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ค าน า  
บทที่ ๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ  

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ๑ 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ๒ 
แผนผัง การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ ๔ 
เอกสารอ้างอิง ๕ 

บทที่ ๒ การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 
การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร ๖ 
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ๗ 
การยื่นแจ้งรายการส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว ๘ 
ข้อควรระวังเก่ียวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ ๘ 
แผนผัง การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ๑๐ 
แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
แบบค าขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ๑๑ 
ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ๑๓ 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต รวมรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ๑๔ 
แบบแจ้งรายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าแต่ละคราว ๑๖ 
เอกสารอ้างอิง ๑๗ 

บทที่ ๓ การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  
หลักการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ๑๘ 
การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ National Single Window ของกรมวิชาการเกษตร ๑๘ 
การยื่นค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ๑๙ 
การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จะส่งออกเพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๒๐ 
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ๒๐ 
ตารางที่ ๑ อัตราการสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพ่ือหาแมลงและเมล็ดวัชพืชที่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
๒๒ 

แผนผังกระบวนงานการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ๒๓ 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ๒๔ 
ภาพที่ ๑-๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชด าเนินการตรวจสอบสินค้าเมล็ดพันธุ์พริกและ

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพ่ือส่งออกไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ 
๒๕ 

ภาพที่ ๔-๗ แสดงบัญชีรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบคุมในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงตามชนิดและ
ปริมาณที่แจ้งในค าขอ 

๒๖ 



 

แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒๗ 
เอกสารอ้างอิง ๓๙ 

บทที่ ๔ ศัตรูพืชกักกันของพริกและมะเขือเทศ  
Potato spindle tuber viroid (PSTVd)  ๔๐ 
Tomato planta macho viroid (TPMVd)  ๔๒ 
Tomato apical stunt viroid (TASVd) ๔๓ 
Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)  ๔๕ 
Pepper chat fruit viroid (PCFVd)  ๔๗ 
Columnea latent viroid (CLVd)  ๔๙ 
Cirus exocortis viroid (CEVd)  ๕๑ 
Tomato brown rugose fruit (ToBRFV) ๕๓ 
Pepino mosaic virus (PepMV) ๕๕ 
Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)  ๕๖ 
Xanthomonas vesicatoria  ๕๘ 
Clavibacter michiganensis (Cm) ๖๐ 
เอกสารอ้างอิง ๖๒ 

บทที่ ๕ กฎระเบียบน าเข้าเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐอเมริกา  
กฎหมายควบคุมการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐอเมริกา  ๖๗ 
ค าสั่งรัฐบาลกลางด้านการน าเข้าพืช   ๖๗ 
พระราชบัญญัติอารักขาพืช ๖๘ 
พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง   ๖๘ 
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งห้าม 
การค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และพระราชบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ 

๖๙ 

วัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง ๗๐ 
ใบอนุญาต ๗๐ 
การซื้อขายพืชและเมล็ดพันธุ์พืชออนไลน์ ๗๓ 
ฉลากหรือป้ายก ากับสินค้า  ๗๔ 
ข้อก าหนดส าหรับเมล็ดพันธุ์ ๗๖ 
เมล็ดพันธุ์ที่ต้องตรวจสอบโรคบางชนิด ๗๖ 
เมล็ดพันธุ์ที่มีเนื้อผลห่อหุ้ม ๗๖ 
เมล็ดพันธุ์ที่มีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ๗๖ 
เมล็ดพันธุ์ที่ปิดบัง ๗๖ 
เมล็ดพันธุ์พืชจ านวนน้อย ๗๗ 



 

พืชรอด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ๗๙ 
เมล็ดพันธุ์สิ่งต้องห้าม ๘๐ 
วัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง ๘๐ 
พืชกาฝากและเมล็ด ๘๐ 
เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ๘๐ 
ใบรับรองสุขอนามัยพืช ๘๒ 
การตรวจที่ด่านน าเข้า ๘๒ 
เอกสารอ้างอิง ๘๔ 

บทที่ ๖ การส่งออกของทางไปรษณีย์  
การส่งของระหว่างประเทศโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ๘๕ 
พัสดุย่อย ๘๕ 
พัสดุไปรษณีย์ ๘๖ 
ประเภทการบริการจัดส่งพัสดุ ๘๖ 
ของต้องห้าม ๘๗ 
ของต้องก ากัด ๘๙ 
การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๙๐ 
เอกสารอ้างอิง ๙๒ 

 



 

 

ค ำน ำ 

การควบคุมและตรวจสอบพืช ศัตรูพืชและการเคลื่อนย้ายพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นวิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส าคัญวิธีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ศัตรูพืช
ที่ส าคัญจากต่างประเทศแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ หรือป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยัง
อีกแหล่งหนึ่งภายในประเทศเอง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้ส่งสินค้าเกษตรไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ
ได้สะดวกขึ้นด้วย โดยตรวจพืชและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ประเทศไทยด าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือการ
ส่งออกมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาครัฐอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเพ่ือการส่งออก
เมล็ดพันธุ์ให้กับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้นและขยายตัว
อย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณการน าเข้า ส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชที่มี
ปริมาณน้อย บรรจุในพัสดุภัณฑ์ขนาดเล็ก นิยมใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เพ่ิมขึ้น การส่งของทาง
ไปรษณีย์ในประเทศและระหว่างประเทศของประเทศไทยอยู่ในการด าเนินงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
และกรมศุลกากร ในการจัดเก็บภาษีจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร การด าเนินการ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และหลายหน่วยงานที่ก ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติกักพืช 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร ตลอดจนอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ผ่านการขนส่งทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลระเบียบปฏิบัติจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ทั้งกรมศุลกากร 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกรมวิชาการเกษตร  

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรได้จัดท าเอกสารวิชาการเรื่อง การส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและ
มะเขือเทศไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามเอกสารวิชาการ เรื่อง การส่งออกเมล็ด
พันธุ์พริกและมะเขือเทศไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการค้าระหว่างประเทศต่อไป 

