry:

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:

16. Stamp of Organization:

17. Place of issue:

19. Name and signature of authorized officer:

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.

๓๒

แบบ พ.ก. ๗–๒
Form P.Q. 7–2

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

(

)
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Form P.Q. 7-1
849 894549S

Department of Agriculture

72080 <>

Ministry of Agriculture and Cooperatives, ' Bangkok, Thailand

Phytosanitary Certificate
Plant Protection Organization of Thailand

8946549

UNITED STATES OF AMERICA

No.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

TO : Plant Protection Or anization (s) of

2. Declared name and address of consignee :

1. Name and address of exporter :

SAKATA SEED ARERICA INC.
IHLL, CA 96037 USA.

18095 SERENE DR., MORGAN

OP

Y

SAKATA slAM SEED cO.,LTD. 260 MOO 1 3 nlMBOL NONTON
AnoHUR MUANG KrloN KAEN 40000 THAILAND

3. Number and description of packages :
1BOX

TC

5. Place of origin :

THAILAND
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NO
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SEE ATTACHED SREET
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Disinfestation and/or Disinfection Treatment

1 1 . Treatment :

12. Chemical (active ingredient) :

13. Duration and temperature :

14. Concentration :

15. Additional information :

16. Stamp of organization :

17. Place of issue :

19. Name and signature of authorized officer :

POSTAL PLANT QUARAN"E
STATION`BANGKOK

18.

Date :

JANUARY 19. 2021

NOTE

: No financial liability with respect to this certificate shall att

"ou"
MR. TRAhonNOON KAEurKHONGKHA
CillEF, posTAL pLAr`IT QUARANTINE STAHON
PLANT QUARANHNE STATION
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Depertment of Agriculture
Ministry of Agricultine and Cooperatives, Bangkok, 'lnailand

Attachment Sheet for Pkytosanitary Certificate
This is the attachment theet for Phytosanitary Certificate No. : 8946549

Date : JANUARY 19. 2021

ADDITIONAL DECIARAHON :

1. pEppER SEED vpp724, Lcyr NO. ypp724iscoi -c5, BOx NO.1, NET wEIGlrr 0.0083 KGs.

OP

2. pEppER SEED vpp724, I.Or NO. ypp724isc04-c5, BOx NO.1 , r`mT wEIGlrl` 0.cO84 KGs.

Y

PEPPER SEED (CAPSICUM ANNUUM)

TOTAL NET wEIGITr o.oi67 KGs.

TIE sEEDs HAVE BEEN OBTAINED By hmANs OF AN AppROpRIATE AclD EXTRAcnoN ME"OD By ExpORTER AND "8
sEEDs WERE HARVESTED FROM TRE pARENI` plANrs INspBclED I>LENG AclTVE GRowTH pERloD AND FouND FREE FROM

cIAvlBACThR MclHGANENsls sunsp. MclnGANBr`rsrs (coRTNEBAcmRluM MlclflGANENSE), COLUMNEA LATENT vlROID

TC

(cLvl)) , ERwlNIA cARo'rovoRA susp. cAROTovoRA, pEppER CHAT FRurl` vmolD (porvD), pEppER MID MosAlc vlRus,

PEPPER nmD MorlllH vmus,PERONoSPORA HYOSC¥Arm F.SP. TABACINA, PHYTOPHIHORA CAPSICI, POTATO SPINE)I.B TUBER

VROID osrvD) (roMAro BUNclly rep vlROID) , psEUDOMONAs CORRUGATA, TOBAccO Mro GREEN MOsAlc vmus, TOBAccO

MosAlc VIRus (TMv), TOMATo BLACK RING vRus (ThRv), roMAro BIACK RING vmus, TOMATo RINGspor vmus (roMATo
RINGspor REpovlRus) , xANTHOMONAs cAREESTRIs pv. vEslcAroRIA AI`ro TOMATo BRowN RUGosE FRulT vlRus(TOBRFV).
TEE sEEDs WERE INspECTED AND FouND FREE FROM n4pERATA cTlnoRlcA.

TTE PARENT PLANTS WERE GROWN FROM SEEDS DISINIECIED AGAINST TRESE PESTS OR KNOWN TO BE FRBB OF TRESE

NO

PESTS.

IRE soiANIJM L¥copERslcuM (roMATo) sEEDs IN TRE sEmnNr IIAVE BEEN TESTED
AND FOUND FREE FROM COL.LJMNEA IATENT VIROD AND PEPPER CEIAT FRUIT VIROID.

TRE solANUM LTcoPERslcuM (TOMATo) sEEDs IN IRE slmhmNr WBRB pRODucED IN THAIIAND wlERE poTATo
splNDI.E n7BER vmoID, TOMATO AplcAL STUNT vmoID, TOMATO cELORonc DWARF vmoID, TOMATO plANTA MACHO vlRolD

ARE Nor KNowN To occuR.

TRE SOLANUM LycoI>ERslcuM (TOMAro) sEEDs ORIGINATED FROM THAnAND wlmRE cBRTrmD FREE FROM roMAro

DO

BROWN RUGOSE FRurr VRUS ESTABIjsI]ED BT TRE NATIONAL I>IANT PR0rlECTION 0RGANEATI0N.

JJ.or ofrldr use orty
Sigmtine o1. authorized officer

TK"enrfeho#
(rm. THAMMANOON KAEWRIIONGREIA)

cmEF,pOsTAL plANI' QUARANTINE STATION
PI^e`rl' QUARANTINE sTAfloN

1E.
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1. b®q Additional Declaration: "SEE ATTACHED SREET"

2.1u Attached sheet

#®fll"fi#®qflls1#S3ng

Additional declaration
PEPPER SEED (CAPSICUM ANNUUM)
1. PEPPER SEED VPP724, LOT NO. YPP7241SC01-C5, BOX NO.1, NET WEIGHT 0.0083 KGS.

Y

2. PEPPER SEED VPP724, LOT NO. YPP7241SC04-C5, BOX NO.1, NET WEIGHT 0.0084 KGS.

TOTAL NET WEIGHT 0.0167 KGS.

OP

THE SEEDS HAVE BEEN OBTAINED BY MEANS OF AN APPROPRIATE ACID EXTRACTION

METHOD BY EXPORTER AND THE SEEDS WERE HARVESTED FROM THE PARENT PLANTS
INSPECTED DURING ACTIVE GROWTH PERIOD AND FOUND FREE FROM CLAVIBACTER

MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS (CORYNEBACTERIUM MICHIGANENSE), COLUMNEA

TC

LATENT VIROID (CLvd), ERWINIA CAROTOVORA SUBSP. CAROTOVORA, PEPPER CHAT FRUIT VIROID
(PCFvd), PEPPER MILD MOSAIC VIRUS, PEPPER MILD MOTTLE VIRUS,PERONOSPORA HYOSCYAMI
F.SP. TABACINA, PHYTOPHTHORA CAPSICI, POTATO SPINDLE TUBER VIROID (PSTvd) (TOMATO

BUNCHY TOP VIROID), PSEUDOMONAS CORRUGATA, TOBACCO MILD GREEN MOSAIC VIRUS,

TOBACCO MOSAIC VIRUS (TMV), TOMATO BLACK RING VIRUS (TBRV), TOMATO BLACK RING VIRUS,

NO

TOMATO RINGSPOT VIRUS (TOMATO RINGSPOT NEPOVIRUS), XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV.
VESICATORIA AND TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS(TOBRFV).

THE SEEDS WERE INSPECTED AND FOUND FREE FROM IMPERATA CYLINDRICA.
THE PARENT PLANTS WERE GROWN FROM SEEDS DISINFECTED AGAINST THESE PESTS OR
KNO\VN TO BE FREE OF THESE PESTS.

THE SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) SEEDS IN THE SHIPMENT HAVE BEEN TESTED

DO

AND FOUND FREE FROM COLUMNEA LATENT VIROID AND PEPPER CHAT FRUIT VIROID.
THE SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) SEEDS IN THE SHIPMENT WERE PRODUCED IN

THAILAND WHERE POTATO SPINDLE TUBER VIROID, TOMATO APICAL STUNT VIROID, TOMATO
CHLOROTIC DWARF VIROID, TOMATO PLANTA MACHO VIROID ARE NOT KNOWN TO OCCUR.
THE SOLANUM LYCOPERSICUM (TOMATO) SEEDS ORIGINATED FROM THAILAND WHERE

CERTIFIED FREE FROM TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRiJS ESTABLISHED BY THE NATIONAL
PLANT PROTECTION ORGANIZATION.
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (๒๕๕๓). กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำป่วยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๓ ก (ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๓)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (๒๕๕๕). ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร : หลักกำรชักตัวอย่ำงสินค้ำส่งมอบเพื่อกำรตรวจสอบด้ำนสุขอนำมัยพืชตำมพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑. มำตรฐำนเลขที่ มกษ. ๙๐๓๖-๒๕๕๕. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่
๑๒๙, ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง (ลงวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๕)
กรมวิชำกำรเกษตร. (๒๕๕๑). ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอและ
กำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช และใบรับรองสุขอนำมัยพืชสำหรับกำรส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑. รำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง (ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๑)
กรมวิชำกำรเกษตร. (๒๕๕๓). ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอและ
กำรออกใบรั บ รองสุ ขอนำมัย พืช และใบรับรองสุ ขอนำมัยพืช ส ำหรับกำรส่ งต่อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๓. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๗๘ ง (ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๓)
พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๒๗ (ฉบับพิเศษ) (ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม
๒๕๐๗)
พระรำชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒. รำชกิ จ จำนุ เ บกษำ เล่ ม ๑๑๖, ตอนที่ ๓๗ ก (ลงวั นที่
๑๘ พฤษภำคม ๒๕๔๒)
พระรำชบั ญ ญั ติ กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑. รำชกิ จ จำนุ เ บกษำ เล่ ม ๑๒๕, ตอนที่ ๔๐ ก (ลงวั นที่
๑ มีนำคม ๒๕๕๑)
พระรำชบั ญญัติพัน ธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ ม ๙๒, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์
๒๕๑๘)
พระรำชบั ญ ญั ติ พั น ธุ์ พื ช (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. รำชกิ จ จำนุ เ บกษำ เล่ ม ๑๐๙, ตอนที่ ๔๐ (ลงวั น ที่
๗ เมษำยน ๒๕๓๕)
พระรำชบั ญญัติพัน ธุ์พืช (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ ม ๑๒๔, ตอนที่ ๕๒ ก (ลงวันที่
๗ กันยำยน ๒๕๕๐)
สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร. (๒๕๖๓). คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำพืชและกำรออก
ใบรับรองสุขอนำมัยพืชเพื่อกำรส่งออก. กรมวิชำกำรเกษตร. กรุงเทพฯ. ๖๘ หน้ำ.
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บทที่ ๔
ศัตรูพืชกักกันของเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ
๑. ไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ PSTVd ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับพืชวงศ์ Solanaceae เช่น มันฝรั่ง ซึ่งหากเชื้อ
เป็นสายพันธุ์รุนแรง ทาให้ผลผลิตมันฝรั่งลดลงถึง ๖๔% เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
และเปอร์เซ็นต์การงอกลดลง ๒๔-๔๘% (Benson & Singh, ๑๙๖๔) นอกจากนี้มีรายงานพบติดไปกับเมล็ดพันธุ
มะเขือเทศการค้าสูงถึง ๕๑% (Dall et al., ๒๐๑๙)
สถานภาพ
ไวรอยด์ PSTVd จั ดเป็ น ศั ตรู พื ช กั กกั น ของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบอาการใบหงิกย่น โค้งลง ลดรูป และมีอาการ
ใบเหลืองและม่วง ก้านใบหด ลดขนาด เกิดอาการเซลล์ ตาย
บริเวณเส้นใบ ก้าน ผลอ่อน และต้นเตี้ยแคระแกร็น (Fernow
et al., ๑๙๖๙) โดยใช้เวลาในการพัฒนาอาการ ๔ - ๕ สัปดาห์
หลังจากพืชได้รับเชื้อ (Sukhontip et.al., ๒๐๑๔)
©Sukhontip et.al. (๒๐๑๔)

©National Plant Protection
Organization
(NPPO)/ The Netherlands

มันฝรั่ง พบมีการแตกพุ่มของตาข้าง ใบหงิกย่น โค้งลงและลด
รูป ผลมีขนาดเล็ กลง บิดยาว มีรูปร่างเหมือนตุ้มยกน้าหนัก
(dumb-bell) ทาให้ ผลผลิ ตของมันฝรั่งลดลง ขึ้นอยู่กับชนิ ด
พันธุ์ของมันฝรั่ง ความรุนแรงของเชื้อ และช่วงระยะเวลาที่มัน
ฝรั่งได้รับเชื้อ
(Pfannenstiel and Slack, ๑๙๘๐)

41
พริ ก พบแสดงอาการเล็ กน้ อย (Sukhontip et al., ๒๐๑๔)
โดยลักษณะใบเป็นคลื่น หรือการบิดเบี้ยวของขอบใบใกล้ กับ
ส่วนบนของพืชที่ติดเชื้อ (Lebas et al., ๒๐๐๕)
©Lebas et al. (๒๐๐๕)

©Verhoeven et al. (๒ ๐ ๐ ๘ )
gardeningknowhow

ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอี้ พบพืชไม่แสดงอาการ
เช่น ลาโพง (Datura leichhardtii) แตรนางฟ้า (Brugmansia
spp). พิทูเนีย (Petunia spp.) และคาลิบราโคว์
© (Calibrachoa sp.) (Verhoeven et al, ๒๐๐๘; Luigi et al.,
๒๐๑๑)

การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ PSTVd สามารถถ่ ายทอดโรคโดยติ ดไปกั บ เมล็ ด พั นธุ์ ม ะเขื อเทศ (๒-๑๑%) และมั นฝรั่ ง
(๖-๘๗%) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้สามารถ
ถ่ายทอดโรคผ่านละอองเกสร (pollen transmission) เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical
transmission) โดยการสั ม ผั ส ระหว่ า งต้ น พื ช เป็ น โรคไปยั ง พื ช ปกติ สามารถติ ด ไปกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงาน
ในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และเชื้อสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเพลี้ยอ่อน
เป็นพาหะ ในต้นที่ติดเชื้อไวรอยด์ PSTVd ร่วมกับไวรัส Potato leafroll virus (PLRV) และยังมีพืชอาศัยไม้
ดอกไม้ประดับเป็นแหล่งสะสมของเชื้อทาให้เกิดการตั้งรกรากหรือแพร่กระจายได้
การตรวจสอบ
ไวรอยด์ PSTVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล เช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR),
Reverse transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loopmediated Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
ไวรอยด์ PSTVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์พืชหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่ ป ลอดโรค (บ าบั ดด้ ว ยอุ ณหภู มิ ต่ า ๕-๘ องศาเซลเซี ยส) การปลู กในพื้ นที่ ไม่ มี เชื้ อไวรอยด์ หรื อปลู กพื ช
หมุนเวียนหรือหลากหลายชนิดที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชใน
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แปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรค บนมือและ
รองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ ด้วยสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอ
ไรด์ ความเข้มข้น ๑-๓% หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การ
ทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลัง
เก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบ
เมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๒. ไวรอยด์ Tomato planta macho viroid (TPMVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ TPMVd พบในประเทศเม็กซิโก ซึ่งปัจจุบันเป็นชนิดเดียวกับไวรอยด์ Mexican papita viroid
โดยทาให้ต้นมะเขือเทศ แคระแกร็นอย่างรุนแรง ผลผลิตลดลงและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เชื้อ
สามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ ทาให้สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์การค้า จึงยากต่อการตรวจสอบและกาจัดหาก
เชื้อตั้งรกราก และแพร่กระจายแล้ว
สถานภาพ
ไวรอยด์ TPMVd จั ดเป็ น ศั ตรู พื ช กั กกั นของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ กา
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ ทาให้ต้นแคระแกร็นอย่างรุนแรง เกิดอาการเซลล์
ตายบริเวณเส้นใบและก้าน ใบมักพบบริเวณที่แตกใบยอดและ
ใบด้านข้างจานวนมาก ส่วนใบด้านล่างแสดงอาการเหลือง แห้ง
และร่วงหล่น หากติดเชื้อจะมีการออกดอกติดผลมากกว่าปกติ
แต่ผลจะมีขนาดเล็กมากประมาณลูกหิน (marble-size)

©Li et al. (๒๐๑๗)
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ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอี้ พบพืชไม่แสดงอาการ
เช่น Peunia spp.และ Solanum rantonnetti