 
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 
กันยายน ๒๕๖๔ 
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บทที่ ๑ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ 

ทัศนีย์ ศรีโสภา พิชิต เหลืองหิรัญ ทิพวรรณ เกิดศิริ 

เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจส ำคัญที่มีมูลค่ำสูง มีกำรซื้อขำยกระจำยกันไปทั่วโลก
ซึ่งประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อันดับต้นของเอเชีย ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ จึงจ ำเป็น  
ต้องรู้ โดยเฉพำะเรื่องกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง   

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์  ได้แก่ 
๑. พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
ด้วยสถำนกำรณ์กำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ขยำยตัวเพ่ิมมำกขึ้น และสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งกำรขยำยตัวของกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยบุคคลและสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนย้ำยของศัตรูพืช ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิ จอย่ำงรุนแรง  หำก
ศัตรูพืชนั้นหลุดรอดมำตั้งรกรำกในประเทศได้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงชีวภำพของประเทศ  
ในภำพรวม ซึ่งนำนำประเทศต่ำงปกป้องควำมมั่นคงทำงชีวภำพของตน และป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชในประเทศ  
แพร่ระบำดออกไปยังต่ำงประเทศมำบังคับใช้ ตลอดจนประเทศไทยเข้ำร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำกำรอำรักขำพืช
ระหว่ำงประเทศ (International Plant Protection Convention) มีควำมจ ำเป็นจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญำดังกล่ำว ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีพระรำชบัญญัติฉบับนี้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชจำกต่ำงประเทศแพร่ระบำดเข้ำมำในประเทศ และมิให้
ศัตรูพืชในประเทศแพร่ระบำดออกไปนอกประเทศ จึงก ำหนดกำรควบคุม (มำตรำ ๔) โดยแบ่งพืชออกเป็นสิ่งที่
ต้องมีกำรควบคุมออกเป็น ๓ ประเภท ตำมระดับควำมเข้มงวดในกำรควบคุม คือ สิ่งต้องห้ำม สิ่งก ำกัด และ 
สิ่งไม่ต้องห้ำม และก ำหนดพำหะอันอำจเป็นสื่อน ำศัตรูพืชไว้เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุม ซึ่งได้น ำหลักกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis) มำบังคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำร 

พืช ในกฎหมำยฉบับนี้ หมำยควำมถึง พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ ำ และพืชประเภทอ่ืน รวมทั้ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตำ ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ รำก เหง้ำ หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของ
เห็ด ไม่ว่ำที่ยังท ำพันธุ์ได้หรือตำยแล้ว และให้หมำยควำมรวมถึง ตัวห้ ำ ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง  
รังผึ้ง และจุลินทรีย์ด้วย 

การส่งออกพืช บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนำมัยพืช (มำตรำ ๑๕) หรือใบรับรองสุขอนำมัยพืช
ส ำหรับกำรส่งต่อ ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบศัตรูพืชและก ำจัดศัตรูพืช และเสียค่ำธรรมเนียมใบรับรอง
สุขอนำมัยพืช หรือใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับกำรส่งต่อ โดยกำรขอและกำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช 
หรือใบรับรองสุขอนำมยัพืชส ำหรับกำรส่งต่อ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด 
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เพ่ือสนับสนุนกำรส่งออก ได้ก ำหนดพืชที่จะควบคุมกำรส่งออก ๒ กรณี ดังนี ้
(๑) ก ำหนดพืชเป็นพืชควบคุม (มำตรำ ๑๕ ทวิ) เพ่ือควบคุมพืชส่งออกซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพของมนุษย์ตำมข้อก ำหนดของประเทศผู้น ำเข้ำ 
(๒) ก ำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพำะ (มำตรำ ๑๕ เบญจ) เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันมิให้ศัตรูพืช

ระบำดออกไปนอกรำชอำณำจักร 
บทลงโทษ 
มำตรำ ๒๐ ตรี ผู้ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖ วรรคสอง (ผู้ที่เดินทำงมำจำกแหล่งที่มีศัตรูพืชส ำคัญและ

ร้ำยแรงซึ่งรัฐมนตรีออกประกำศกระทรวงระบุแหล่งและชื่อชนิดศัตรูพืชที่ส ำคัญและร้ำยแรงก ำลังระบำดอยู่ 
ไม่แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบที่อธิบดีก ำหนด) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๖ ทวิ วรรคสอง (กำรน ำเข้ำ 
หรือส่งออก ซึ่งเชื้อพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดี และกำรน ำเข้ำไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืชก ำกับมำด้วย) 
หรือน ำเข้ำหรือน ำผ่ำนซึ่งสิ่งก ำกัดโดยไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืชตำมควำมในมำตรำ ๙ หรือผู้ที่ฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๘ 
(น ำพืช ศัตรูพืชหรือพำหะออกไปนอก หรือเข้ำมำในเขตควบคุมศัตรูพืช (มำตรำ ๑๗) โดยไม่ผ่ำนกำรตรวจ 
และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) มีควำมผิด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 

มำตรำ ๒๑ ผู้ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘ (ผู้ที่น ำเข้ำหรือน ำผ่ำนสิ่งต้องห้ำม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร
ทดลองหรือวิจัย เพ่ือกำรค้ำ หรือเพ่ือกิจกำรอ่ืนตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดี
หรือไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืชก ำกับมำ หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๐ (ผู้ที่น ำเข้ำหรือน ำผ่ำนสิ่งต้องห้ำมหรือสิ่งก ำกัด โดยไม่ผ่ำนด่ำนตรวจพืช
รวมทั้งไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๕ ทวิ 
วรรคสอง (ผู้ที่ฝ่ำฝืนในกำรส่งออกพืชควบคุมโดยไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืช) หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๕ ฉ 
(ผู้ที่ส่งออกพืชควบคุมเฉพำะโดยไม่มีใบรับรองสุขอนำมัยพืช และไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด) หรือฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๔ (ผู้ที่น ำพืช สิ่งต้องห้ำม สิ่งก ำกัด หรือเชื้อพันธุ์ ออกไปนอกด่ำน
ตรวจพืช สถำนกักพืช หรือยำนพำหนะ (กรณีน ำผ่ำน) หรือจำกท่ีใดๆ ซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งยึดหรือกักไว้โดย
ไม่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) มีควำมผิด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