©rasadniksombor.rs
การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ TPMVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๐–๔.๔%) และพิทูเนีย
(๑๗.๕ หรือ ๔๓.๓%) ทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคผ่านละอองเกสร (pollen transmission) และถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล
(mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ
อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการ
ปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเพลี้ย
อ่ อนเป็ น พาหะ และมี พื ช ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เช่ น พิ ทู เนี ย เป็ นแหล่ งสะสมเชื้ อ ท าให้ มี ก ารตั้ ง รกรากและ
แพร่กระจาย (Hennig et al., ๒๐๑๓; Yanagisawa et al., ๒๐๑๗)
การตรวจสอบ
ไวรอยด์ TPMVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุ
โรคพืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของ
เชื้อไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถ
แยกความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓)
การทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล เช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR),
Reverse transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loopmediated Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
ไวรอยด์ TPMVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไว
รอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหาร
จัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆาเชื้อโรค
บนมือและรองเทาของคนงาน อุปกรณในฟารม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆาเชื้อโรคในน้า)
การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืช
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พ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด
วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO,
๒๐๑๗)
๓. ไวรอยด์ Tomato apical stunt viroid (TASVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ TASVd พบครั้งแรกในประเทที่สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ปี ๑๙๘๐ (Walteret al., ๑๙๘๐) และมี
รายงานว่าระบาดในอินโดนีเซีย และอิสราเอล ทาให้ผลผลิตลดลงอย่างมากโดยเฉพาะพืชวงศ์ Solanaceae เช่น
มะเขือเทศ ไวรอยด์ TASVd สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์การค้า เนื่องจากเชื้ออาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ และมีพืชไม้
ดอกไม้ประดับเป็นแหล่งของเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค ทาให้แพร่กระจายไปยังในโรงเรือนผลิตมะเขือเทศ
สถานภาพ
ไวรอยด์ TASVd จั ดเป็ น ศั ตรู พื ช กั กกั น ของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบลาต้นและข้อหดสั้น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หด
ย่น และเสียรูปทราง ขนาดผลลดลง สีผลซีด

©Rose Hammond-๒๐๑๘
ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอี้ พบพืชไม่แสดงอาการ เช่น
Cestrum spp. เช่ น ราตรี (Verhoeven et al, ๒๐๐๘; Luigi
et al., ๒๐๑๑)

©tripleoaks.com
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การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ TASVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๘๐%) ทาให้มีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธี
กล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ
อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการ
ปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงพาหะ
เช่น ผึ้ง (Bombus terrestris) มากถึง ๓๐% (Antignus et al., ๒๐๐๗) และมีพืชอาศัยไม้ดอกไม้ประดับเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อ ทาให้มีการตั้งรกรากหรือแพร่กระจายไปสู่มะเขือเทศได้
การตรวจสอบ
ไวรอยด์ TASVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล เช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR),
Reverse transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loopmediated Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
การจัดการไวรอยด์ TASVd อาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนดด้าน
มาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบาบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่ใน
สารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที
(Sukhontip, ๒๐๑๙) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การ
สุ ขาภิ บ าลที่ ดี (ก าจั ดพื ช ที่ แสดงอาการ การฆ่ าเชื้ อโรค บนมื อและรองเท้ าของคนงาน อุ ปกรณ์ ในฟาร์ ม
เครื่ องจั กร และเครื่ องมือเกษตรต่างๆ หรื อการฆ่าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่าง
สม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
และจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษา
ที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๔. ไวรอยด์ Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ TCDVd พบเข้าทาลายพืชในวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือเทศ มะเขือ และไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นต้น เชื้อเข้าทาลายมะเขือเทศพันธุ์ Trust ทาให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมด อาการมะเขือเทศเตี้ยแคระ
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อย่างรุนแรง ผลมีขนาดเล็กและแตก ผลผลิตลดลงและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเชื้อสามารถ
ติ ด มากั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศการค้ า สู ง ถึ ง ๑๐% (Dall et al., ๒๐๑๙) ส่ ง ผลกระทบต่ อ การค้ า
เมล็ดพันธุ์เป็นอย่างมาก
สถานภาพ
ไวรอยด์ TCDVd จั ดเป็ น ศั ตรู พื ช กั กกั นของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขื อเทศ พบเกิ ดอาการใบเหลื องอย่ างฉั บพลั น การเจริ ญ
เติบโตลดลง ต้นเตี้ยแคระแกร็น ยอดมีอาการเป็นพุ่ม ผลมีขนาด
เล็กและแตก อาการเซลล์ตายบริเวณเส้นใบและก้าน (Walter,
๑๙๘๗)
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©Sukhontip et.al. (๒๐๑๔) ©dahliands.co.uk/about-us

ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอี้ พบพืชไม่แสดงอาการ เช่น
พิ ทู เ นี ย (Petunia hybrida) รั ก เร่ (Dahlia spp.) และVinca
minor (Singh and Dilworth, ๒๐๐๙)

การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ TCDVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๘๕.๕-๙๔.๕%) และมะเขือ
(๗.๗% - ๑๐๐%) ท าให้ มี ความเป็ น ไปได้ ที่ จะเกิ ดการแพร่กระจายของไวรอยด์ ที่ ติดเข้ ามากั บเมล็ ดพันธุ์
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืช
เป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างใน
แปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การ
ผสมเกสร และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงพาหะ เช่น ผึ้ง (Bombus ignitus) (Matsushita et al., ๒๐๑๐)
และพืชไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่แสดงอาการเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อไปยังมะเขือเทศได้
การตรวจสอบ
ไวรอยด์ TCDVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถแยก
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ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), Reverse
transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loop-mediated
Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
ไวรอยด์ TCDVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตาม
ข้อกาหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบาบัด
เมล็ดพันธุ์ (แช่ในสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส
นาน ๒๕ นาที (Sukhontip, ๒๐๑๙)) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลาย
ชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลง
พาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ใน
แปลงปลูก เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูก
อย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บ
เกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บ
รักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๕. ไวรอยด์ Pepper chat fruit viroid (PCFVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ PCFVd พบรายงานครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์ (Verhoeven et al., ๒๐๐๙) ในโรงเรือนปลูก
พริกหวาน ทาให้ผลพริ กมีขนาดเล็ ก ลง ๕๐% ในประเทศไทยมี รายงานพบครั้งแรกในพื้นที่ ปลู กมะเขื อเทศ
จั งหวัดล าปาง (Reanwarakorn et al, ๒๐๑๑) ต่อมาเครือรัฐออสเตรเลี ย ได้ รายงานการตรวจพบไวรอยด์
PCFVd ติดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากประเทศไทย (Chambers et al., ๒๐๑๓) หลังจากนั้นมีการตรวจพบไว
รอยด์ PCFVd ติดกับไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศจากหลายประเทศมากถึง ๘% (Dall et al., ๒๐๑๙)
สถานภาพ
ไวรอยด์ PCFVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
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อาการ
พริก พบการเจริญเติบโตของต้นลดลง ขนาดผลพริกที่ติดเชื้อมี
ขนาดลดลงถึง ๕๐%

ลั ก ษณะอาการ © Verhoeven et al.
(๒๐๐๙) ; NPPO of the Netherlands
มะเขือเทศ แสดงอาการต้นเตี้ยแคระแกร็น อาการเซลล์ตาย
บริเวณเส้นใบ ก้านใบและลาต้น ใบบิดเบี้ยว เสียรูปร่าง ยอดหด
สั้น

©Sukhontip (๒๐๑๔)
การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ PCFVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๑.๔%) ซึ่งทาให้ มีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ (Yanagisawa & Matsushita, ๒๐๑๗)
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็น
โรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง
รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง และการผสม
เกสร เป็นต้น
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การตรวจสอบ
ไวรอยด์ PCFVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล เช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR),
Reverse transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription-Loop-mediated
Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
ไวรอยด์ PCFVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบาบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่
ในสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที
(Sukhontip, ๒๐๑๙)) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การ
สุ ขาภิบาลที่ดี (กาจั ดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุป กรณ์ ในฟารม
เครื่ องจั กร และเครื่ องมือเกษตรต่างๆ หรื อการฆ่าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลู กอย่าง
สม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
และจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษา
ที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๖. ไวรอยด์ Columnea latent viroid (CLVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ CLVd ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ มะเขือเทศ พริก เป็นต้น
ถูกค้นพบครั้งแรกจากใบที่ไม่แสดงอาการโรคบนต้น Columnea erythrophea ซึ่งจะมีอาการความคล้ายคลึง
กับ PSTVd รวมทั้งเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ทาให้ พบการปนเปื้อนไวรอยด์ CLVd ติดกับเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศการค้าสูงถึง ๖% (Dall et al., ๒๐๑๙) ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและนาเข้าเมล็ดพันธุ์อย่างมาก
สถานภาพ
ไวรอยด์ CLVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
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ลักษณะอาการ
มะเขื อเทศ พบยอดหดสั้ น อาการเซลล์ ตายอย่ างรุ นแรงที่
บริเวณเส้นใบ ก้านใบ ใบหงิก ใบลดรูป ใบมีสีม่วง ต้นเตี้ยแคระ
แกร็น

©Sukhontip (๒๐๑๔)
พริก พบอาการใบยอดผิดปกติ ปลายใบม้วนพับไปด้านหลัง
และมีขนาดลดลง ดอกผิ ดปกติ ผลขนาดเล็ ก และติดเมล็ ด
หรือไม่มีเมล็ดในบางสายพันธุ์

© ษมาพร และคณะ ๒๕๖๒
มะเขือ พบอาการใบหงิกย่น โค้งลง ใบลดรูป อาการเซลล์ตาย
บริเวณเส้นใบและก้านใบ ผลมีขนาดเล็กลง

©Sukhontip (๒๐๑๖)
การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ CLVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๑.๔%) และมะเขือ (๒.๓๘๒%) ซึ่งทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ (Yanagisawa &
Matsushita, ๒๐๑๗; Bhuvitarkorn et al., ๒๐๑๙) นอกจากนี้ เชื้ อสามารถถ่ า ยทอดโรคได้ ง่ ายโดยวิ ธี ก ล
(mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ
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อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการ
ปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร
การตรวจสอบ
ไวรอยด์ CLVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล เช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR),
Reverse transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loopmediated Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
ไวรอยด์ CLVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบาบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่
ในสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที
(Sukhontip, ๒๐๑๙)) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิ ด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การ
สุ ขาภิบาลที่ดี (กาจั ดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุป กรณ์ในฟาร์ม
เครื่ องจั กร และเครื่ องมือเกษตรต่างๆ หรื อการฆ่าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลู กอย่าง
สม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
และจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษา
ที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๗. ไวรอยด์ Cirus exocortis viroid (CEVd)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรอยด์ CEVd มีรายงานการระบาดในแหล่งปลูกส้มของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน ทา
ให้ผลผลิตส้มสามใบและส้มเนเวลวอชิงตันลดลง ๖๕.๓% และ ๔๙% ตามลาดับ อีกทั้งประเทศไทยมีรายงานพบ
ไวรอยด์ CEVd กับพืชมะนาวในจังหวัดชัยนาทปี ๒๕๔๖ (Reanwarakorn et al., ๒๐๐๓) และก่อให้เกิดความ
เสียหายพืชอาศัยในวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือเทศ และพริก เนื่องจากเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในเมล็ ดพันธุ์
สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุมะเขือเทศการค้าสูงถึง ๒๕% (Dall et al., ๒๐๑๙) ส่งผลกระทบต่อการค้าเมล็ด
พันธุ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก
สถานภาพ
CEVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น อาร์เจนติน่า เม็กซิโก จอร์แดน เป็นต้น
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ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบอาการต้นเตี้ยแคระแกร็น ใบหงิกย่นม้วนลงและ
ลดรูป ขนาดของผลลดลง

©Roy et al. (๒๐๑๗)
ส้ม พบเกิดอาการรุนแรงในส้มสามใบ มะนาว ส้มโอ ส้มเนเวล
โดยต้นเตี้ยแคระ โคนรากจะเกิดบาดแผล เปลือกไม้แตกออก
และขยายขนาดเมื่ออายุมากขึ้น ความรุนแรงขึ้นอยู่กับเวลาและ
ชนิดของส้ม
©Roy et al. (๒๐๑๗)
การแพร่กระจาย
ไวรอยด์ CEVd สามารถติ ด ไปกั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศ ซึ่ ง ท าให้ มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด การ
แพร่ กระจายของไวรอยด์ ที่ ติ ดเข้ ามากั บ เมล็ ด พั นธุ์ นอกจากนี้ ส ามารถถ่ ายทอดโดยวิ ธี กล (mechanical
transmission) โดยการสั ม ผั ส ระหว่ า งต้ น พื ช เป็ น โรคไปยั ง พื ช ปกติ สามารถติ ด ไปกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงาน
ในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และพบในส้มสามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางตาดอก ตา
ยอด หรืออาจถ่ายทอดทางพืชฝอยทอง
การตรวจสอบ
ไวรอยด์ CEVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากทาให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), Reverse
transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loop-mediated
Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (Gucek et al., ๒๐๑๗)
การป้องกันกาจัด
ไวรอยด์ CEVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไว
รอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหาร
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จัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรค
บนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้า)
การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืช
พ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด
วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO,
๒๐๑๗)
๘. ไวรัส Tomato brown rugose fruit (ToBRFV)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรัส ToBRFV พบการระบาดครั้งแรกกับพืชมะเขือเทศในอิสราเอล ปี ๒๐๑๔ ทาให้ผลผลิตมะเขือเทศ
ลดลง ๓๐-๗๐% (FDACS, ๒๐๑๙) และพบเกิดอาการรุนแรงในพริก ทาให้คุณภาพของผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด นอกจากนี้เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในเมล็ดพันธุ์นานหลายเดือน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิต
และส่งออกเมล็ดพันธุ์การค้า
สถานภาพ
ไวรั ส ToBRFV จั ด เป็ น ศั ต รู พื ช กั ก กั น ของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบอาการใบด่างเหลื องบริเวณด้ านบน
ส่วนยอด หรือใบมีลักษณะย่น ผิดปกติ ใบแคบ หรือ
ใบเหี่ยว เหลืองและแห้ ง ตาย อาจพบเนื้อเยื่อตายสี
น้าตาลบริเวณลาต้น ผลมีอาการเป็นจุดสีเหลืองหรือ
น้าตาล ผิวขรุขระ (rugose) หรือจุดสีดาคล้าบนผลสี
เขียว ผลอ่อนผิดรูป และสุกไม่สม่าเสมอ
©Luria et al. (๒๐๑๗)
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พริก พบอาการใบด่างเหลือง ใบผิดปกติ ผลมีอาการ
เป็นจุดสีเหลือง เขียวหรือน้าตาล รูปร่างผิดปกติ