กำรส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศตำมเงื่อนไขของพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จะได้กล่ำวถึง ในบทที่ ๓ 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช มีเจตนำรมณ์ เพ่ือคุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภำพดี  ส่งเสริมให้

เกิดกำรคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่  สงวนรักษำพันธุ์พืชที่ดีของประเทศ อีกทั้งป้องกันกำรน ำเข้ำพืชซึ่ง
เป็นอันตรำย รวมไปถึงกำรคุ้มครองพืชป่ำมิให้สูญพันธุ์  โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. กำรก ำหนดชนิดของเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือกำรค้ำและวิธีกำรควบคุมผู้ประกอบกำรเพ่ือให้เกษตรกร
ได้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภำพดี 
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เมล็ดพันธุ์ควบคุมตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์ พืช ได้แก่ ข้ำวเปลือก ข้ำวโพด ข้ำวโพดหวำน ฝ้ำย  
ข้ำวฟ่ำง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวด ำ ทำนตะวัน ปำล์มน้ ำมัน กะหล่ ำปลี กะหล่ ำดอก 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 ปำล์มน้ ำมัน 
ควบคุมลักษณะต้นกล้ำ  

ผู้ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม ได้แก่ กำรรวบรวม  ขำย  น ำเข้ำ ส่งออก และน ำผ่ำน
ต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน และจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ หำกไม่ปฏิบัติ
ตำมจะต้องถูกด ำเนินคดีตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ 

๒. กำรรับรองพันธุ์พืช เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่   
กำรแจ้งเพ่ือขอให้เป็น พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน นั้นเป็นกำรแสดงสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำของพันธุ์ และเมื่อ

มีกำรพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นกำรขอกำรรับรองให้เป็น  พันธุ์พืชรับรอง   
๓. กำรก ำหนดชนิดพืชสงวน โดยห้ำมส่งออกส่วนขยำยพันธุ์ เพ่ือรักษำพันธุ์พืชที่ดีไว้ในประเทศ ทั้งนี้

กำรส่งออกท ำได้เพ่ือกำรวิจัยและต้องได้อนุมัติจำกรัฐมนตรีแล้วเท่ำนั้น  
พืชสงวนตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช มีดังนี้ ทุเรียน ส้มโอ องุ่น ล ำไย ลิ้นจี่ มะขำม มะพร้ำว 

กวำวเครือ ทองเครือ สละ และสับปะรด 
๔. กำรก ำหนดชนิดของพืชต้องห้ำม เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรน ำเข้ำมำในประเทศไทย 

ปัจจุบันยังไม่มีกำรประกำศชนิดพืชต้องห้ำม 
๕. กำรควบคุมกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน หรือเพำะขยำยพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์ เพ่ือคุ้มครองพืชป่ำ 

มิให้สูญพันธุ์ 
พืชอนุรักษ์ตำมพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช ได้แก่  พืชตำมบัญชีรำยชื่อแนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วย

กำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งสัตว์ป่ำและชนิดพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์  หำกผู้ประกอบกำรประสงค์จะ น ำเข้ำ ส่งออก 
น ำผ่ำน หรือเพำะขยำยพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์จะต้องได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกครั้งไป 

กำรส่งออกเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศตำมเงื่อนไขของ พรบ.พันธุ์พืช จะได้กล่ำวถึง ในบทที่ ๒ 
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แผนผัง การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ผู้ประกอบการ 

ใบอนุญาตสง่ออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคมุเพื่อการค้า 
ยื่นแบบค ำขอ พ.พ.๑ ผ่ำนระบบออนไลน์ของ 

กรมวิชำกำรเกษตร (http://nsw.doa.go.th/public/) 
(กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส ำนกัควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร) 

แบบรับแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมลด็พันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 
ยื่นแบบ พ.พ.๙ ผำ่นระบบออนไลน์ของกรมวิชำกำรเกษตร  
กรณีไม่ใช่เพื่อกำรค้ำ ไม่ต้องขอใบอนุญำตส่งออกเมล็ดพันธุ์ 
(กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส ำนกัควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร) 

รายงานการตรวจรบัรองสุขอนามยัพืช 
ส่งตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจรับรองสุขอนำมัยพืช  

(กลุ่มงำนวินิจฉยัศัตรูพืช กลุ่มวิจยักำรกกักันพืช  
ส ำนักวิจยัพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวชิำกำรเกษตร) 

 

ใบรับรองสขุอนามัยพืช 

ยื่นค ำขอ พ.ก.๗ พร้อมเอกสำรแนบ 

ผ่ำนระบบออนไลน์ของกรมวิชำกำรเกษตร 
(http://nsw.doa.go.th/public/) 

(ด่ำนตรวจพืช / กลุ่มบรกิำรส่งออกสินค้ำเกษตร) 
 
 

ด าเนินพิธีการศุลกากร 

ส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ระหวา่งประเทศ 
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เอกสารอ้างอิง 

กลุ่มวิชำกำร ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร. สรุปสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
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) 

พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์  
๒๕๑๘) 

พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 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  

ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ทัศนีย์ ศรีโสภา  พิชิต เหลืองหิรัญ 