©agriculture.vic.gov.au
การแพร่กระจาย
ไวรัส ToBRFV สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
แพร่ กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ ดพันธุ์ นอกจากนี้ถ่ายทอดโรคได้ง่ ายโดยวิธีกล (mechanical
transmission) โดยการสั ม ผั ส ระหว่ า งต้ น พื ช เป็ น โรคไปยั ง พื ช ปกติ สามารถติ ด ไปกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงาน
ในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และเชื้อสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเป็นพาหะ
เช่น ผึ้ง (Bombus terrestris) ทีใ่ ช้ผสมเกสรในโรงเรือน (Levitzky et al.,๒๐๑๙)
การตรวจสอบ
ไวรัส ToBRFV สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรัส ๓) การใช้ชุดตรวจสอบสาหรับไวรัส Tomato mosaic viurs (TMV: Tobamoviruses) (Immunostrip
test for TMV) (Batuman et al., ๒๐๒๐) ซึ่งใช้ตรวจสอบเบื้องต้นในแปลงปลู ก และ ๔) การทดสอบด้ว ย
เ ท ค นิ ค ชี ว โ ม เ ล กุ ล เ ช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), Reverse
transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription-Loop-mediated
Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing
การป้องกันกาจัด
ไวรัส ToBRFV มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรัส หรือการบาบัดเมล็ดพันธุ์ (กรด
ไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือความเข้มข้น ๒% นาน ๓๐ นาทีหรือไตรโซเดียมฟอสเฟท ความเข้มข้น ๑๐% นาน
๓ ชั่วโมง หรืออบไอร้อนที่อุณหภูมิ ๗๒ องศาเซลเซียส นาน ๗๒ ชั่วโมง (Samarah et al., ๒๐๒๐) การปลูกใน
พื้นทีห่ รือแหล่งผลิตที่ไม่ปรากฎไวรัส หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อน
เก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่
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แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตร
ต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็น
อาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การ
ฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลัง
การเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๙. ไวรัส Pepino mosaic virus (PepMV)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรัส PepMV มีรายงานพบครั้งแรกปี ๑๙๘๐ กับพืชปาปิโน่ (Pepino; Solanum muricatum) ทีเ่ ปรู
ต่อมาพบในทวีปยุโรปปี ๑๙๙๐ กับพืชมะเขือเทศในเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสเปน เป็นต้น และใน
พืชอาศัยอื่นวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ และมันฝรั่ง นอกจากนี้เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในเมล็ด
พันธุ์ทาให้ต้นมะเขือเทศเป็นโรคถึง ๒๕% ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์การค้า
สถานภาพ
ไวรัส PepMV จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบอาการเริ่มต้นบนใบเป็นจุดสีเหลืองขนาดเล็ก
ผลบางครั้งเป็นจุดสี ส้ม ต่ อมาใบแก่ อาจมีอาการด่างและ
ม้วนงอเล็กน้อย
©Jaroszewska et al. (๒๐๑๐)
©EPPO Bulletin (๒๐๑๓)
การแพร่กระจาย
ไวรัส PepMV สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Ling, ๒๐๐๘) โดยพบในส่วน
เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรัสที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืช
เป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างใน
แปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัด แต่ง การ
ผสมเกสร (EPPO, ๒๐๑๓) และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงและเชื้อราเป็นพาหะ ได้แก่ ผึ้ง (Bombus spp.)
(Shipp et al., ๒๐๐๘) แมลงหวี่ขาว (Noël et al. ๒๐๑๔) และเชื้อราในดิน (soil- borne fungi; Olpidium
virulentus) (Alfaro-Fernández et al., ๒๐๐๙)
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การตรวจสอบ
ไวรัส PepMV สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรัส ๓) การใช้เทคนิค Double antibody sandwich-(DAS-)ELISA ซึ่งใช้ตรวจสอบในแปลงปลูก และ ๔) การ
ทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค ชี ว โมเลกุ ล เช่ น Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR),
Reverse transcription-quantitative real-time PCR (RT-qPCR), Reverse transcription- Loopmediated Isothermal Amplification (RT-LAMP), Next-Generation Sequencing (EPPO, ๒๐๑๓)
การป้องกันกาจัด
ไวรัส PepMV มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรัส หรือการบาบัด เมล็ดพันธุ์ (แช่ใน
สารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๐.๕ และ ๑.๐% หรือการอบด้วยไอร้อนที่อุณหภูมิ ๗๒ องศา
เซลเซียส หรือ ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๔๘ - ๗๒ ชั่วโมง; Ling, ๒๐๑๐) การปลูกในพื้นที่หรือแหล่งผลิตที่ไม่
ปรากฎไวรัส หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การ
บริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่า
เชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆาเชื้อ
โรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการ
ทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการ
สกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภ ายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM
No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๑๐. ไวรัส Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ไวรัส ToMMV รายงานพบครั้งแรกปี ๒๐๐๙ กับพืชมะเขือเทศในประเทศเม็กซิโก และได้จาแนกชนิด
ไวรั ส นี้ ปี ๒๐๑๓ ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (Li et al., ๒๐๑๓) จากนั้ น มี ร ายงานพบพื ช อาศั ย อื่ น ในวงศ์
Solanaceae เช่น พริก และมะเขือ เป็นต้น โดยเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรครุนแรงกับพื ชมะเขือเทศมากว่า ๘๗%
นอกจากนี้ เชื้ อสามารถติ ด กั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศการค้ า และเมล็ ดพั นธุ์ พริ ก หวานน าเข้ า จากประเทศ
แหล่งกาเนิดของเชื้อไวรัสนี้ได้ (Lovelock et al., ๒๐๒๐) เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในเมล็ด
ได้นานหลายเดือน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิตและส่งออกของเมล็ดพันธุ์การค้า
สถานภาพ
ไวรัส ToMMV จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และญี่ปุ่น เป็นต้น
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ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบใบผิดบิดเบี้ยวผิดปกติ ใบมีอาการด่าง และ
ส่วนผลพบอาการเนื้อเยื่อตายสีน้าตาล

©Webster et al. (๒๐๑๔)
พริก พบใบแสดงอาการด่าง ย่น และอาจพบเนื้อเยื่อตายสี
น้าตาล

©Li et al. (๒๐๑๗)
การแพร่กระจาย
ไวรัส ToMMV สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ (seed-borne) ของมะเขือเทศและพริก ซึ่งทาให้มีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรัสที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่าย
โดยวิธีกล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับ
เครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผล
จากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมี
แมลงเป็นพาหะ เช่น ผึ้ง (Bombus spp.)
การตรวจสอบ
ไวรัส ToMMV สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค
พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรัส และ ๓) การทดสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น Reverse transcription-polymerase chain reaction
(RT-PCR) (Levitzky et al. ๒๐๑๙)
การป้องกันกาจัด
ไวรัส ToMMV มีการจัดการซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อเป็นไปตามข้อกาหนด
ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรัส การปลูกในพื้นที่หรือแหล่งผลิตที่
ไม่ปรากฎไวรัส หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การ
บริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่า
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เชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่อง จักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อ
โรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการ
ทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการ
สกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM
No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๑๑. แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
มะเขือเทศและพริ กเป็ น พืช อาศัย หลั ก และพืชอื่น ในวงศ์ Solanaceae ทาให้ ผลผลิ ตลดลงทั้ ง เชิ ง
ปริมาณและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เมล็ดที่ปนเปื้อนเชื้อเป็นแหล่งที่จะทาให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคได้ (EPPO, ๒๐๑๓) ในประเทศไทยเคยมีรายงานพบและจาแนกเชื้อสาเหตุโรคใบจุดของมะเขือเทศ และพริก
พบว่าเกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (บงกชไพร, ๒๕๓๗; วัลลา, ๒๕๓๙)
สถานภาพ
แบคทีเรี ย Xanthomonas vesicatoria จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น เอกวาดอร์
อิสราเอล เม็กซิโก โมร็อกโก จอร์เจีย และอียิปต์ เป็นต้น
ลักษณะอาการ
มะเขือเทศ พบอาการที่ใบระยะแรกเป็นแสดงอาการจุดฉ่า
น้าเล็กๆ ต่อมาแผลขยายใหญ่ยุบจมลงไปในเนื้อใบเล็กน้อย
แผลจุดขนาดเล็กสีน้าตาล ขอบแผลไม่เรียบ หรือบางแผล
อาจมีสีเหลืองล้อมรอบ หรืออาจเป็นจุดแผลตายขนาดเล็ก
เชื่อมต่อกันทาให้เกิดลักษณะใบไหม้ แห้งตาย และมีแผล
©Edward Sikora, Auburn University, ยุบตัวแห้งแข็งเป็นสะเก็ดอยู่ทั่วผล
Bugwood.org
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พริก พบอาการแผลจุดขนาดเล็กสีน้าตาล เริ่มแรกใบเป็น
จุดฉ่าน้า มีขนาดประมาณ ๑.๖-๖.๔ มิลลิเมตร ลาต้นและ
ผลจุดแผลมีสี เหลื องล้ อมรอบ หรืออาจเป็นจุดแผลตาย
ขนาดเล็กเชื่อมต่อกันทาให้เกิดลักษณะใบไหม้ และใบร่วง
ก่อนกาหนด

© Volcani Center, Bet Dagan (IL).
การแพร่กระจาย
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria สามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ (seed-borne) ซึ่งเป็นแหล่ง
สะสมเชื้อที่สาคัญ สาหรับการเพาะปลูก และเชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังพืชต้นอื่นๆ ด้วยน้าฝน ระบบการให้
น้า และติดไปกับเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การ
ย้ายกล้า การตัดแต่ง และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น นอกจากนั้นเชื้อสามารถอยู่รอดได้ในเศษซากพืช รวมถึง
ในดินและผิ วน้ า (EFSA- PLH, ๒๐๑๔) รวมถึงเชื้อมีชีวิตอยู่ในพืชอาศัยอื่น เช่น วัชพืช (Bogatzevska and
Boneva, ๑๙๙๒)
การตรวจสอบ
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การ
ตรวจสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจาเพาะ (Dilution plating on semi-selective media) เพื่อดูลักษณะ
ทางสั ณฐานวิ ทยา ๒) การทดสอบชีว เคมี และสรีรวิ ทยา (Biochemical and physiological tests) ๓) การ
ตรวจสอบด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยา (Serological tests) (EPPO, ๒๐๑๓) และ ๔) การทดสอบด้วยเทคนิคชีว
โมเลกุล เช่น Polymerase chain reaction (PCR) (Koenraadt et al.,๒๐๐๙; Park et al., ๒๐) และ DNA
barcoding (Young et al., ๒๐๐๘; Parkinson et al., ๒๐๐๙; Hamza et al., ๒๐๑๐)
การป้องกันกาจัด
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria การจัดการซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อ
เป็นไปตามข้อกาหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดแบคทีเรีย หรือ
การบาบัดเมล็ ดพันธุ์ (๕ % HCl, ๑๐ % HCl, ๕ % H๒SO๔,๑๐ % H๒SO๔ หรือ ๕ % sodium carbonate:
Shumbulo et al., ๒๐๑๒ หรืออบด้วยไอร้อนแห้งที่อุณหภูมิ ๗๐ °ซ นาน ๙๖ ชั่วโมง: Silva et al., ๒๐๐๒)
การปลูกในพื้นที่หรือแหล่งผลิตที่ไม่ปรากฎแบคทีเรีย หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรัส ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช) การสุขาภิบาล ที่ดี (กาจัด
พืชที่แสดงอาการโรค การฆาเชื้อโรคบนมือและรองเทาของคนงาน อุปกรณในฟารม เครื่องจักร และเครื่องมือ
เกษตรต่างๆ หรื อการฆาเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลู กอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้า
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สังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ด
พันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
๑๒. แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis (Cm)
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ
เป็นโรคที่สาคัญโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมมะเขือเทศและพริก เนื่องจากทาให้ต้นกล้าตายและ
ผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยทาให้ผลผลิตลดลง ๒๐-๓๐% (Rat et al., ๑๙๙๑) หากเมล็ดพันธุ์มีการ
ปนเปื้ อนเชื้อแบคทีเรี ย Clavibacter michiganensis (Cm) ในอัตราเพียง ๐.๐๑% สามารถทาให้ เชื้อแพร่
ระบาดได้ในสภาพแปลงปลูก ส่งผลกระทบต่อการการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์นาเข้าและส่งออก
สถานภาพ
ไวรัส Cm จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น
ลักษณะอาการ
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มะเขือเทศ พบอาการใบและก้านเหี่ยว ลาต้นเกิดเป็นแผล
ขีดเส้นยาวสีสีดาหรือแผลสะเก็ดยาวๆ หากผ่าออกดูจะ
พบว่าส่วนที่เป็นท่อส่งอาหารมีสีคล้า เมื่อปล่อยทิ้งไว้สักครู่
จะมีเมือกสีเหลื องไหลออกมา ต่อมาต้นพืชจะชะงั กการ
เจริ ญ เติ บ โต ใบส่ ว นที่ เ หี่ ย วจะหดย่ น แล้ ว แห้ ง ตาย
นอกจากนี้หากพบเชื้อเข้าทาลายแขนงอ่อนทาให้ความยาว
ระหว่างข้อกิ่งหรือก้านแขนงหดสั้นและอ้วนหนาขึ้นกว่า
ปกติ ถ้าพบโรคในระยะต้นโตเต็ มที่แล้ วบางครั้งอาจไม่
แสดงอาการเหี่ยว แต่จะเกิดอาการแห้งตาย และถ้าพบเกิด
โรคระยะติดผลอาจทาให้ผลอ่อนสีขาวซีดและร่วงล่นจาก
ต้น ส่ วนอาการผลแก่เกิดแผลสะเก็ดนูนเล็กน้อย ขนาด
ประมาณ ๒-๓ มิ ล ลิ เ มตร ตรงกลางแผลจะแตกเป็ นสี
น้าตาล ลักษณะขรุขระ และบริเวณรอบๆ แผลจะมีขอบสี
ขาวลักษณะคล้ายตานก (bird’s eye) ทั้งนี้อาการที่ปรากฏ
ขึ้ น อ ยู่ กั บ ปั จ จั ย ข อ ง อ า ยุ พื ช ส า ย พั น ธุ์ พื ช แ ล ะ
สภาพแวดล้อมด้วย (Gleason et al., ๑๙๙๓;
Strider, ๑๙๖๙)
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การแพร่กระจาย
แบคทีเรีย Cm สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ (๐.๒๕ - ๑๐๐%) ซึ่งทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
แพร่กระจายของแบคทีเรียที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ โดยพบว่าถ้าเมล็ดมะเขือเทศมีการปนเปื้อนของเชื้อ Cm
ปริมาณเพียง ๐.๐๑-๐.๐๕% หรือ ๑-๕ เมล็ดต่อเมล็ดทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ เมล็ด ทาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ได้ในสภาพแปลงปลูกมะเขือเทศ (Chang et al., ๑๙๙๑; Gitaitis et al., ๑๙๙๑) รวมทั้งเชื้อสามารถพักตัวอยู่
ในดินได้ หากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องเชื้อสามารถมีชีวิตได้นาน ๑๘ เดือน และสามารถอยู่รอดได้นาน
ถึ ง ๓ ปี เมื่ อ เก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ์ อุ ณ หภู มิ ๔ องศาเซลเซี ย ส ที่ ค วามชื้ น ๖๐% นอกจากนี้ เ ชื้ อ สามารถ
แพร่กระจายไปยังพืชต้นอื่นๆ ด้วยน้าฝน ระบบการให้น้า และติดไปกับเครื่องมือเกษตรต่างๆ ได้มากกว่า ๗
เดือนหรือเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ตัดแต่ง และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เป็นต้น
การตรวจสอบ
แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑)
การตรวจสอบบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ที่ มี ความจ าเพาะ (Dilution plating on semi-selective media) เพื่ อ ดู
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ๒) การทดสอบชีวเคมีและสรีรวิทยา (Biochemical and physiological tests) ๓)
การทดสอบ Immunofluorescence (EPPO, ๒๐๑๖) ๔) การตรวจสอบด้ ว ยเทคนิ ค ทางเซรุ่ ม วิ ท ยา
(Serological tests) (EPPO, ๒๐๑๖) และ ๕) การทดสอบด้วยเทคนิ คชีวโมเลกุล เช่น Polymerase chain
reaction (PCR) (EPPO, ๒๐๑๖) และ Quantitative real-time PCR (Zhao et al., ๒๐๐๗; ISF, ๒๐๑๗)
ร่วมกับการทดสอบการเกิดโรคเพื่อยืนยัน (pathogenicity test)
การป้องกันกาจัด
แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis การจัดการซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพื่อ
เป็นไปตามข้อกาหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดแบคทีเรีย หรือ
การบาบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่ในน้าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที หรืออบด้วยไอร้อนแห้งอุณหภูมิ
๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๔ ชั่วโมง หรือ ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๔ ชั่วโมง หรือแช่ด้วย ๕% Hydrochloric
acid (HCl) หรือ ๐.๐๕% o-phenylphenol นาน ๑๐ นาที: (Miller and Ivey, ๒๐๐๕) การปลูกในพื้นที่หรือ
แหล่งผลิตที่ไม่ปรากฎแบคทีเรีย หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อนเก็บ
เกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (กาจัดวัชพืช) การสุขาภิบาล ที่ดี (กาจัดพืชที่แสดงอาการโรค
การฆาเชื้อโรคบนมือและรองเทาของคนงาน อุปกรณในฟารม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ
าเชื้อโรคในน้า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือ
การทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่าง
การสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
(ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)
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บทที่ ๕
กฎระเบียบนำเข้ำเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐอเมริกำ
วลัยกร รัตนเดชำกุล
กฎหมายควบคุมการนาเข้าเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐอเมริกา ๕ ฉบับ
๑. คาสั่งรัฐบาลกลางด้านการนาเข้าพืช (Import Federal Orders)
๒. พระราชบัญญัติอารักขาพืช (Plant Protection Act)
๓. พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง (Federal Seed Act)
๔. เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งห้ามการค้าชนิด
สั ต ว์ แ ละพื ช ป่ า ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธุ์ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ [Seeds Protected Under the
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and the Endangered Species
Act (ESA)]
๕. วัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง (Federal Noxious Weeds)
๑. คำสั่งรัฐบำลกลำงด้ำนกำรนำเข้ำพืช
คาสั่งรัฐบาลกลางด้านการนาเข้าพืช (Import Federal Orders) เป็นเอกสารทางกฎหมายบังคับใช้
เพื่อตอบสนองต่อเหตุ การณ์ฉุกเฉินเมื่อผู้บริหารนโยบายของหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช
(Administrator of Animal and Plant Health Inspection Service; APHIS) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(U.S. Department of Agriculture; USDA) พิจารณาแล้วว่า การดาเนินการเป็นสิ่ งจาเป็นเพื่อปกป้อ งการ
เกษตรกรรมหรือป้องกันศัตรูและโรคเข้ามาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา คาสั่งของรัฐบาลกลางเป็นกฎระเบียบ
เฉพาะ และมีผลบังคับใช้ทันที
พระราชบัญญัติอารักขาพืช (Plant Protection Act) ของวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๐๐ (๒๕๔๓) แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๔๑๒ (a), ๗ U.S.C. ๗๗๑๒ (a) ให้อานาจเลขาธิการกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (Secretary
of Agriculture) ออกคาสั่งรัฐบาลกลางประกาศห้าม หรือจากัดการนาเข้า หรือการเข้ามาของพืช ส่วนใดส่วน
หนึ่งของพืช หรือสิ่งใดๆ หากเลขาธิการพิจารณาแล้วว่า การห้ามหรือจากัดการนาเข้าเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อป้องกัน
การเข้ามาและตั้งรกราก (introduction) ของศัตรูพืช หรือการเข้ามาแพร่กระจายในประเทศสหรัฐอเมริกา
การพิจารณาอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความโปร่งใสและเข้าถึงได้ คาสั่งของรัฐบาลกลางจะยังคงมีผล
จนกว่าจะได้รับการทบทวนโดยคาสั่งรัฐบาลกลางฉบับอื่น หรือจนกว่าจะมีมาตรการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์
หรือประกาศที่ออกมาบั งคับ ใช้ กับ ปัญหาดังกล่ าวและได้เผยแพร่ลงสื่ อสิ่งพิมพ์ ชื่อ Federal Register การ
ประกาศกฏเกณฑ์มีอยู่ด้วยกันสองฉบับ ได้แก่ กฎเกณฑ์เสนอ (proposed rule) และกฎเกณฑ์สุดท้าย (final
rules) อนึ่ง การเผยแพร่ข้อมูล หรื อประกาศอยู่ภ ายใต้พระราชบัญญัติด้านการปกครอง (Administrative
Procedure Act, APA) ประชาชนสามารถรับทราบระเบียบ ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ และมีส่วนร่วมในกระบวน
การสร้างข้อบังคับเรียกว่า“Rulemaking” ซึ่งมีแบบแผนและมาตรฐานสาหรับการกาหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
อย่างเป็นทางการ รวมทั้งการตัดสิน (adjudication) นอกจากนี้ มีคาสั่งรัฐบาลกลางด้านการอารักขาพืชและ
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กักกัน (Plant Protection and Quarantine Federal Orders) ได้แก่ โปรแกรมการปฎิบัติการฉุกเฉินด้าน
อารักขาพืชและกักกันและการจัดการภายในประเทศ (Plant Protection and Quarantine's Emergency
and Domestic Programs) เพื่อห้าม หรือจากัดการเคลื่อนย้ายพืชระหว่างรัฐ คาสั่งของรัฐบาลกลางเผยแพร่
บนเว็บไซต์ APHIS
๒. พระรำชบัญญัติอำรักขำพืช
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอารักขาพืชเพื่อกักกันพืช นาเข้า ส่งออก และเคลื่อนย้ายพืชภายใน
สหรัฐอเมริกา เพื่อควบคุมสัตว์และพืชที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพืช เพื่อป้องกัน มิให้สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อพืชแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรและความปลอดภัย พระราชบัญญัติ
อารักขาพืชให้อานาจเลขาธิการกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประกาศกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันศัตรูพืชที่มีความ
สาคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้ามาตั้งรกรากและแพร่กระจาย หรือป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช
ภายในสหรัฐอเมริกา กฎเกณฑ์ช่วยอานวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย หน่วยงาน
บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้รับมอบหมายให้เป็น
องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization, NPPO) อย่างเป็นทางการและเป็น
หน่ ว ยงานที่ป ระเทศภาคีตั้งขึ้น เพื่อรั บ ผิ ดชอบหน้าที่ที่ระบุไว้ในอนุสั ญญาว่าด้ว ยการอารักขาพืช ระหว่าง
ประเทศ โดยมี ห น่ ว ยงานอารั กขาพืช และกักกันของ APHIS (Plant Protection and Quarantine ; PPQ)
รับผิดชอบการปกป้องการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา
๓. พระรำชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบำลกลำง
พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง (Federal Seed Act; FSA) บัญญัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
๑๙๓๙ (๒๔๘๒) เป็นกฎหมายควบคุมการค้าเมล็ ดพันธุ์ระหว่างรัฐ และการค้า ระหว่างประเทศ กฎหมาย
กาหนดมาตรฐานการติดฉลาก ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ห้ามนาเข้า ห้ามเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์
ปลอมปน หรือแสดงฉลากเมล็ดพันธุ์ไม่ตรงตราสินค้า (misbranded seeds) ห้ามแสดงข้อความบนฉลากเกิน
ความจริ งทาให้ เข้ าใจผิ ดในสาระส าคั ญ กฎหมายนี้ทางานร่ว มกับ พระราชบั ญญัติ อ ารั กขาพืช ปี ๒๐๐๐
(๒๕๔๓) หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) มีอานาจควบคุมการนาเข้าเมล็ดพันธุ์พืชไร่
(agricultural seeds) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐๒ ของพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์นี้ ได้แก่
เมล็ดพันธุ์หญ้าสาหรับทาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (pasture) เมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ (forage) และเมล็ดพันธุ์พืชไร่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพาะเมล็ด (seeding purposes) หรือเมล็ดพันธุ์ผักที่อาจมีเมล็ดวัชพืชร้ายแรงปนเปื้อน
และหน่วยบริการการตลาดเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA's Agricultural Marketing Service)
รั บ ผิ ดชอบในการควบคุม และบั งคับใช้ข้อกาหนดมาตรฐานการติดฉลากและมาตรฐานความบริสุ ทธิ์ เพื่อ
ป้องกันการบิดเบือนความจริงของเมล็ดพันธุ์ที่ทาการค้าระหว่างรัฐ พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง
ผ่านการพิจารณาและลงมติเห็นชอบโดยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาในสภาคองเกรส

69
แนวทำงปฎิบัติในกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ภำยใต้พระรำชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบำลกลำง
การค้าเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้ การควบคุมโดยพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์
ของรั ฐ บาลกลาง ต้ องมี ใบอนุ ญาต PPQ ๕๘๗–Permit to Imports Plants or Plant Products ใบรั บ รอง
สุขอนามัยพืชจากประเทศต้นกาเนิดของเมล็ดพันธุ์ และผู้นาเข้าต้องแจ้ง ชนิด (kind) พันธุ์ (variety) ที่มา
(origin) ของเมล็ดพันธุ์แต่ละล้อต และจุดประสงค์ในการนาไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ บนแต่ละบรรจุภัณฑ์
ต้องดาเนินการ ดังนี้ :
๓.๑ ต้องติดฉลากด้วยรหัสประจาตัว (identification code) หรือรายละเอียดของล็อตเมล็ดพันธุ์
๓.๒ หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการ treatment ต้องแสดงฉลากที่ระบุชื่อสาร หรือระบุกระบวนการทา
seed treatment รวมทั้งชื่อสารสาคัญที่เป็นวัตถุอันตรายใช้ในการ treatment โดยระบุชื่อทางเคมีซึ่งเป็นชื่อ
ที่ยอมรับกันทั่วไป หรือใช้ชื่อย่อทางเคมี
๓.๓ เมล็ดพันธุ์พืชต้องปราศจากวัชพืช ร้ายแรงของรัฐบาลกลาง (ไม่มีระดับ tolerance) และวัชพืช
ร้ายแรงจากพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง (มีระดับ tolerance)
๔. เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งห้ำมกำรค้ำชนิดสัตว์
และพื ช ป่ ำ ที่ ใ กล้สู ญ พั น ธุ์ แ ละพระรำชบั ญ ญัติ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใกล้ สู ญ พัน ธุ์ [Seeds Protected Under the
Convention on International Trade in Endangered Species ( CITES) and the Endangered
Species Act (ESA)]
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) บังคับใช้กฎระเบียบเฉพาะที่ประกาศใน USDA ๗ CFR ๓๕๕
สาหรับการนาเข้า ส่งออก หรือส่งต่อ (re-export) พืชและผลิตผลจากพืช นอกจากนี้ อนุสัญญาไซเตสและ
พระราชบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ (ESA) กาหนดให้ผู้ทาการค้าต้องมีใบอนุญาตพืชที่ได้รับ ความคุ้มครอง
(Protected Plant Permit) จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้อง ผู้นาเข้าพืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีชีวิต
ต้องมีใบอนุ ญาตส่ งออกจากประเทศแหล่งกาเนิด ต้องได้รับใบอนุญาตภายใต้ระเบียบว่าด้ว ยพืช เพื่อการ
เพาะปลูก (nursery stock regulation) พืชและผลิตผลจากพืชที่ขึ้นทะเบียนไซเตสต้องนาเข้าสหรัฐอเมริกา
ผ่าน "ท่าที่กาหนด" ของรัฐต่อไปนี้ วอชิงตัน เท็กซัส ปวยร์โตรีโก นิวยอร์ก (exports via Buffalo) นิวเจอร์ซีย์
(รวมถึง ท่าเรือนิวยอร์ก พอร์ตนวร์กลิซาเบธเทอร์รีน) และมิชิแกน (exports via Detroit และท่า Huron)
นอกจากนี้ หน่วยงาน U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) ซึ่งทาหน้าที่บริหารควบคุมการค้าสินค้าสัตว์
ป่ารวมถึงสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า สัตวจากธรรมชาติ พืชป่าทุกชนิด และผลิตภัณฑ์สินค้า
ที่ทามาจากสิ่งเหล่านี้ กาหนดให้สาแดงใบอนุญาตนาเข้า ชนิดพืชป่าที่เก็บรวบรวมจากธรรมชาติ บัญชีที่ ๑
(wild collected CITES Appendix ๑ species)
แนวทำงปฎิบัติในกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้อนุสัญญำ CITES
ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ต้องได้รับใบรับรอง ใบอนุญาตไซเตสจากประเทศต้นกาเนิดพืช เอกสารนี้ต้องมา
พร้ อมกับ การจั ดส่ ง ผู้ ซื้อ (ผู้ น าเข้า) ได้รั บ ใบอนุญาต ๒ ฉบับจาก APHIS ได้ แก่ PPQ ๕๘๗ – Permit to
Import Plants or Plant Products เป็ น ใบอนุ ญ าตให้ น าเข้ า พื ช หรื อ ผลิ ต ผลจากพื ช และ PPQ ๖๒๑ –
Permit to Engage in the Business of Importing, Exporting or Re-exporting Protected Plants
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(CITES) เป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนาเข้า ส่งออก หรือส่งต่อพืชหรือผลิตผลจากพืชที่ได้รับความคุ้มครอง
โดยอนุสัญญาไซเตส ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ ๗๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๕. วัชพืชร้ำยแรงของรัฐบำลกลำง (Federal Noxious Weeds)
ในระเบียบข้อบังคับรัฐบาลกลาง (Code of Federal Regulations) PART ๓๖๐-Noxious Weed
Regulations และมาตรา ๔๐๓ ของพระราชบัญญัติอารักขาพืช (Plant Protection Act) ให้คานิยามของ
วัชพืชร้ายแรง หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชหรือผลิตผลจากพืชที่เป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้กับ
พืชผล (รวมถึงส่วนขยายพันธุ์พืช หรือผลิตผลจากพืช) ปศุสัตว์ สัตว์ปีก หรือ ผลประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ
การชลประทาน การเดินเรือ ทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา สาธารณสุข หรือสิ่งแวดล้อม ทั้งโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม ประเภทของวัชพืชร้ายแรง ได้แก่ วัชพืชน้าและวัชพืชพื้นที่ชุ่มน้า (aquatic and
wetland weeds) วัชพืชกาฝาก (parasitic weeds) วัชพืชบก (terrestrial weeds)
สหรั ฐ อเมริ กาประกาศให้ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ วนใดของวัชพืช ร้ายแรงจากทุกประเทศเป็นสิ่ งต้องห้ ามและ
ประกาศห้ ามน าเข้ า ยกเว้น การน าเข้ า โดยมีวั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ การวิ จัย และด าเนิน การวิ จัย ในศู นย์ กั ก กั น
(containment facility) หรือสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS ต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๒๖–Permit to
Move Live Plant Pests, Biological Control Agents, or Noxious Weeds เพื่อเคลื่อนย้ายศัตรูพืช มีชีวิต
การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช หรือวัชพืชร้ายแรง และต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ใบอนุญำต (Permit)
หน่ ว ยงานบริ การตรวจสอบสุ ขภาพสั ตว์และพืช (APHIS) เป็นหน่ว ยงานที่ออกใบอนุญาตและใช้
ใบอนุญาตเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้านาเข้าที่ท่าขาเข้า (port of entry) ใบอนุญาตนาเข้าระบุว่า
เมล็ดพันธุ์ชนิดใดที่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใต้เงื่อนไขใด เงื่ อนไขเหล่านี้อาจรวมถึงข้อกาหนด
ด้าน treatment บรรจุภัณฑ์ (packaging) ฉลาก (labeling) และสินค้า (shipment) เป็นต้น เฉพาะผู้มีถิ่น
พานักในสหรั ฐ อเมริ กาเท่านั้ น ที่ส ามารถยื่นขอใบอนุญาตนาเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ APHIS ใช้ระบบ
ePermits ส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูกต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ Permit to Import Plants
or Plant Products กากับมาด้วย เมล็ดพันธุ์บางชนิดไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกจากัดการนาเข้า หรือกาหนด
การนาเข้าที่เฉพาะเจาะจงภายใต้การอนุญาตพิเศษ และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเพิ่มเติม โดยทั่วไปการออก
ใบอนุญาตใช้เวลา ๑-๖ สัปดาห์และอาจใช้เวลาถึง ๒ เดือนขึ้นอยู่กับจานวนใบอนุญาตที่รอดาเนินการและ
ความซับซ้อนของพืชที่ขออนุญาต
๑. ใบอนุญำตสุขภำพพืช (Plant Health Permit)
พระราชบัญญัติอารักขาพืช ปี ๒๐๐๐ (๒๕๔๓) กาหนดให้ผู้ประสงค์ “นาเข้า นาผ่าน เคลื่อนย้ายพืช
และผลิตผลจากพืชภายในสหรัฐอเมริกา การปล่อยพืชหรือสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม” ต้องได้รับอนุญาตจาก
APHIS ก่อน ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทาให้ APHIS มั่นใจได้ว่าสามารถตรวจสอบและจัดการภัยคุกคาม
ต่อผลผลิตพืชและสุขภาพของระบบนิเวศน์ภายในสหรัฐอเมริกา การออกใบอนุญาตใช้เวลามากกว่า ๒ วัน
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๒. ใบกำรอนุญำตสิ่งมีชีวิตและดิน (Organism and Soil Permits)
ใบอนุ ญาตออกให้ กับศั ตรู พื ช เช่น อาร์โทรปอด หอย แมลง และทาก เชื้อสาเหตุ ของโรคพื ช เช่น
แบคทีเรีย รา ไส้เดือนฝอย มายโคพลาสมา ไวรอยด์ ไวรัส การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืชหรือวัชพืชร้ายแรง ผึ้ง
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยศัตรูพืช ห้องปฎิบัติการแยกจุลินทรีย์จากดิน วัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง และพืชกาฝาก
๓. ใบอนุญำตพืชและผลิตผลจำกพืช (Plants and Plant Products Permits)
ใบอนุญาตออกให้สาหรับการนาเข้า นาผ่าน พืชและผลิตผลจากพืชที่เป็นสิ่งควบคุม (regulated
articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือขยายพันธุ์ การอนุญาตพืชและผลิตผลจากพืชซึ่งรวมถึงพืชสาหรับ
ปลูก (plant for planting) เช่น ท่อนพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์จานวนน้อย (Small Lot Seed; SLS)
พืชและผลิตผลพืชภายหลังนาเข้ามาแล้ว (postentry) ประเภทผลิตผลจากพืช เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ตัดดอก ฝ้าย
ไม้ซุง เป็นต้น พืชที่ได้รับการคุ้มครองและผลิตผลจากพืช (protected plants and plant products) เช่น
กล้วยไม้ และพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์
๔. ใบอนุญำตนำผ่ำน (Transit Permit)
ผู้ขอนาผ่านพืชและผลิตผลจากพืชที่เป็นสิ่งควบคุม ต้องดาเนินการยื่นคาขอกับ APHIS ล่วงหน้าก่อน
ขนส่งไปถึง ท่าขนถ่าย (unloading) ท่าลงจอด (landing) หรือสถานที่เคลื่อนย้ายพืช ผลิตผลจากพืช ศัตรูพืช
หรื อ ดิ น การน าผ่ า นครอบคลุ ม กระบวนการ น าเข้ า มา ขนส่ ง ผ่ า นภายในประเทศ และน าออกไปนอก
สหรัฐอเมริกา
๕. ใบอนุญำตนำเข้ำที่มีกำรควบคุม (Controlled Import Permits ;CIPs)
เป็นการอนุญาตให้นาเข้าสิ่งต้องห้ามหรือจากัดการนาเข้า (restricted) พืช รวมถึงสิ่งต้องห้ามที่เป็น
ตัวอย่างพันธุ์ไม้รักษาสภาพ (herbarium specimens) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๕.๑ ทดลอง (experiment) การทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและดาเนินการวิเคราะห์
ภายใต้สภาวะควบคุม
๕.๒ รักษา (therapeutic) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความเฉพาะและออกแบบเพื่อ กาจัด
(eliminate) แยก (isolate) หรือกาจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (Treatment)
๕.๓ พัฒนา (development) ประเมิน ตรวจติดตาม หรือพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้าน
สุขภาพพืช และ/หรือ การปรับตัวของพืชเพื่อการใช้งานบางอย่างหรือปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
อนึ่ง แท็กซ่า๑ (Taxa) ที่อยู่ในรายชื่อรอดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงศัตรูพืช (Not Authorized
Pending Pest Risk Analysis) อาจจะน าเข้ า ได้ ภ ายใต้ ก ารอนุ ญาตน าเข้ า ที่ มีก ารควบคุ ม หรือ CIP (PPQ
๕๘๘) เท่านั้น ปัจจัยกาหนดความเสี่ยงคือ วัตถุประสงค์ของการนาเข้าพืชเพื่อนาไปใช้ทาสิ่งใด (intend use)
การนาเข้าที่มีการควบคุมเป็นการพิสูจน์ด้วยการวิเคราะห์เชิงทาลาย (destructive analysis) พืชสิ่งต้องห้าม
ทั้งหมดจะต้องได้รับการทดสอบ ตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรคและศัตรูพืชที่สาคัญของสหรัฐอเมริกา และอนุญาต
ให้ทาการเพาะขยายพันธุ์พืชอย่างจากัด เมื่อการทดลองและเพาะปลูก พืชสิ้นสุด พืชเหล่านั้นจะนาไปทาลาย
จากนั้นจะทาการปลดปล่อยพืชสิ่งต้องห้ามที่ปราศจากศัตรูพืชออกจากการกักกัน การอนุญาตนี้อาจดาเนินการ
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ในสถานที่กักกันเฉพาะ (containment facility) ซึ่งออกแบบและมีระบบป้องกันมิให้สิ่งต้องห้าม เล็ดรอดออก
ไปสู่สิ่งแวดล้อม สถานที่กักกันต้องได้รับการตรวจประเมิน (evaluate) ก่อนจึงจะออกใบอนุญาตนาเข้า อนึ่ง
ใบรับรองสุขอนามัยพืชไม่จาเป็นสาหรับพืชที่ได้รับใบอนุญาตที่มีการควบคุม (CIP)
หมำยเหตุ แท็กซอน/แท็กซ่า (taxon/taxa) หมายถึง การจัดกลุ่มใดๆ ภายในศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ เช่น
วงศ์ (family) สกุล (genus) สายพันธุ์ (species) หรือพันธุ์ (cultivar)
การต่ออายุใบอนุญาตสามารถยื่นคาขอล่วงหน้าได้ตั้งแต่ ๓ เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุถึง ๑ เดือน
หลังจากวันหมดอายุ โดยทั่วไปการพิจารณาและออกใบอนุญาตใช้เวลา ๓๐-๔๕ วัน เนื่องจากความซับซ้อน
ของการนาเข้าที่เพิ่มขึ้น และด้วยความจาเป็นในการชี้แจงเพิ่มเติมและพิจารณาทาความเข้าใจข้อมูลอย่าง
ละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อกาหนดลดความเสี่ยงจากศัตรูพืช และเป็นไปตามคาขอของผู้ นาเข้า ระยะเวลา
ดาเนินการสามารถขยายถึง ๑๒๐ วันหรือนานกว่านั้น
ใบอนุญำตประเภทต่ำงๆ
๑. PPQ ๕๘๖ - Application for Permit to Transit Plants and/or Plant Products Plant Pests
and/or Associated Soil through the United States เป็นการขออนุญาตนาผ่านพืช และ/หรือ ผลิตผล
จากพืช ศัตรูพืช และ/หรือ ดิน ผ่านสหรัฐอเมริกา ใบอนุญาต PPQ ๕๘๖ อาจมีข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการ
อนุญาตภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน
๒. PPQ ๕๘๗ - Application for Permit to Import Plants or Plant Products. เป็นการขออนุญาต
นาเข้าพืชหรือผลิตผลจากพืช ใบอนุญาตอาจมีข้อกาหนดเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน พืชและ
ผลิตผลจากพืชได้แก่
๒.๑ Plants for planting (including seeds) พืชสาหรับปลูก (รวมทั้งเมล็ดพันธุ์)
๒.๒ Fruit and vegetable information ข้อมูลผลไม้และผัก ข้อมูลพันธุ์พืช
๒.๓ Rice and rice related information ข้อมูลข้าวและที่เกี่ยวข้องกับข้าว
๒.๔ Indian corn or maize, broomcorn, and related plants ข้าวโพดอินเดีย ข้าวฟ่าง และ
พืชที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ Miscellaneous products associated with Khapra Beetle สินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้อง
กับด้วงอิฐ
๒.๖ Sugarcane products and by-products information ข้อมูลผลิตผลอ้อยและผลพลอยได้
๒.๗ Foreign cotton and covers information ข้อมูลฝ้ายจากต่างประเทศและผลฝ้าย
๒.๘ Cut flowers information ข้อมูลไม้ตัดดอก
๓ . PPQ ๕ ๘ ๘ - Controlled Import Permits to Import Plants or Plant Products for
Experimental, Therapeutic, or Developmental Purposes เป็นใบอนุญาตนาเข้าที่มีการควบคุม ออก
ให้กับพืชหรือผลิตผลจากพืชนาเข้าเพื่อการทดลอง การรักษา หรือการพัฒนา
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๔. PPQ ๕๔๖ - Application for Propagative Plants that Require Postentry Quarantine เป็น
การขออนุญาตนาเข้าพืชเพื่อขยายพันธุ์ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบในสถานกักกัน
๕. PPQ ๖๒๑ - Application for Protected Plant Permit to Engage in the Business of Importing,
Exporting, or Re-exporting Protected Plants (CITES) เป็นการขออนุญาตพืชที่ได้รับ ความคุ้มครองเพื่อ
ประกอบธุรกิจนาเข้า ส่งออกหรือส่งต่อพืชที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตส
๖. PPQ ๕๘๕ - Application for Permit to Import Timber or Timber Products (logs and
lumber) เป็นการขออนุญาตนาเข้าไม้หรือไม้แปรรูป (ไม้ซุงและไม้แปรรูป)
๗. PPQ ๕๒๖ - Application for Permit to Move Live Plant Pests, Noxious Weeds, Soil ,
and Prohibited Plants เป็นการขออนุญาต นาเข้า เคลื่อนย้ายระหว่างรัฐ ครอบครอง และ/หรือ การปล่อย
สิ่ งมีชีวิต สู่ สิ่ งแวดล้ อม ได้แก่ แมลงกิน พืช เป็ นอาหาร ไร ผึ้ ง ผี เสื้ อกลางวัน (butterflies) ผี เสื้ อกลางคื น
(moths) สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช (biocontrol organisms) อาหารสัตว์เลี้ยง เหยื่อตกปลา และอาหารสาหรับ
ปศุสัตว์ เชื้อสาเหตุโรคพืช รา แบคทีเรีย ไวรัส มายโคพลาสมา ไส้เดือนฝอย หอย ทาก วัชพืชร้ายแรงของ
รัฐบาลกลาง พืชกาฝาก ไส้เดือนดิน (earthworms) ศัตรูพืชที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ปรสิต สัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช
สารกาจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ (ต้องได้รับการจดทะเบียนกับ EPA แล้ว)
โดยทั่วไป PPQ ๕๒๖ ไม่มีความจาเป็นสาหรับ การนาผ่านระหว่างรัฐ ใบอนุญาตใช้กับดินนาเข้า
จากต่ า งประเทศหรื อ น าดิ น เข้ า มาจากอี ก รั ฐ หนึ่ ง เพื่ อ ต้ อ งการแยกจุ ลิ น ทรี ย์ (isolate microbes) ก่ อ โรค
จุลินทรีย์มีประโยชน์ สารจากจุลินทรีย์เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยชีวภาพ หรืออย่างอื่นออกจากดินนั้น (ใช้
ใบอนุญาต PPQ ๕๒๕-A, Application for Permit to Receive Soil) สารเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช (plant
growth enhancer) หนอนรากข้าวโพดตะวันตก หรือ Western Corn Rootworm; Diabrotica virgifera
การออกใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลานาน ๘ สัปดาห์ถึง ๑๘ เดือน
เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ เฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการออกใบอนุญาตคือ ๘๐ วัน ความแตกต่าง
ของเวลาในการออกใบอนุญาตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่จะนาเข้า วัตถุประสงค์ของการนาเข้า และความ
แพร่หลายของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (prevalent) หากนาเข้าเชื้อโรคจากต่างประเทศ
แทนที่จะนาเข้ามาจากต่างรัฐจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย ๒-๓ เดือน และไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
กำรซื้อขำยพืชและเมล็ดพันธุ์พืชออนไลน์
พืชและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูกมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นพาหะของแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรคพืช เมล็ดพันธุ์พืชมีความสามารถผสมกับ
วัชพืชร้ายแรงได้ APHIS จึงควบคุมการนาเข้าพืชและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูก รวมถึงพืชและเมล็ดพันธุ์
พืชที่ซื้อผ่านเว้ปไซต์อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกาหนดการนาเข้ าของสหรัฐ และปราศจาก
ศัตรูพืชที่น่ากังวล
บุคคลและธุรกิจที่ซื้อหรือขายพืชและเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อการเพาะปลูกจากต่างประเทศผ่านเว้ปไซต์
อีคอมเมิร์ซ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการนาเข้าของสหรัฐอเมริกา พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชบางชนิดมีข้อกาหนด
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เฉพาะ เอกสารที่ใช้ ได้แก่ ใบอนุญาตนาเข้าจาก APHIS ใบรับรองสุขอนามัยพืชจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ
ของประเทศส่งออก การติดฉลากและจัดส่งพืชและเมล็ดพันธุ์อย่างเหมาะสม
ควำมรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขำยผ่ำนเว้ปไซต์อีคอมเมิร์ซ
ผู้นาเข้า (ผู้ซื้อ) หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริ กา รับซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูก
จากต่างประเทศผ่านเว้ปไซต์อีคอมเมิร์ซ
ผู้ส่งออก หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจที่จาหน่ายเมล็ดพันธุ์สาหรับปลู กจากประเทศอื่นผ่ านเว็บไซต์
อีคอมเมิร์ซ
การซื้อขายผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผู้นาเข้าต้องรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดในการจัดส่งและการติดฉลากที่อธิบายไว้ในใบอนุญาตก่อนจัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชไปยังสหรัฐอเมริกา
ผู้ซื้อ (ผู้นำเข้ำ) ต้องปฎิบัติสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศทางเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
๑. ยื่นคาขอและรับใบอนุญาตนาเข้าจาก APHIS
๒. ยื่นคาขอฉลากการจัดส่ง (shipping labels) หากกาหนดไว้ในเงื่อนไขการอนุญาต
๓. แจ้งผู้ขายเกี่ยวกับข้อกาหนดการติดฉลากและการจัดส่ง พร้อมข้อมูลรายละเอียดของใบอนุญาต
๔. แนะนาให้ผู้ขายระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ของเมล็ดพันธุ์พืช ปริมาณเมล็ดพันธุ์ในพัสดุไปรษณีย์ และใน
ใบแจ้งหนี้ (invoice)
๕. ผู้ขายต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศส่งออกมาด้วย
๖. แนะนาให้ผู้ขายใช้ฉลากที่ผู้ ซื้อจัดหาให้เพื่อให้ แน่ใจว่าเมล็ ดพันธุ์จะถูกส่งไปยัง APHIS Plant
Protection and Quarantine Plant Inspection Station
ผู้ขำย (ผูส้ ่งออก) ต้องปฎิบัติ ดังนี้:
๑. รับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้นฉบับจากประเทศส่งออก
๒. บรรจุเมล็ดพันธุ์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก APHIS
๓. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์นั้นปราศจากดิน
๔. ติดฉลากและออกใบแจ้งหนี้เมล็ดพันธุ์ ตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๕. ใส่สาเนาใบอนุญาตในบรรจุภัณฑ์ (สาเนาใบอนุญาตดาเนินการโดยผู้ซื้อ/ผู้นาเข้า)
ฉลำกหรือป้ำยกำกับสินค้ำ
คาแนะนาในใบอนุญาตนาเข้าจะระบุว่า จาเป็นต้องมี ฉลากหรือป้ายกากับสินค้าสาหรับการจัดส่ง
หรือไม่ (shipping label) ฉลากหรือป้ายกากับสินค้าระบุที่อยู่ของ APHIS Plant Inspection Station ซึ่งเป็น
สถานที่ส่งพัสดุ แต่ละฉลากจะระบุหมายเลขกากับด้วยบาร์โค้ดเฉพาะ สินค้าจะได้รับการตรวจสอบและเคลียร์
สินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุล กากรและการป้ องกันชายแดนสหรัฐ อเมริกา (Customs and Border Protection;
CBP) และ/หรือ APHIS
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การขอฉลากการจัดส่ง (Requesting a Shipping Label) หากเงื่อนไขใบอนุญาตนาเข้ากาหนดให้
มีฉลากการจัดส่ง ผู้ซื้อต้อง:
๑ ขอฉลากหรือป้ายกากับสินค้า สีเขียวและสีเหลือง (PPQ ๕๐๘) สาหรับพัสดุแต่ละชิ้นผ่านระบบ
ePermits ของ APHIS โดยใช้คุณสมบัติ "การจัดส่งของฉัน/ป้ายกากั บ" (My Shipments/Labels) APHIS จะ
ส่งอีเมลฉลากอิเล็กทรอนิกส์และคาแนะนา ซึ่งฉลาก PPQ ๕๐๘ จาเป็นสาหรับการนาเข้าเท่านั้น ไม่ใช้สาหรับ
การเคลื่อนย้ายภายในประเทศ
๒ จัดส่งฉลากหรือป้ายกากับสินค้า อิเล็กทรอนิกส์สีเขียวและสีเหลืองให้กับผู้ขาย ผู้ขายต้องพิมพ์
ฉลาก/ป้ายกากับสินค้าโดยใช้เครื่องพิมพ์สีและติดไว้ที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ตามคาแนะนาที่แนบมากับฉลาก
๓ แนะนาให้ผู้ขายระบุชื่อของผู้ซื้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขใบอนุญาตในแต่ครั้งของ
การจัดส่ง
๔ แจ้งให้ผู้ขายทราบชื่อท่านาเข้าของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการอนุมัติซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต
หากต้องการนาเข้าพืช และเมล็ ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ (รวมถึงการจัดส่ งพัส ดุด่ว น) แนะนาผู้ ขาย
(ผู้ ส่ งออก) ให้ แนบฉลาก/ป้ ายกากับ สีเขีย วและสี เหลืองที่ผู้ซื้อ (ผู้ นาเข้า) ได้รับและปฎิบัติตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาต สิ่งสาคัญที่จะต้องแนบไว้กับพัสดุแต่ละชิ้น ได้แก่ ชื่อผู้รับอนุญาต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
เลขที่ใบอนุญาต ผู้ขายติดฉลาก/ป้ายสีเขียวและสีเหลือง (PPQ ๕๐๘) สาหรับการนาเข้าทางไปรษณีย์เท่านั้น
ไม่ใช้ฉลากชื่อหรือที่อยู่ของผู้นาเข้าที่ด้านนอกของพัสดุ ระบุชื่อท่ านาเข้าให้ตรงกับท่าที่อนุมัติในใบอนุญาต
และจานวนฉลากทั้งหมดที่ต้องใช้ ๔ ป้าย ฉลากต้องพิมพ์สีและติดแน่นกับด้านนอกของแต่ละบรรจุภัณฑ์โดย
ใช้เทปใส
หากถือติดตัวไปกับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (hand carry) ไม่จาเป็นต้องใช้ฉลาก/ป้ายกากับสีเขียว
และสีเหลือง ยื่นแบบคาขอและรับใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขซึ่งระบุขั้นตอนเฉพาะที่ต้องดาเนินการเพื่อนาสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคาขออาจขอให้บุคคลอื่นนาพืชไปส่งให้ผู้รับได้ ทั้งนี้ ชื่อบุคคลนั้นจะต้อง
ระบุในใบอนุญาตว่าเป็นผู้ถือพืชและเมล็ดพันธุ์ติดตัวไป และชื่อผู้ให้บริการขนส่งถือติดตัวไปกับผู้โดยสารที่
ได้รับอนุญาตจาก APHIS และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตจัดส่งด้วยวิธีการถือติดตัวไปกับผู้โดยสาร
ขึ้นเครื่องบิน
หากพัสดุถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งด่วน เช่น DHL FedEx UPS ฯลฯ ในใบเรียกเก็บเงินทาง
อากาศระหว่างประเทศจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่รับพัสดุเป็น Plant Inspection Station (PIS) หรือ
ด่านตรวจพืชที่กาหนดไว้ ไม่รวมที่อยู่จัดส่งส่วนบุคคล นอกจากนี้ ให้รวมใบเสร็จสายการบินภายในประเทศ
แบบชาระล่วงหน้าพร้อมหมายเลขบัญชีผู้นาเข้าในช่องผู้ให้บริการขนส่งที่เลือก เพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุจะจัดส่งไป
ยังปลายทางสุดท้าย เมื่อถึงท่านาเข้า สินค้าหรือพัสดุต้องผ่านพิธีการนาเข้าและสาแดงต่อเจ้าหน้าที่กระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเพื่อตรวจสอบ หากไม่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร
และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ท่านาเข้าแห่งนั้น พัสดุนั้นจะส่งไปที่ Plant Inspection Station และ/หรือท่า
เปลี่ยนถ่ายสินค้า (transloading) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และ/หรือ
ศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) กระบวนการตรวจสอบจะดาเนินการที่สถานที่แห่งนี้
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กำรติดฉลำก/ป้ำยกำกับบนกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ที่จัดส่งไปสหรัฐอเมริกา ผู้ขายจะต้องติดฉลากให้ถูกต้องและชัดเจน ดังนี้:
๑. บนบรรจุภัณฑ์ ติดฉลาก/ป้ายกากับสีเขียว-เหลืองและส่งไปยัง APHIS Plant Inspection Station
ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ภายในบรรจุภัณฑ์ต้องมีกระดาษที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อที่ถูกต้อง
๓. บนหีบห่อบรรจุเมล็ดพันธุ์: ระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ชัดเจนและถูกต้อง:
๓.๑ ลักษณะทั่วไปและปริมาณของเมล็ดพันธุ์
๓.๒ ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย เจ้าของ หรือบุคคลที่จัดส่งเมล็ดพันธุ์
๓.๓ เลขที่ใบอนุญาตนาเข้า หากกาหนดให้มีใบอนุญาต
ข้อกำหนดสำหรับเมล็ดพันธุ์
๑. เมล็ดพันธุ์ที่ต้องตรวจสอบโรคบำงชนิด
เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศจากทุกประเทศต้องตรวจไวรัสและไวรอยด์ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ต้อง
แนบใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางพร้อมระบุข้อความรับรองเพิ่มเติมว่า เมล็ดพันธุ์ได้รับการ
ทดสอบ (ชื่อไวรัส/ไวรอยด์) ที่มีความสาคัญทางกักกันก่อนนาเข้าสหรัฐอเมริกา หรือระบุว่าเมล็ดพันธุ์ผลิตมา
จากประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ (ชื่อของไวรัส/ไวรอยด์) ไม่ทราบว่าเกิดขึ้น” ข้อความมีดังนี้
“The seeds have been tested for (name of virus/viroid) of quarantine significance
prior to entry into the United States or that the seeds are produced in a country in which
these (name of virus/viroid) are not known to occur.”
๒. เมล็ดพันธุ์ที่มีเนื้อผลห่อหุ้ม
เมล็ดพันธุ์นาเข้าเพื่อการเพาะปลูกทั้งหมดต้องปราศจากเนื้อผลห่อหุ้มจากทุกประเทศ ยกเว้น
แคนาดา
๓. เมล็ดพันธุ์ที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม
APHIS กาหนดให้มีใบอนุญาตนาเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อการพาะปลูกแบ่งตามประเภท ต่อไปนี้:
๓.๑ เมล็ดพืชไม้ลัมลุกที่เคลือบเมล็ด ปิดบัง (obscured) (เคลือบ (coated) อัดเป็นเม็ด (pelleted)
หรือฝังอยู่ในวัตถุที่บดบังการมองเห็น
๓.๒ เมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น (ต้นไม้หรือไม้พุ่ม) จากทุกประเทศ ยกเว้น แคนาดา
๓.๓ เมล็ดพันธุ์พืชจานวนน้อย (SLS)
๓.๔ เมล็ดพันธุ์ที่แท้จริง (true seed) ของ Solanum tuberosum จากนิวซีแลนด์และภูมิภาคที่
สิบของชิลี (ระหว่างละติจูด ๓๙° ถึง ๔๔° ใต้)
๓.๕ เมล็ดพันธุ์ที่ต้องทา treatment
๔. เมล็ดพันธุ์ที่ปิดบัง
เมล็ดพันธุ์ที่ปิดบัง (obscured seeds) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบ (coated seed) อัดเป็นเม็ด
หรือฝังอยู่ในเทป บรรจุในแผง (mat) หรือวัสดุพิมพ์อื่นที่บดบังการมองเห็น (pelleted seed) ซึ่งรวมถึงเมล็ด
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พืชในภาชนะปิด เช่น กระป๋อง บรรจุภัณฑ์ทึบแสง หรือชุดอุปกรณ์การศึกษาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ชัดเจน เมล็ดพันธุ์ดัง กล่าวต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการนาเข้าของสหรัฐ ฯ การ
ปฏิเสธการนาเข้าดาเนินการเมื่อเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (ไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรอง
สุขอนามัยพืชสาหรับการส่งต่อและไม่ระบุข้อความรับรองพิเศษ) หรือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรและการป้องกัน
ชายแดนสหรัฐอเมริ กาด้านเกษตร (CBP) ไม่สามารถตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ได้ หรือตรวจพบศัตรูพืชกักกันของ
สหรัฐอเมริกา
เมล็ดพันธุ์เคลือบ (coated seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ใด ๆ ที่ปกคลุมด้วยสารใด ๆ ที่เปลี่ยน
ขนาด รูปร่าง หรือน้าหนักของเมล็ดพันธุ์เดิม ไม่รวมเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยส่วนผสม เช่น สีย้อม (dyes) สาร
ฆ่าแมลง และไม่รวมถึงไรโซเบีย (rhizobia)
เมล็ดพันธุ์พืชที่อัดเป็นเม็ด (pelleted seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ใดๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสารที่
เปลี่ยนรูปร่าง ขนาด หรือน้าหนักของเมล็ดเดิมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปลูก
เงื่อนไขการจัดส่ง:
๔.๑ โดยทั่วไปเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ PPQ ๕๘๗ Obscured Seed Permit to Import
Plants and Plant Products ไม่ต้องการ treatment ไม่มีข้อกาหนดเฉพาะ มักเป็นเมล็ดพันธุ์ของพืชล้มลุก
กรณีเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นจากต้นไม้ (woody plant seeds from trees) ไม่ได้รับสิทธิ์นี้
๔.๒ เมล็ดพันธุ์เปล่า (bare seed sample) หรือ เมล็ดไม่ปิดบัง หรือ unobscured seed ต้อง
สาแดงต่อผู้เชี่ยวชาญศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกาด้านเกษตรที่จุดนาเข้า ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
เปล่าจากล้อตจะสุ่มเพื่อตรวจสอบและปิดผนึกก่อนนาไปเคลื อบ ฝัง หรืออัดเป็นก้อน และระบุ “Official
Seed Sample.”หรือ“ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ”
๔.๓ ใบรับรองสุขอนามัยพืชออกให้จากประเทศต้นทาง
๔.๔ ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ Obscured Seed Permit to Import Plants and Plant Products
๕. เมล็ดพันธุ์พืชจำนวนน้อย
เมล็ ดพัน ธุ์พริ กและมะเขือเทศจานวนน้อย (small lots seed; SLS) ไม่ส ามารถนาเข้าภายใต้
ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ และเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีข้อกาหนดในการนาเข้าเฉพาะ
ล้อตเมล็ดพันธุ์ที่มีจานวนเมล็ดไม่มาก อาจนาเข้าภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ Permit for Small
Lots of Seed โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืช หากเมล็ดพันธุ์นั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ครบทั้งหมด
๕.๑ มีใบอนุญาตนาเข้าเมล็ดพันธุ์จานวนน้อย (small lot seed permit) ใบอนุญาตมีอายุ ๓ ปี
และครอบคลุมการนาเข้าหลายครั้ง
๕.๒ ไม่อยู่ในรายการรอดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Not Authorized Pending Pest
Risk Analysis; NAPPRA)
๕.๓ ไม่ใช่วัชพืชร้ายแรงที่ประกาศโดยรัฐบาลกลาง
๕.๔ ไม่ต้องการข้อความรับรองเพิ่มเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช
๕.๕ ไม่ต้องการทา treatment
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๕.๖ มิใช่พืชกาฝาก
๕.๗ มิได้อยู่ในการควบคุมภายใต้ ๗ CFR ๓๔๐ (การกากับดูแลด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
๕.๘ เมล็ดพันธุ์มิได้อยู่สภาพ อัด เคลือบ ฝังอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือใช้เทปพันเมล็ด ผ้า หรือ
วัสดุที่คล้ายกัน
๕.๙. ปราศจากดิน วัสดุจากพืชอื่นใดที่มิใช่เมล็ด สิ่งแปลกปลอม เศษซาก เมล็ดพันธุ์ มิได้อยู่ในผล
หรืออยู่ในฝัก (seed pod) และปราศจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืชกาฝาก เชื้อโรค แมลง หอย ทาก ไร
๕.๑๐. จัดส่งเมล็ดพันธุ์ไปยังท่านาเข้าที่ได้รับอนุมัติ และขนส่งไปที่ APHIS Plant Inspection
Station ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๕.๑๑. ไม่อนุญาตให้ นาเข้าโดยถือติดตัวเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องบิน (Hand-carry in personal
baggage)
๕.๑๒. เมล็ดพันธุ์พืชไร่/เมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หรือเมล็ดพันธุ์พืชผัก ต้องเป็นไปตาม
ข้อกาหนดทีบ่ ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง ฉบับ ๗ CFR ๓๖๑ เกี่ยวกับการนาเข้า
๕.๑๓ เมล็ดพันธุ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งห้ามการค้า
ชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และต้องเป็นไปตามข้อกาหนดเพิ่มเติมของไซเตส
๕.๑๔ หากเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered
Species Act; ESA) ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ ESA เพิ่มเติม
๕.๑๕ การปฎิบัติกับเมล็ดพันธุ์ตรงเป็นไปตามข้อกาหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งเมล็ดพันธุ์
โดยแต่ละซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ต้องติดฉลากและระบุข้อความให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้
๕.๑๕.๑ ชื่อผู้รวบรวม/ผู้จัดส่ง
๕.๑๕.๒ ชื่อวิทยาศาสตร์อย่างน้อยต้องระบุสกุล (genus) ควรระบุชนิด (species)
๕.๑๕.๓ ชื่อประเทศต้นกาเนิดของเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละ Taxon
๕.๑๕.๔ ระบุรหัสแต่ละล็อตบนซอง ซึ่งอาจใช้ซองเมล็ดพันธุ์ (seed packets) แทนรายการ
ข้อมูลที่จาเป็นทั้งหมด ซึง่ ใช้อ้างอิงถึงไปถึงแต่ละรายการเมล็ดพันธุ์ในใบแจ้งหนี้
๕.๑๕.๕ ใบแจ้งหนี้หรือรายการเมล็ดพันธุ์
๑๖. เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละ taxon บรรจุสูงสุด ๕๐ เมล็ด/ ๑ taxon (สกุล ชนิด หรือพันธุ์) /ซองเมล็ด
พันธุ์ /การจัดส่ง (shipment) หรือบรรจุเมล็ดพันธุ์น้าหนักสูงสุดไม่เกิน ๑๐ กรัม/ ๑ taxon/ ซองเมล็ดพันธุ์
จานวนซองเมล็ดพืชสูงสุด ๕๐ ซองต่อ shipment
๑๗. เมล็ดพันธุ์พืชปราศจากสารฆ่าแมลง
๑๘. บรรจุเมล็ดพันธุ์ในหีบห่อที่ปลอดภัย หรือบรรจุซองและปิดผนึกไว้เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ
หมำยเหตุ
APHIS แนะนาให้บรรจุเมล็ดพันธุ์ในซองพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
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๖. พืชรอดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช
พืชเพื่อการเพาะปลูกสามารถนาพาศัตรูพืช ได้ห ลากหลายชนิด และในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
ศั ต รู พื ช มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะตั้ ง รกรากในสหรั ฐ อเมริ ก า บางกรณี พื ช เองเป็ น ศั ต รู พื ช ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการนาเข้าพืชเพื่อการเพาะปลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ได้จัดหมวดหมู่การควบคุมแบบใหม่ซึ่ง
เรียกว่า “รอดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Not Authorized Pending Pest Risk Analysis Plants,
NAPPRA)” NAPPRA ช่วยเพิ่มความสามารถของ APHIS ในการปกป้องการเกษตรกรรมจากศัตรูพืชต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นและลดผลกระทบทางการค้าและเศรษฐกิจ
NAPPRA เป็นการควบคุมพืชประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถนาพืชเข้ามาในสหรัฐ อเมริกาได้จนกว่า
APHIS จะเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและกาหนดมาตรการจัดการกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลังการนาเข้าพืช เมล็ดพันธุ์จานวนน้อยนาเข้ามีวัตถุประสงค์เพื่อทดลอง รักษา และพัฒนา ภายใต้การ
กักกันที่เข้มงวด การนาเข้าพืชหรือผลิตผลจากพืชต้องห้ามที่มีความเฉพาะเพื่อการทดลอง โดยออกใบอนุญาต
PPQ ๕๘๘– Permit to Import Prohibited Plants or Plant Products for Experimental Purposes พืช
บางชนิดจากไม่กี่ประเทศได้รับการยกเว้นจากข้อกาหนด NAPPRA บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
และประวัติการค้า เมล็ดพันธุ์จากบางประเทศได้รับการยกเว้น NAPPRA อาจนาเข้าได้โดยออกใบอนุญาต
PPQ ๕๘๗– Permit to Imports Plants or Plant Products และใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศส่งออก
กระบวนกำร NAPPRA
หากหลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ บ่ ง ชี้ ว่ า ล าดั บ ชั้ น ทางอนุ ก รมวิ ธ าน (Taxon) ของพื ช เพื่ อ การ
เพาะปลูกเป็นศัตรูพืชกักกันหรือเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชกักกันและมีประวัติการนาเข้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี
เลย APHIS จะเผยแพร่ ป ระกาศใน Federal Register เสนอ Taxon เป็ น NAPPRA ประกาศจะอ้ า งอิ ง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาและตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ APHIS หากความคิดเห็นที่ได้รับไม่ทาให้ APHIS ต้องแก้ไขการตัดสินใจแล้ว
APHIS จะดาเนินการเพิ่ม Taxon พืชในรายชื่อศัตรูพืชที่ได้ระบุไว้แล้ว ใน NAPPRA โดยเพิ่มเติมชื่อพืชอาศัย
ของศัตรูพืชกักกันอื่นๆ กระบวนการนี้ทาให้สามารถดาเนินการได้ทันทีเพื่อตอบสนองต่อหลักฐานที่แสดงว่า
การนาเข้า Taxon ของพืชเพื่อการเพาะปลูกอาจมีความเสี่ยง ในขณะที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ อาจ
กาหนดให้มีการนาพืชเข้ามาในปริมาณจากัดภายใต้ ใบอนุญาตนาเข้าที่มีการควบคุม (controlled import
permit) วัตถุประสงค์เพื่อทดลอง รักษา หรือพัฒนา เมื่อ APHIS ดาเนินการวิคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเสร็จ
สิ้น APHIS จะลบ taxon ออกจากรายชื่อ NAPPRA จากนั้นจึงอนุญาตให้นาเข้าภายใต้ข้อกาหนดทั่วไป หรือ
อนุญาตให้นาเข้าภายใต้ข้อจากัดเฉพาะ หรือ ห้ามนาเข้า taxon นั้นต่อไป
๗. เมล็ดพันธุ์สิ่งต้องห้ำม
ห้ามนาเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกบางประเภทเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เมล็ดพันธุ์ สิ่งต้องห้าม
(prohibited Seeds) สามารถน าเข้ามาในสถานที่กักกันที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS ภายใต้การอนุญาต
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นาเข้าพืชต้องห้ามหรือผลิตภัณฑ์จากพืชมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลอง วิจัย รักษา และพัฒนา โดยใช้ใบอนุญาต
PPQ ๕๘๘–Permit to Import Prohibited Plants or Plant Products for Experimental Purposes
๘. วัชพืชร้ำยแรงของรัฐบำลกลำง
เมล็ดพันธุ์ของวัชพืชร้ายแรงที่มีรายชื่อในประกาศรัฐบาลกลางเป็นสิ่งต้องห้ามจากทุกประเทศ เมล็ด
พันธุ์เหล่านี้สามารถนาเข้าเพื่อการวิจัยได้เฉพาะในศูนย์กักกันที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS (APHIS-approved
containment facility) โ ดยมี ใบอนุ ญาต PPQ ๕๒๖ –Permit to Move Live Plant Pests, Biological
Control Agents, or Noxious Weeds การอนุญาตเคลื่อนย้ายศัตรูพืชมีชีวิต การควบคุมด้วยวิธีทางชีวภาพ
หรือการอนุญาตเคลื่อนย้ายวัชพืชร้ายแรง
๙. พืชกำฝำกและเมล็ด
ห้ามนาเข้าเมล็ดพืชกาฝากจากทุกประเทศ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้สามารถนาเข้าเพื่อการวิจัย โดยต้อง
วิจัยที่ศูนย์กักกันที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS ต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ –Permit to Move Live Plant
Pests, Biological Control Agents, or Noxious Weed.
๑๐. เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ
หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ได้ปรับปรุงข้อกาหนดสาหรับการนาเข้า
เมล็ดพันธุ์พริก (Capsicum spp.) และมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) จากทุกประเทศเพื่อจาหน่าย
หรือเพื่อการเพาะปลูกในสหรัฐอเมริกา รวมถึง เมล็ดพันธุ์พืชที่ปิดบัง (obscured seeds) ในคาสั่งรัฐบาลกลาง
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) มีผลบังคับใช้วันที่ ๘ กันยายน ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) กาหนดไว้ว่า การนาเข้า
เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศจากทุกประเทศต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสาหรับ
การส่งต่อ ออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศผู้ส่งออก และต้องระบุ ข้อความรับรองเพิ่มเติม
ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ว่า เมล็ดพันธุ์ปลอดจากโพสปิไวรอยด์ (pospiviroids) ศัตรูพืชกักกันของสหรัฐอเมริกา
๖ ชนิด ได้แก่ Columnea latent viroid (CLVd), Pepper chat fruit viroid (CLVd), Potato spindle tuber
viroid (PSTVd), Tomato apical stunt viroid (TASVd), Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) แ ล ะ
Tomato planta macho viroid (TPMVd) ต่ อมาเมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) APHIS ออก
มาตรการจากัดการนาเข้าพริกและมะเขือเทศพืชอาศัยของไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
จากทุกประเทศ และระบุข้อความรับรองเพิ่มเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสาหรับ
การส่งต่อว่าปลอดจาก Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
ข้อควำมรับรองเพิ่มเติม ระบุตำมรูปแบบที่กำหนด
เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งสำหรับ Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
The Capsicum spp. plants for planting or seeds originated from a country certified free
from Tomato brown rugose fruit virus, as established by the national plant protection
organization (NPPO) of that country.
OR
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A representative sample of Capsicum spp. plants for planting or seed lot has been officially
tested and found free of Tomato brown rugose fruit virus.
OR
The Capsicum spp. and Solanum lycopersicum plants for planting or seeds originated from
a country certified free from Tomato brown rugose fruit virus, as established by the
national plant protection organization (NPPO) of that country.
OR
A representative sample of Capsicum spp. and Solanum lycopersicum plants for planting
or seed lot has been officially tested and found free of Tomato brown rugose fruit virus.
Per Federal Order Effective November ๒๒, ๒๐๑๙.
AND
เลือกข้อควำมรับรองอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง สำหรับศัตรูพืชกักกัน pospiviroids ๖ ชนิด
The Capsicum spp. (pepper) seeds in the shipment have been tested and found free of
the following pospiviroids: Columnea latent viroid, Pepper chat fruit viroid, Potato spindle
tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, and Tomato planta
macho viroid.
OR
The Capsicum (pepper) seeds in the shipment were produced in [country] where
Columnea latent viroid, Pepper chat fruit viroid, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical
stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, and Tomato planta macho viroid are not known
to occur.
OR
The Capsicum spp. (pepper) seeds and Solanum lycopersicum (tomato) seeds in the
shipment have been tested and found free of the following pospiviroids: Columnea latent
viroid, Pepper chat fruit viroid, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid,
Tomato chlorotic dwarf viroid, and Tomato planta macho viroid.
OR
The Capsicum (pepper) seeds and Solanum lycopersicum (tomato) seeds in the shipment
were produced in [country] where Columnea latent viroid, Pepper chat fruit viroid, Potato
spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, and Tomato
planta macho viroid are not known to occur.
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หมำยเหตุ ใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์จานวนน้อย (Small Lots of Seed Permit) ไม่สามารถใช้กับเมล็ดพันธุ์
พริ ก (Capsicum spp. seeds) หรื อ เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศ (Solanum lycopersicum)
ทุกชนิด เนื่องจากมีข้อกาหนดเฉพาะสาหรับการนาเข้าสหรัฐอเมริกา
กรณี เมล็ ด พัน ธุ์พริ กและมะเขือเทศจานวนน้อย (SLS) ที่มีต้นกาเนิดจากต้นแม่พันธุ์เดี่ยว (single
mother plant) หรือสายพันธุ์เดี่ยว (single breeder line) ที่มีจุดประสงค์เพื่อการเพาะพันธุ์และมิได้จาหน่าย
เพื่อการค้าโดยทันที อาจนาเข้าจากทุกประเทศที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช หากได้รับการทดสอบอย่างเป็น
ทางการก่อนการเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๑๐ วัน และไม่พบไวรัส Tomato brown rugose fruit และระบุข้อความ
รับรองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
All mother plants of Solanum lycopersicum and/or Capsicum spp. from which the seed
lot originated have been officially tested no more than ๑๐ days prior to fruit harvest and
found free of Tomato brown rugose fruit virus
ใบรับรองสุขอนำมัยพืช
ใบรับรองสุขอนามัยพืชออกโดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO) ของประเทศส่งออกเพื่อเป็น
หลักฐานยืนยันว่า NPPO ได้ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์แล้วไม่พบศัตรูพืชและเชื้อโรคพืช เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่นาเข้า
มาในสหรัฐอเมริกาจะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากใบอนุญาตที่
อนุญาตให้นาเข้าโดยไม่ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช เช่น ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ เป็นใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์
จานวนเล็กน้อย (Small Lots of Seed Permit)
กำรตรวจที่ด่ำนนำเข้ำ
๑. หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) และ/หรือ Plant Protection
and Quarantine Inspection Station, PPQ) ตรวจพบเมล็ดพันธุ์สิ่งต้องห้าม หรือเมล็ดพันธุ์ที่มีข้อกาหนดใน
การนาเข้าแต่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะยึดและทาลายเมล็ดพันธุ์นาเข้าที่ไม่ถูกต้อง
๒.หากการจัดส่งเมล็ดพันธุ์พริกและ/หรือมะเขือเทศ ไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมข้อความรับรอง
เพิ่มเติมที่จาเป็นตามคาสั่งรัฐบาลกลางที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) เมล็ดพันธุ์พริก
และมะเขือเทศจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกา
๓. หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ไม่ยอมรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ
บุคคลที่สามสาหรับศัตรูพืชกักกัน pospiviroids แทนการระบุข้อความรับรองเพิ่มเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช
ต้นฉบับจากประเทศผู้ส่งออก
๔. ผู้นาเข้าสามารถแนบสาเนาผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ในชุดเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช
ได้แต่หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช ไม่ถือว่าผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกาหนดของคาสั่ง
รัฐบาลกลาง
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๕. การขนส่งเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตนาเข้าสาหรับการค้าขายเมล็ด
พันธุ์ แต่จาเป็นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมระบุข้อ ความรับรองเพิ่มเติมที่จาเป็น ซึ่งออกโดยองค์กร
อารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO) ของประเทศผู้ส่งออกตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งรัฐบาลกลาง
๖. เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ นาเข้าเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic purposes) ผู้นาเข้าต้องยื่นขอ
ใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ “Application and Permit to Move Live Plant Pest or Noxious Weed” ใบรับรอง
สุขอนามัยพืชไม่จาเป็นสาหรับเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้าภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๒๖
๗. หากเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศนาเข้ามีจุดประสงค์เพื่อวิจัย พัฒนา หรือรักษา เช่น การนาเข้า
เมล็ดพันธุ์เพื่อการทดสอบการงอก หรือทดลองความหลากหลายของสายพันธุ์ ผู้นาเข้าต้องยื่นขอใบอนุญาต
PPQ ๕๘๘ Controlled Import Permit (CIP) ใบรับรองสุขอนามัยพืชไม่จาเป็นสาหรับเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้า
ภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๘๘
๘. หากต้องการส่งเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อทาการทดสอบ Pospiviroids
สามารถใช้ใบอนุญาตการวินิจฉัย PPQ ๕๒๖ ได้ ใบรับรองสุขอนามัยพืชไม่จาเป็นสาหรับเมล็ดพันธุ์ที่นาเข้า
ภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ และต้องมีข้อมูลจาก NPPO ของประเทศผู้ส่งออกเพื่อยืนยันว่าผลการทดสอบ
จากประเทศสหรัฐอเมริ กามีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดของใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมข้อความรับรอง
เพิ่มเติมที่จาเป็น
๙. เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตนาเข้าเมล็ดพันธุ์จานวนเล็กน้อย (Small
Lots of Seed ;SLS) อีกต่อไป ล็อตขนาดเล็ก (SLS) ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมระบุข้อความรับรอง
เพิ่มเติมที่จาเป็นหรือข้อความรับรองเพิ่มเติมสองรายการรวมกัน อาจถูกนาเข้าภายใต้ใบอนุญาต Contained
Import Permit (CIP).
๑๐. กรณีส่งเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศที่ปิดบัง (obscured seed ) ให้ใช้ “PPQ ๕๘๗ Obscured
Seed Permit” อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ น าเข้ า ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ โ ดยแนบใบอนุ ญ าตพร้ อ มกั บ
ใบรับรองสุขอนามัยพืช รวมถึงใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมข้อความรับรองเพิ่มเติมที่จาเป็นตามที่ระบุไว้ใน
คาสั่งรัฐบาลกลาง
๑๑. หน่ ว ยงานบริ ก ารตรวจสอบสุ ข ภาพสั ต ว์ แ ละพื ช (APHIS) ปฎิ เ สธการน าเข้ า และไม่ ท าการ
ตรวจสอบ pospiviroids ศัตรูพืชกักกันที่ด่านนาเข้า หากตรวจพบว่า เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศมาถึงที่
ท่าเรือขาเข้าของสหรัฐอเมริกา ใบรับรองสุขอนามัยพืชมิได้ระบุข้อความรับรองเพิ่มเติมที่จาเป็น
๑๒. หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) แนะนาให้ผู้นาเข้าแยกการจัดส่ง เมล็ด
พันธุ์พริกและมะเขือเทศออกจากการจัดส่งเมล็ดพันธุ์อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า และ/หรือ การปฏิเสธที่
อาจเกิดขึ้น
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เอกสำรอ้ำงอิง
USDA (๑๙๙๘) Federal Seed Act (๗ U.S.C. ๑๕๕๑-๑๖๑๑) (ออนไลน์) แหล่งที่มา
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Federal%๒๐Seed%๒๐Act.pdf
สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
USDA (๒๐๐๐) Plant Protection Act (ออนไลน์ ) แหล่ ง ที่ ม า https://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/
AgRiskProtAct ๒๐๐๐.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
USDA (๒๐๑๗) Plants for Planting Manual. (ออนไลน์ ) แหล่ ง ที่ ม าhttps://www.aphis.usda.gov/
import_export/plants/manuals/ports/downloads/plants_for_planting.pdf สื บ ค้ น เ มื่ อ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
USDA (๒๐๒๑) Import Federal Orders (ออนไลน์ ) แหล่ ง ที่ ม า https://www.aphis.usda.gov/aphis/
ourfocus/planthealth/import-information/federal-import-orders/federal-importorders สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