พริกและมะเขือเทศ เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๒๔ และยังมีผลบังคับใช้มาถึงปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ทั้งสอง
ชนิดนี้ ต้องขออนุญาตการประกอบกิจการ โดยแบ่งตามประเภทของกิจการไว้ ๕ ประเภท ได้แก่ รวบรวม ขาย 
น าเข้า ส่งออก และน าผ่าน  แต่ทั้งนี้ ได้ให้การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การค้า  แต่ยังคงต้องแจ้งรายการส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว  ตามข้ันตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. .ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร  
๒. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 
๓. ยื่นแจ้งรายการส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว 
๔. น าเอกสารอนุญาตพร้อมเมล็ดพันธุ์ ไปขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืช 
๕. ด าเนินพิธีการทางศุลกากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การลงทะเบียนในระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. เข้าเว็บไซต์ http://nsw.doa.go.th/public/ 
๒. เลือก “คลิกท่ีนี่เพื่อลงทะเบียน” อ่านและศึกษาเงื่อนไข แล้วจึงกดยอมรับเงื่อนไข 
๓. เลือกประเภทบุคคล 

ประเภทนิติบุคคล 
๓.๑ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรอกรายละเอียด และกดดึงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(DBD) คลิก เลือกผู้มีอ านาจลงนาม 
๓.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา สหกรณ์ ส่วน

ราชการ สภากาชาดไทย หรืออ่ืนๆ กรอกรายละเอียด และกรอกชื่อผู้ที่มีอ านาจลงนาม โดยกดเพ่ิมข้อมูล 
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ประเภทบุคคลธรรมดา 
๓.๓ ประชาชนทั่วไป ร้านค้า กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารแล้วเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก 
๕. ระบบจะส่ง username และ password ไปที่อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 
๒.๑ ผู้ขออนุญาตสามารถกดยื่นค าขอมีใบอนุญาต (พพ.๑) และแนบเอกสารประกอบเป็น

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผ่านระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร เลือกเมนู ใบอนุญาตและ
ทะเบียน  (สามารถพิมพ์ใบค าขอได้จากระบบ) โดยผู้ขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

-  บรรลุนิติภาวะ 
-  มีถ่ินที่อยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 
-  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
-  มีสถานที่ท่ีเหมาะสมในการส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
-  ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในประกอบพาณิชยกิจของผู้รับ

ใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่
ครบสองป ี

-  มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด  
๒.๒ เอกสารประกอบ มีดังนี้ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ส าหรับผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ 
- ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการ 
- ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ 

เอกสารอื่น โดยต้องระบุสถานที่ท าการและวัตถุประสงค์แห่งการประกอบพาณิชยกิจ 
- หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่มาด าเนินการแทนหรือได้รับมอบอ านาจจากผู้ด าเนินกิจการ 
- หนังสือสัญญาเช่าสถานที่ หรือสัญญาจ้าง ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

๒.๓ ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๔๐๐ บาท (สามารถช าระทางระบบธนาคารออนไลน์) 
และรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร โทร ๐๒-๕๗๙-
๓๖๓๕ หรือ ติดต่อขอรับทางไปรษณีย์   

๒.๔ ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 
ไม่เกิน ๓ เดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยสามารถยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต (พพ.๑๐) ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ได้  

๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มีความเหมาะสม มีระบบรักษาความสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศ และความปลอดภัยตามความจ าเป็นเพื่อใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ 

๒.๖ ผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพ่ือการค้า เช่น เพ่ืองานวิจัย เพ่ือทดสอบพันธุ์ เพ่ือเป็น
ตัวอย่าง ฯ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า 
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๓. การยื่นแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว 
๓.๑. ผู้ส่งออก เมื่อทราบรายละเอียดชัดเจนของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการส่งออกแล้ว ให้แจ้งรายการ

ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมแต่ละคราว โดยยื่นค าขอผ่านระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการ
เกษตร  เลือก เมนู  น าเข้า/ส่งออก  

๓.๒ ผู้ส่งออก บันทึกรายละเอียดของการส่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวในระบบ ได้แก่  
- ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์  
- ประเทศปลายทาง 
- ปริมาณ (ลักษณะการบรรจุ/น้ าหนัก) และมูลค่าสินค้า 
- ด่านที่ส่งออก และวันที่คาดว่าจะส่งออก 
- วัตถุประสงค์ของการส่งออก โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ของการส่งให้ชัดเจน ซึ่งเลือกจากระบบ

ได้ เช่น เพ่ือการค้า (การขายเมล็ดพันธุ์) เพ่ือการวิจัย เพ่ือการทดสอบ เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
เพ่ือเป็นตัวอย่าง ฯลฯ   

๓.๓ เอกสารประกอบ มีดังนี้ 
- ใบก ากับสินค้า (Invoice) 
- ใบรายการแพคบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

๓.๔ ผู้ส่งออก สามารถพิมพ์ ใบแบบแจ้งรายส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พพ.๙)  จากระบบด้วยตนเอง 
หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืชอนุมัติแล้ว ไม่เกิน ๒ วันท าการหลังจากท่ียื่นค าขอ  

๓.๕ ผู้ส่งออก กดส่งค าขอในระบบ เพ่ือยื่นค าขออนุญาตส่งออกฯ ต่อไปยังด่านตรวจพืช 
๔. ผู้ส่งออกน าเอกสารอนุญาตพร้อมเมล็ดพันธุ์ ไปขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืช 

๔.๑ ผู้ส่งออก เตรียมเมล็ดพันธุ์แต่ยังไม่ต้องปิดผนึก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจได้ พร้อมกับ ใบแบบ
แจ้งรายส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พพ.๙)   ไปยังกลุ่มบริการส่งออกหรือด่านตรวจพืช เพ่ือขอรับใบรับรอง
สุขอนามัยพืช วิธีการโดยละเอียด จะได้กล่าวไว้ในบทที่ ๓  

๔.๒ เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจพืชจะตรวจสอบปริมาณสินค้าและรายละเอียดอ่ืนๆ หากถูกต้องครบถ้วน 
จะบนัทึกตรวจผ่านสินค้าในระบบ National Single Window ของ กรมวิชาการเกษตร   
๕. ผู้ส่งออกด าเนินพิธีการทางศุลกากร 

ขั้นตอนสุดท้ายของการส่งออก คือ การผ่านพิธีการศุลกากร ผู้ส่งออกจ าเป็นต้องศึกษาเงื่อนไขตาม
ระเบียบของกรมศุลกากร  

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ 
๑. ผู้ส่งออกควรศึกษากฏระเบียบ เงื่อนไขของประเทศให้ชัดเจน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง 

เพราะบ่อยครั้งที่มีการเปลี่ยนกฎหรือเพ่ิมเงื่อนไขจนท าให้ไม่สามารถน าเข้าประเทศได้ ดูรายละเอียดในบทที่ ๕ 
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๒.การบรรจุหีบห่อ นอกจากต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว ยังต้องค านึงถึง 
การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วย ภาชนะบรรจุที่ดีต้องป้องกันความชื้น และ ต้องป้องกันการ
กระแทกจนเมล็ดเสียหาย  

๓.หากผู้ซื้อต้องการใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (Seed Analysis Certificate) สามารถขอได้ที่ 
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร  
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แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. แบบค าขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า (พพ. ๑) 
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๒. ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า (พพ.๖) 
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๓. ค าขอต่ออายุใบอนุญาต รวมรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า (พพ.๑๐) 
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๔. แบบแจ้งรายการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าแต่ละคราว (พพ.๙) 
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เอกสารอ้างอิง 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  

๒๕๑๘) 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 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 ก าหนดชนิดและชื่อของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 

๒๕๕๖. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐, ตอนพิเศษ ๕๘ ง (ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐, ตอนพิเศษ ๕๘ ง (ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖) 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ 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 เพ่ือส่งออกไป

ต่างประเทศเป็นการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
กักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. ใบรับรองสุขอนามัยพืชรวมถึงใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือส าคัญที่ออก 
โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศส่งออกเพ่ือรับรองว่าพืช ผลิตผลพืช หรือสิ่งควบคุมท่ีส่งออกนั้นปลอดจาก
ศัตรูพืชตามข้อก าหนดด้านสุขอนามัยพืชของประเทศผู้น าเข้า และสอดคล้องกับรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยพืช
ของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ 

๓. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชมิใช่มาตรการบังคับ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ส่งออก หรือเป็น
ความต้องการของประเทศผู้น าเข้าที่ต้องการให้มีใบรับรองสุขอนามัยพืชก ากับไปกับพืช/ ผลผลิตพืช เพ่ือเป็น
การแสดงว่าพืช/ผลผลิตพืชที่ส่งออกไปนั้นปราศจากศัตรูพืช 

๔. วัตถุประสงค์ของการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพ่ือบ่งชี้ว่าสินค้าส่งมอบได้รับการตรวจสอบก่อน
ส่งออกและปฏิบัติตามข้อก าหนดในใบอนุญาตน าเข้า รวมทั้งเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชอ่ืนๆ ของประเทศผู้น าเข้า 

๕. ใบรับรองสุขอนามัยพืชหนึ่งฉบับออกให้กับสินค้าส่งมอบแต่ละครั้งเท่านั้น 
๖. สินค้าส่งมอบที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพืชตลอด

กระบวนการจนกว่าจะมีการส่งออก 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๑. การลงทะเบียนในระบบ National Single Window ของกรมวิชาการเกษตร 

 
การลงทะเบียนและขอใบรับรอง ใบอนุญาต น าเข้า-ส่งออก น าผ่านพืช ผลผลิตพืช และปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ของกรมวิชาการเกษตร 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 “คลิกท่ีนี่เพื่อลงทะเบียน” อ่านและศึกษาเงื่อนไข แล้วจึงกดยอมรับเงื่อนไข 
๓. เลือกประเภทบุคคล 

ประเภทนิติบุคคล 
๓.๑ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรอกรายละเอียด และกดดึงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า (DBD) คลิก เลือกผู้มีอ านาจลงนาม 
๓.๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา สหกรณ์  

ส่วนราชการ สภากาชาดไทย หรืออ่ืนๆ กรอกรายละเอียด และกรอกชื่อผู้ที่มีอ านาจลงนาม โดยกดเพ่ิมข้อมูล 
ประเภทบุคคลธรรมดา 
๓.๓ ประชาชนทั่วไป ร้านค้า กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วน 

๔. เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก 
๕. ระบบจะส่ง username และ password ไปที่อีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

๒. การยื่นค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  
๒.๑ ผู้ส่งออก/ ตัวแทนควรศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการส่งออกและน าเข้า

ของแต่ละประเทศ เพ่ือจะได้จัดเตรียมสินค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก าหนดในการน าเข้าของ
ประเทศปลายทาง  

๒.๒ ผู้ส่งออก/ ตัวแทน ยื่นค าขอใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ก.๗ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ผ่านระบบ 
National Single Window (NSW) ของกรมวิชาการเกษตร โดยเข้าเว็บไซต์ http://nsw.doa.go.th/public/  
โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะรายละเอียดชนิดของ เมล็ดพันธุ์
ควบคุม ชื่อวิทยาศาสตร์ ปริมาณที่ส่งออก ระบุน้ าหนัก และจ านวนกล่อง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ตรวจสอบ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๒.๑ ใบอนุญาตส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ตามแบบ พ.พ.๖ กรณีไม่ใช่เพื่อ 
การค้าไม่ต้องขอใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์ และแบบแจ้งรายการส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้าทุก
คราว ตามแบบ พ.พ.๙ จากกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช (กล่าวถึง ในบทที่ ๒)  

๒.๒.๒ รายงานการตรวจรับรองสุขอนามัยพืช จากกลุ่มงานวินิจฉัยศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการ 
กักกันพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

๒.๒.๓ ใบก ากับสินค้า (Invoice) และใบแสดงรายการบรรจุสินค้า (Packing List) 
๒.๒.๔ ใบอนุญาตน าเข้าของประเทศคู่ค้า (Import Permit) (กรณีต้องการให้ระบุ 

ข้อความพิเศษ หรือเลขที่ใบอนุญาต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า)  
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๓. การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จะส่งออกเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยผู้ส่งออก/ ตัวแทน 
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีจะส่งออกให้ถูกสุขอนามัยพืช ตามหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทาง 
๓.๒ แสดงบัญชีรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบคุมในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้งในค า