85

บทที่ ๖
การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ถาวร ธรรมกรณ์
ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณการ
นาเข้าส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น และปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เติบโตเพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย การส่งของทางไปรษณีย์ในประเทศและระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น อยู่ในการดาเนินงานของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ กรมศุลกากร โดยที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยแปลงสภาพมาจาก
หน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย การดาเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ มีหน้าที่ให้บริการไปรษณีย์ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รับ รวบรวม ส่ง จ่าย และส่งมอบไปรษณีย์ภัณฑ์ตามกฎ ข้อบังคับ และคาสั่ง ที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง การนาเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากรเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับ ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และกรม
ศุลกากร จึงได้ทาข้อตกลงร่วมกันในการดาเนินการกับสิ่งของที่นาเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ทาหน้าที่ห ลัก
เกี่ ย วกั บ การอ านวยความสะดวกทางการค้ า การควบคุ ม ทางศุ ล กากรเพื่ อ ปกป้ อ งสั งคม เศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดล้ อม จั ดเก็บ ภาษีจ ากการน าสิน ค้าเข้าและส่งสิ นค้าออกนอกราชอาณาจักร กาหนดราคาศุล กากร
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น และ/หรือวางประกันสาหรับสินค้านาเข้า ส่งออก ่่ายลา และ
ผ่านแดนทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ดูแล ป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร และการให้สิทธิ
ประโยชน์ ทางศุล กากรเพื่อส่ งเสริมการค้าและการลงทุน การดาเนินการอาศัยอานาจตามพระราชบัญ ญั ติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
การส่งของระหว่างประเทศโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
พัสดุย่อย หมาย่ึง ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นหีบห่อบรรจุสิ่งของโดยให้บริการเฉพาะระหว่าง
ประเทศเท่านั้ น ตัวอย่างสิ น ค้า หรือสิ น ค้าที่ฝ ากส่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขของพั ส ดุ
ไปรษณี ย์ ทั้งนี้ พัสดุย่ อยต้องหุ้มห่ อในลักษณะที่สามาร่เปิดตรวจดูสิ่งบรรจุภ ายในได้ และมีน้าหนักไม่เกิน
๒,๐๐๐ กรัม
ขนาดพัสดุย่อย มีดังนี้
๑. ขนาดอย่างสูง
๑.๑ กว้าง ยาว และหนารวมกันไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร ด้านยาวที่สุด ต้องไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
(คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๑.๒ ่้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑,๐๔๐ มิลลิเมตร แต่
ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
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๒. ขนาดอย่างต่า
๒.๑ ไม่ต่ากว่า ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๒.๒ ่้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่า นศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ๑๗๐ มิลลิเมตร
แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ากว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
พัสดุไปรษณีย์ หมาย่ึง หีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่างสินค้า หรือสินค้าที่ฝากส่งตาม หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์
ขนาดพัสดุไปรษณีย์ มีดังนี้
๑. ขนาดอย่างสูง แต่ละด้านยาวไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และด้านยาวที่สุด รวมกับความยาววัดโดย
รอบตัวห่อพัสดุไปรษณีย์ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในทิศทางของด้านอื่นซึ่งมิใช่ด้านที่มีความยาวที่สุดต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐
มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๒. ขนาดอย่างต่า
๒.๑ ไม่ต่ากว่า ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
๒.๒ ่้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่า นศูนย์กลาง ไม่ต่ากว่า ๑๗๐ มิลลิเมตร
แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ากว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)
ประเภทการบริการจัดส่งพัสดุ
๑ พัสดุย่อยระหว่างประเทศ
บริการจัดส่งหีบห่อ สิ่งของระหว่างประเทศแบบปกติ
เงื่อนไข : น้าหนักสูงสุดไม่เกิน ๒ กิโลกรัม

๒ ส่งมีหลักฐาน
เงื่อนไข :ฝากส่งสิ่งของน้าหนักสูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง)
๓ ส่งด่วนพิเศษ
ส่งสิ่งของโดยใช้ ซอง หรือ กล่อง ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จัดทาขึ้นตามขนาดและน้าหนักที่
กาหนด ดังนี้:
๓.๑ กล่องหมายเลข ๑ ขนาด ๑๗ x ๒๘ x ๙ เซนติเมตร น้าหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม
๓.๒ กล่องหมายเลข ๒ ขนาด ๒๒ x ๓๕ x ๑๔ เซนติเมตร น้าหนักไม่เกิน ๗ กิโลกรัม

87
๓.๓ กล่องหมายเลข ๓ ขนาด ๓๕ x ๔๕ x ๒๐ เซนติเมตร น้าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม
๓.๔ กล่องหมายเลข ๔ ขนาด ๔๐ x ๔๕ x ๓๕ เซนติเมตร น้าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
๓.๕ กล่องหมายเลข ๖ ขนาด ๔๕ x ๕๕ x ๔๐ เซนติเมตร น้าหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
๔ ส่งของใหญ่
เงื่อนไข :
๔.๑ ของมีขนาดใหญ่ น้าหนักตั้งแต่ ๒๐-๒๐๐ กิโลกรัม
๔.๒ ขนาดไม่เกินด้านละ ๑๕๐ x ๒๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
๔.๓ นาจ่าย่ึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน ๗-๑๐ วันทาการ
๔.๔ สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องบรรจุและหุ้มห่ออย่างเรียบร้อยในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทา
การไปรษณีย์ เพื่อพร้อมขนส่ง
๔.๕ สิ่งของที่ส่งต้องผ่านการดาเนินพิธีการศุลกากรก่อนนาส่ง ณ ที่ทาการไปรษณีย์

๕ บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ
เป็นบริการระหว่างประเทศที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัดพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศและส่งเสริมธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ระหว่างประเทศ
เงื่อนไข :
๕.๑ จั ด ส่ งสิ่ ง ของเป็ น ซองหรื อ กล่ อ ง (Package) พิ กั ด น้ าหนั ก ไม่ เกิ น ๒ กิ โลกรั ม ยกเว้ น
ปลายทางประเทศอังกฤษส่งได้่ึง ๕ กิโลกรัม
๕.๒ ค่าบริการคิดตามน้าหนักที่ฝากส่งจริง
๕.๓ นาจ่าย่ึงผู้รับในต่างประเทศภายใน ๓–๙ วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง
๖ บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post)
บริ ก ารจั ด ส่ ง สิ่ ง ของด่ ว นระหว่ า งประเทศทางอากาศในรู ป แบบ Document และ Package
(Merchandise) เช่น มีการดาเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ บริการ On Demand
Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามาร่เลือกรูปแบบการนาจ่ายได้ (เวลา /ส่านที่) การนาจ่าย่ึงผู้รับในปลายทาง
ต่างประเทศแบบ Door to Door
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เงื่อนไข :
๖.๑ บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัมหรือสิ่งของ Package
(Merchandise) พิกัดน้าหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
๖.๒ ค่าบริการคิดตามน้าหนักที่ฝากส่งจริง
๖.๓ น าจ่ าย่ึ งที่ อ ยู่ ผู้ รั บ ในต่ างประเทศภายใน ๒ – ๔ วั น (ไม่ นั บ วั น ที่ รั บ ฝากและไม่ รวม
ระยะเวลาดาเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง)
๖.๔ สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบสิ่งของ
ก่อนการฝากส่งประเทศปลายทาง
ของต้องห้าม
ของต้องห้าม หมาย่ึง ของที่มีกฎหมายกาหนดห้ามมิให้นาเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้นาเข้าหรือ
ส่งออกจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และของนั้นจะู่กยึดและดาเนินคดีตามกฎหมายสิ่งของต้องห้าม
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ได้แก่
๑. วัตุ่มีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ วัตุ่ระเบิด เครื่องมือระเบิด ลูกบอลดับเพลิง และอาวุธ
รูปแบบอื่น ๆ ทุกประเภท ปืนเลียนแบบเสมือนของจริง สิ่งโสโครก สิ่งมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต เขาสัตว์ ชิ้นส่วน
มนุษย์ ศพ เ่้ากระดูก หรือสิ่งของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเสียหายแก่ไปรษณียภัณ ฑ์ใน
ระหว่างส่งทางไปรษณีย์ หรือแก่เจ้าพนักงาน
๒. เมล็ดพันธุ์พืช พืช ผักสด
๓. อาหารสดและอาหารที่เน่าเสียได้
๔. ยา วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร เครื่องสาอางที่ไม่มีมาตรฐานรับรอง
๕. หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ (ประเภทของเหลวและเจล) น้าหอม
๖. พระพุทธรูป ศาสนวัตุ่ ศิลปวัตุ่
๗. ธนบัตร เหรียญ ทองคาแท่ง
๘. อัญมณีที่ไม่สามาร่บ่งบอกได้ว่าเป็นอัญมณีประเภทใดหรือยังไม่ผ่านการเจียระไน หรือเจียระไน
แล้วแต่ยังไม่ขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ
๙. สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด สิ่งลามกอนาจาร สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์
๑๐. บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า
๑๑. แบตเตอรี่สารอง แบตเตอรี่เดี่ยว
๑๒. ่ังแก๊สใช้แล้ว กระป๋องอัดแก๊ส เครื่องยนต์ใช้แล้ว
๑๓. ทราย
๑๔. ธงชาติไทย และสินค้ามีลวดลายธงชาติไทย

89
ของต้องกํากัด
ของต้องกากัด หมาย่ึง ของบางชนิดที่กฎหมายกาหนดให้มีการขออนุญาตนาเข้ามาหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ดังนั้น การนาเข้าและการส่งออกของต้องกากัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือต้องส่งข้อมูลการอนุญาตในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของต้องกากัด เช่น
ชนิดของต้องกำกัด
อำหำร
ยำ
เครื่องสำอำง
เครื่องมือแพทย์

หน่วยงำนที่ควบคุม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐
พระรำชบัญญัติเครื่องสำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๑
พืชและส่วนต่ำง ๆ กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่
ของพืช
และสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒
ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปุ๋ยเคมี
กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร พระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่
และสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติม
สัตว์ป่ำ สัตว์ป่ำ
๑. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ ๑. พระรำชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์
สงวน สัตว์ป่ำ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕
คุ้มครอง และซำก และสิ่งแวดล้อม
๒. พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ.
ของสัตว์ป่ำดังกล่ำว ๒. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ ๒๕๕๘
สหกรณ์
สัตว์มีชีวิต และ
๑. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ ๑. พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.
ซำกสัตว์
สหกรณ์
๒๔๙๙
๒. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ ๒. พระรำชกำหนดกำรประมง พ.ศ.
สหกรณ์
๒๕๕๘
อำหำรสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์
สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๕
ยำสูบ ยำเส้น บุหรี่ กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
พระรำชบัญญัติยำสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
ซิกำร
สุรำ
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
พระรำชบัญญัติสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓
โบรำณวัตถุ
กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม
พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
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ชนิดของต้องกำกัด
ศิลปวัตถุ
เครื่องชั่งตวงวัด

หน่วยงำนที่ควบคุม
กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์

อำวุธปืน เครื่อง
กระทรวงมหำดไทย
กระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง
สิ่งเทียมอำวุธปืน
ของเล่น
สำนักมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
วิทยุสื่อสำร
สำนักงำน กสทช.

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ศิลปวัตถุและ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด พ.ศ.
๒๕๔๒
พระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
พระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
พระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘

การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สานักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการส่งของ
ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ดาเนินการ ๒ กรณี ได้แก่
๑. กรณี ที่ ไม่ ต้ อ งท าใบขนสิ น ค้ าขาออก ให้ ก ระท าได้ ณ ที่ ท าการไปรษณี ย์ ทุ ก แห่ งตามระเบี ย บ
ข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้
๑.๑ ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก
๑.๒ ไม่ เป็ น ของต้ อ งก ากั ด ในการส่ งออก (ของต้ อ งก ากั ด หมาย่ึ ง สิ่ งของที่ มี ป ระกาศหรื อ
กฎหมายบังคับว่าการส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตก่อน)
๑.๓ ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก (ค่าภาคหลวง หมาย่ึง เงิน หรือ
ทรัพย์สินที่ผู้ได้รับสัมปทานในทรัพยากรของชาติ ต้องจ่ายให้แก่รัฐ)
๑.๔ การส่งจากผู้ส่ งคนหนึ่ งไป่ึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจานวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่ง
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท สาหรับเพชรพลอย
เครื่องรูปพรรณทองคา และเครื่องรูปพรรณทองคาขาว
๑.๕ มิใช่การส่งออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
๑.๖ มิใช่การส่งออกที่ขอใบสุทธิสาหรับนากลับเข้ามา
๒. กรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๑. ผู้ส่งออกต้องจัดทาใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ ผู้ส่งออก ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดาเนินการในกระบวนการศุลกากรที่ฝ่าย
บริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)
๒.๒ ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์และใบกากับการขนย้าย (ใช้บริการที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ชาระภาษีอากร (่้ามี) และนาของมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากนั้นจึง
น าของส่ งออกไปฝากส่ ง ณ ที่ ท าการไปรษณี ย์ น าหลั ก ฐานการส่ งออก แจ้ งเจ้ าหน้ า ที่
ศุลกากรเพื่อรับรองการส่งออก
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การส่งออกโดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน (express consignment)
ผู้ประกอบการของเร่งด่วน หมาย่ึง ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมศุลกากรเป็นผู้ประกอบการ
ของเร่งด่วน ให้เป็น ผู้รับผิดชอบการขนส่งเข้ามาใน หรือ นาออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้บริการกับผู้
รับฝากแบบ ประตู่ึงประตู (DOOR TO DOOR) และต้องดาเนินพิธีการศุลกากรตามที่กรมศุลกากรกาหนด
แทนผู้นาเข้า หรือ ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการเร่งด่วนเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (Thai Express
Courier Association : T.E.X.C.A) หรือเป็นสมาชิกสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วน เอเชียแปซิฟิก
(Conference of Asia Pacific Express Carriers Association : C.A.P.E.C) เช่ น FedEx UPS DHL TNT
KERRY NIM-EXPRESS
การส่งออกของเร่งด่วน
ของเร่งด่วนที่ส่งออกไปต่างประเทศ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ ของที่ส่งออก ได้แก่ เอกสารต่างๆ ที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค ๓ พิกัดอัตราขาออก แห่งพระราช
กาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดทาใบ
ขนสินค้าขาออกในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และ เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ
นาไปบรรทุกในอากาศยานเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ประเภทที่ ๒ ของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
๑. เป็นของซึ่งไม่ต้องเสียอากรหรือได้รับยกเว้นอากร ตามภาค ๓ พิกัดอัตราขาออก แห่ งพระราช
กาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยแต่ละรายใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (House Air Waybill)
มีราคา FOB (Free on Board) ไม่เกินฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นของต้องห้ามต้องกากัด หรือของต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติ/รับรองในการปฏิบัติพิ ธี
การศุลกากรตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
๓. ไม่เป็นของขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษีอากรอื่นๆ เช่น เขตปลอดอากร คลังสินค้า
ทัณฑ์บน การคืนอากรทั่วไป การคืนอากรตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.
๒๕๖๐ เขตประกอบการเสรีตามพระราชบัญญั ติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๐ การชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรของส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๒๔ การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้น
๔. ไม่เป็นของซึ่งขอใช้สิทธิยกเว้นอากรตามภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค ๔ แห่งพระราช
กาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดทาใบขนสินค้าขาออกในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะนาไปบรรทุกในอากาศยานเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ประเภทที่ ๓ ของอื่นๆ นอกเหนือจากประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ผู้ส่งออกจัดทาใบขนสินค้าขาออก
และเมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร สามาร่นาของไปบรรทุกในอากาศยานเพื่ อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร
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เอกสารอ้างอิง
กรมศุลกากร. การนาเข้าและส่งออกของเร่งด่วน (ออนไลน์) ๒๕๖๑. แหล่งที่มา
http://www.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_content=individual _
๑๖๐๕๐๓_๐๓_๑๖๐๙๒๒_๐๑&lang=th&left_menu=menu_individual_submenu_๐๑_
๑๖๐๔๒๑_๐๒ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมศุลกากร. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(ออนไลน์) ๒๕๖๒. แหล่งที่มา http://www.customs.go.th/data_files/de๗a๔๓f๘๖c๙๙๔๘
๕๑ad๐๓d๔๒๗de๐๑๑๗e๗.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมศุลกากร. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการ
ศุ ล กากรส าหรั บ การน าของเข้ าและการส่ งของออกทางไปรษณี ย์ ระหว่างประเทศ (ออนไลน์ )
๒๕๖๑. แหล่งที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๓/E/๐๘๖_๑/๒๐๑.pdf.
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมศุลกากร.ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับของเร่งด่วน (ออนไลน์) ๒๕๖๑.
แหล่ งที่ ม า http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๓/E/๐๘๖_๑/๒๔๑.PDF.
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กรมศุ ล กากร. พิ ธีการศุล กากรน าของเข้า -ส่ งของออกทางไปรษณี ย์ระหว่างประเทศ (ออนไลน์ ) ๒๕๖๑.
แหล่งที่มา http://ccc.customs.go.th/data_files/๖c๔๘๖๑๕f๕bb๓๑d๕๙๗c๒๕f๙๐๖๖๐๗๖๓๔
e๙ .pdf สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
บ ริ ษั ท ไป รษ ณี ย์ ไท ย จ ากั ด (๒ ๕ ๖ ๑ ). ไป รษ ณี ยนิ เท ศ พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๑ (ออน ไลน์ ). แห ล่ งที่ ม า
https://www.mdes.go.th/ content/download-detail/๒๔๗๑ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๔
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (๒๕๖๓). ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เรื่อง รายการสิ่งของต้องห้ามฝากส่ง
ด้ ว ยบริ ก ารคู เ รี ย โพสต์ แ ละบริ ก ารโลจิ ส โพสต์ ร ะหว่ า งประเทศ (ออนไลน์ ) . แหล่ ง ที่ ม า
http://www.oic.go.th/ FILEWEB/CABINFOCENTER๖ / DRAWER๐ ๒ ๐ / GENERAL/DATA
๐๐๐๑/๐๐๐๐๑๘๕๓.PDF สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด. อานาจสิทธิ์ขาดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด. (ออนไลน์) ๒๕๖๔. แหล่งที่มา
https://file.thailandpost.com/upload/content/๖๐๙b๓e๓a๖e๐๖a.pdf สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