ขอ และใบแนบบัญชีแสดงรายชื่อพืชที่แนบมากับค าขอ 
๓.๓ บรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมในภาชนะบรรจุที่แข็งแรง และเหมาะสม 
๓.๔ ไม่บรรจุสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ได้แจ้งไว้ ในค าขอและบัญชีแสดงรายชื่อ

พืชที่แนบมากับค าขอ 
๓.๕ น าสินค้าทั้งหมดที่ต้องการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชเข้าไปภายในบริเวณอาคาร หรือ

คลังสินค้า ส าหรับตรวจสอบ  
๔. การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๔.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ พ.ก.๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ National Single Window  
(NSW) ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อตรวจเอกสารต่างๆ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงท าการสุ่มตรวจตัวอย่าง
เพ่ือตรวจหาศัตรูพืช  

๔.๒ ผู้ส่งออก/ ตัวแทน อ านวยความสะดวกในการเปิดกล่องบรรจุหีบห่อ เพ่ือสุ่มตัวอย่างชนิดสินค้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องการจะตรวจสอบ  

๔.๓ การสุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร: หลักการชักตัวอย่างสินค้าส่งมอบเพ่ือการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช มาตรฐานเลขที่ มกษ. ๙๐๓๖-
๒๕๕๕ ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) 
ระดับการสุ่มตัวอย่างอาจขึ้นอยู่กับปริมาณหรือจ านวนหรือขนาดของสินค้า ต้องค านึงถึงความเสี่ยงศัตรูพืชที่
ติดปะปนไปกับสินค้า โดยสุ่มเมล็ดพันธุ์พืชไม่เกินร้อยละ ๕ จากสินค้าทั้งหมด และน าเมล็ดพันธุ์พืชที่สุ่มมา
ตรวจหาศัตรูพืชที่อาจติดมาด้วยแว่นขยายพร้อมไฟส่องหรือ Dissecting Stereo Zoom 

๔.๔ ผลการตรวจศัตรูพืช 
๔.๔.๑ กรณีตรวจพบศัตรูพืชที่เป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศปลายทางให้คัดเมล็ดพันธุ์พืชชนิด

นั้นออกท้ังหมด และออกใบรับรองสุขอนามัยให้กับเมล็ดพันธุ์พืชที่เหลือ 
๔.๔.๒ กรณีตรวจไม่พบศัตรูพืช เจ้าหน้าทีอ่อกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๔.๕ เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ร่างใบรับรองสุขอนามัยพืช พร้อมข้อความรับรองพิเศษส าหรับการส่งออกไป
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.   
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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 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ประกอบการของใบรับรองสุขอนามัยพืชทุกครั้ง  

ข. เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์มีโอกาสน าเข้าสหรัฐอเมริกาและส่งต่อไปประเทศท่ี ๓ ดังนั้น 
รายงานการตรวจรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง อาจมีการระบุข้อความรับรองพิเศษมากกว่าที่แสดงไว้ข้างต้น  

๔.๖ เจ้าหน้าที่น าส่งร่างใบรับรองสุขอนามัยพืชเพ่ือให้ผู้ส่งออกตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์  
และเมื่อผู้ส่งออกยืนยันความถูกต้องของร่างฯ แล้ว ให้จัดพิมพ์ใบรับรองสุขอนามัยพืชฉบับจริง เพ่ือเสนอผู้มี
อ านาจลงนาม 

๔.๗ ผู้มีอ านาจลงนามตรวจสอบรายละเอียดใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนลงนาม 
๔.๘ กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข  
๔.๙ กรณีถูกต้องครบถ้วน ให้ลงนามในใบรับรองสุขอนามัยพืช เพ่ือส่งมอบให้ผู้ส่งออก 
๔.๑๐ ผู้ส่งออก/ ตัวแทน จ่ายค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียม
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 อัตราการสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อหาแมลงและเมล็ดวัชพืชท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

จ านวนที่ส่งออก  
(กรัม) 

จ านวนสุ่มร้อยละ ๒     
(กรัม) 

 จ านวนที่ส่งออก  
(กิโลกรัม) 

จ านวนสุ่มร้อยละ ๒     
(กิโลกรัม) 

๕ ๐.๑  ๕ ๐.๑ 

๑๐ ๐.๒  ๑๕ ๐.๓ 

๒๐ ๐.๔  ๒๐ ๐.๔ 

๓๐ ๐.๖  ๓๐ ๐.๖ 

๔๐ ๐.๘  ๔๐ ๐.๘ 

๕๐ ๑  ๕๐ ๑ 

๖๐ ๑.๒  ๖๐ ๑.๒ 

๗๐ ๑.๔  ๗๐ ๑.๔ 

๘๐ ๑.๖  ๘๐ ๑.๖ 

๙๐ ๑.๘  ๙๐ ๑.๘ 

๑๐๐ ๒  ๑๐๐ ๒ 

๒๐๐ ๔  ๒๐๐ ๔ 

๓๐๐ ๖  ๓๐๐ ๖ 

๔๐๐ ๘  ๔๐๐ ๘ 

๕๐๐ ๑๐  ๕๐๐ ๑๐ 

๖๐๐ ๑๒  ๖๐๐ ๑๒ 

๗๐๐ ๑๔  ๗๐๐ ๑๔ 

๘๐๐ ๑๖  ๘๐๐ ๑๖ 

๙๐๐ ๑๘  ๙๐๐ ๑๘ 

๑,๐๐๐ ๒๐  ๑,๐๐๐ ๒๐ 
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แผนผังกระบวนงานการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ผู้ส่งออก/ตัวแทน ยื่นค าขอ พ.ก.๗ พร้อมเอกสารแนบ  
ผ่านระบบออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร (http://nsw.doa.go.th/public/) 

(ด่านตรวจพืช / กลุ่มบรกิารส่งออกสินค้าเกษตร) 
 

เอกสารถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

ผู้ส่งออก/ ตัวแทน 

แก้ไขเอกสารให้ถกูต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

รับแจ้งงาน  

ส่งศัตรูพืชจ าแนกชนิด 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประเมินสถานภาพ 

ศัตรูพืชและพิจารณา 

มาตรการจัดการศัตรูพืช 

ในแหล่งผลิต 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบสินค้า 

ผู้ส่งออก/ ตัวแทนแจ้ง 

ตรวจสินค้าใหม ่

ไม่ผ่าน พบศัตรูพืช 

ผ่าน 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 

ตรวจสอบค าขอ พ.ก. ๗/ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
และเอกสารเพิ่มเติมที่ผู้รับบริการต้องการให้ระบุในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

พิมพ์ร่างใบรับรองสุขอนามัยพืช 

พิมพ์ใบรับรองสุขอนามยัพืช หลังจากทีผู่้รับบริการตรวจสอบความถกูต้องแล้ว 

ลงนามใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ผู้ส่งออก/ตัวแทนช าระค่าธรรมเนียมและรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ด าเนินพิธีการศุลกากร 

ส่งออกเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
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ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการ พ.ศ. ๒๕๕๓   
๔. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: หลักการชักตัวอย่าง

สินค้าส่งมอบเพื่อการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช มาตรฐานเลขที่ มกษ. ๙๐๓๖-๒๕๕๕   
๕. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง

สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑   
๖. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรอง

สุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   
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ภาพที่ ๑-๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชด าเนินการตรวจสอบสินค้าเมล็ดพันธุ์พริกและเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ 

              เพ่ือส่งออกไปสหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ 
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  ภาพที่ ๔-๗ แสดงบัญชีรายชื่อเมล็ดพันธุ์ควบคุมในแต่ละภาชนะบรรจุให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่แจ้งในค าขอ  

 

 

 

 

 



หนา ๑ ของ ๒  
Page 1 of 2 

คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

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

 
 
เรียน อธิบดีกรมวชิาการเกษตร  วันที่   เดือน  พ.ศ.   
To Director General of the Department of Agriculture Date  Month Year 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                     
Authority No. Name of applicant or authorized representative of exporter  
ที่อยู        
Address       
จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท   โทรสาร  
Province   Postal code  Telephone Facsimile 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Name and address of exporter   

ชื่อและที่อยูผูรับสินคา     
Name and address of consignee    
แหลงกําเนิด เคร่ืองหมายบนภาชนะบรรจุ    
Place of origin Distinguishing marks      
สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันที่สงออก    
Means of conveyance Information of conveyance            Date of exportation 
เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขที่   มูลคา    
City and country of destination Import permit No.           Value 

๓. ขอย่ืนคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชดังตอไปนี ้  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 

ที ่
No. 

ชื่อพชื 
Name of plants 

ปริมาณ 
Quantity 

หนวยนับ 
Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price 

มูลคา 
Value 

จํานวนภาชนะบรรจุ 
No. packages 

       
       

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 
Signature of applicant 

  
(                                                                                      ) 

๔. บันทกึของพนักงานเจาหนาที ่                      For official use only 

  อนุมัติ  ไมอนุมัติ          เหตุผล 
Approved Not approve      Reason 

ลายมือชือ่พนักงานเจาหนาที ่
Signature of authorized officer 

  
(                                                                                     ) 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7

เลขที่รับ   
Receipt No. 

วันที ่  
Date 

ผูรับคําขอ   
Recipient 

Lenovo305
Typewritten Text
๒๗



หนา ๒ ของ ๒  
Page 2 of 2 

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

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card or passport 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และผูมีอํานาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผูขออนุญาตนีอ้อกใหไมเกินหกเดือน 
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 A copy of the certificate of corporate registration and signatures authorized, issued within six months (In case of the applicant is a 

corporation) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอาํนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือหนังสือเดินทาง 
 A copy of the identification card of person authorized sign for the corporate entity or passport 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการแทน 
 Application letter of authorized to submit the application for permit 

 อื่น ๆ   
 Other 

 
๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทานั้น 
 Documentary evidence is required only for the first time of exportation. 
 
 
หมายเหตุ ใหใสเคร่ืองหมาย    ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
Note Insert the check mark symbol into check block    in front of the required text 

แบบ พ.ก. ๗ 
Form P.Q. 7

Lenovo305
Typewritten Text
๒๘

Lenovo305
Typewritten Text

Lenovo305
Typewritten Text

Lenovo305
Typewritten Text



หนา ๑ ของ ๑ 

Page 1 of 1 

บัญชีแสดงรายชื่อพืช 

แนบทายแบบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

Lists of Plants  

Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate

ที ่
No. 

ชือ่พชื 

Name of plants

ปริมาณ 

Quantity

หนวยนับ 

Counting unit

ราคาตอหนวย 
Unit price

มูลคา 
Value 

จํานวนหบีหอ 
No. packages 

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

ลายมือชือ่ผูย่ืนคําขอ 

Signature of applicant 

(     )

แบบ พ.ก. ๗.๑ 

Form P.Q. 7.1
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หนา ๑ ของ ๑ 

Page 1 of 1 

ใบแนบ 

แนบทายแบบคําขอใบรบัรองสุขอนามัยพืช 

Attachment Sheet  
Attached to Application Form for Phytosanitary Certificate

ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพ่ิมเติม      อ่ืน ๆ 

Type of attachment sheet Additional declaration Other 

มีรายละเอียดดังนี้ 
Detail as follows: 

ลายมือชื่อผูยื่นคําขอ 

Signature of applicant 

(     )

แบบ พ.ก. ๗.๒ 

Form P.Q. 7.2
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Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

Phytosanitary Certificate 
Plant Protection Organization of Thailand 
TO: Plant Protection Organization (s) of   No.

1. Name and address of exporter: 2. Declared name and address of consignee:

3. Number and description of packages: 4. Distinguishing marks:

5. Place of origin: 6. Declared means of conveyance:7. Declared point of entry:

8. Name of produce and quantity declared: 9. Botanical name of plants: 

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate 
official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the 
current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non - quarantine pests. 

Additional Declaration 

Disinfestation and / or Disinfection Treatment 

10. Date: 11. Treatment: 12. Chemical (active ingredient):

13. Duration and temperature: 14. Concentration: 15. Additional information:

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. 

แบบ พ.ก. ๗–๑ 

Form P.Q. 7–1
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Page 1 of 1

Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok, Thailand 

Attachment Sheet for Phytosanitary Certificate  

This is the attachment sheet for Phytosanitary Certificate No.   Date 

For official use only 

Signature of authorized officer 

 ( ) 

แบบ พ.ก. ๗–๒ 

Form P.Q. 7–2
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.  .   .`  .. ORIGINAL

849   894549S

72080   <>

Plant Protection Organization of Thailand

TO :   Plant  Protection  Or anization (s) of

Department of Agriculture
Ministry of Agriculture and Cooperatives, ' Bangkok, Thailand

Phytosanitary  Certificate
UNITED STATES OF  AMERICA

16UU  ".fl.  ci)-®

Form  P.Q. 7-1

8946549
No.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......

1.  Name and address of exporter :
SAKATA slAM SEED cO.,LTD.  260 MOO  1 3 nlMBOL NONTON
AnoHUR MUANG KrloN KAEN 40000 THAILAND

2. Declared name  and address of consignee :
SAKATA SEED ARERICA INC.    18095  SERENE DR.,  MORGAN
IHLL,  CA  96037  USA.

3. Number and description of packages :
1BOX

5. Place of origin :

THAILAND

8.sNffi#PE8u&e§nifeu#y7dfcd%

(I>EPPER   SEED   (`  0.0107 KGS

This is  to certify that the  plants

procedures and are considered  to be  ife?SS`,ffirp` th`fj` ifei&ri#tftyd@`9§ts¥T§i).e€jfied:'t2ySajm
requirements of the  importing contracti`ri.i

ted  according  to appropriate official
nform with  the current   phytosanitary

life.i'`.yri~e;ha^£\;ri{

SEE ATTACHED SREET •`:`:-:,`.s<:      fi,3£.-

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  :

POSTAL PLANT QUARAN"E
STATION`BANGKOK

18.    Date  :

JANUARY  19.  2021

19.  Name  and  signature  of   authorized officer :

"ou"
MR. TRAhonNOON  KAEurKHONGKHA

CillEF, posTAL pLAr`IT QUARANTINE STAHON
PLANT QUARANHNE STATION

NOTE    :   No financial  liability with  respect to this  certificate shall att
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Depertment of Agriculture
Ministry of Agricultine and Cooperatives, Bangkok, 'lnailand

Frm P.Q.7-2
u" ".fLul-b

PAGENo.1   Of   1

Attachment Sheet for Pkytosanitary Certificate

This is the attachment theet for Phytosanitary Certificate No.  :   8946549      Date  :   JANUARY 19. 2021

ADDITIONAL DECIARAHON :

PEPPER SEED   (CAPSICUM ANNUUM)

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

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

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

(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

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

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
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1E.

#®fi"fi#®iflisl#sg;u@`1ndugus®qer6u@"i3ujEifiw

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.

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

TOTAL NET WEIGHT  0.0167 KGS.

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

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,

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

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.

-::;'    -i±_...:

(.Jlt®tafll   fio®"1@)
lq6  CSO-  tt?

th3q}ln`1iLnag®i6U-"|f`tfl|3
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เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (๒๕๕๓). กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและค่ำป่วยกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๓ ก (ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๓) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (๒๕๕๕). ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร : หลักกำรชักตัวอย่ำงสินค้ำส่งมอบเพ่ือกำรตรวจสอบด้ำนสุขอนำมัยพืชตำมพระรำชบัญญัติ
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 และใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับกำรส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑. รำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง (ลงวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๑) 

กรมวิชำกำรเกษตร. (๒๕๕๓). ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอและ
กำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืช และใบรับรองสุขอนำมัยพืชส ำหรับกำรส่งต่อ (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) 

พระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖, ตอนที่ ๓๗ ก (ลงวันที ่
๑๘ พฤษภำคม ๒๕๔๒) 

พระรำชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๔๐ ก (ลงวันที ่
๑ มีนำคม ๒๕๕๑) 

พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ 
๒๕๑๘) 

พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๔๐ (ลงวันที่ 
๗ เมษำยน ๒๕๓๕) 

พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔, ตอนที่ ๕๒ ก (ลงวันที ่
๗ กันยำยน ๒๕๕๐) 

ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร. (๒๕๖๓). คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบรับรองสินค้ำพืชและกำรออก
ใบรับรองสุขอนำมัยพืชเพ่ือกำรส่งออก. กรมวิชำกำรเกษตร. กรุงเทพฯ. ๖๘ หน้ำ. 
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บทที่ ๔  
ศัตรูพืชกักกันของเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ 

สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ 

๑. ไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid (PSTVd) 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  

ไวรอยด์ PSTVd ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากกับพืชวงศ์ Solanaceae เช่น มันฝรั่ง ซึ่งหากเชื้อ
เป็นสายพันธุ์รุนแรง ท าให้ผลผลิตมันฝรั่งลดลงถึง ๖๔% เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ 
และเปอร์เซ็นต์การงอกลดลง ๒๔-๔๘% (Benson & Singh, ๑๙๖๔) นอกจากนี้มีรายงานพบติดไปกับเมล็ดพันธุ
มะเขือเทศการค้าสูงถึง ๕๑% (Dall et al., ๒๐๑๙)   

สถานภาพ 
ไวรอยด์ PSTVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น  

ลักษณะอาการ  

   ©Sukhontip et.al. (๒๐๑๔) 

มะเขือเทศ พบอาการใบหงิกย่น โค้งลง ลดรูป และมีอาการ
ใบเหลืองและม่วง ก้านใบหด ลดขนาด เกิดอาการเซลล์ตาย
บริเวณเส้นใบ ก้าน ผลอ่อน และต้นเตี้ยแคระแกร็น (Fernow 
et al., ๑๙๖๙) โดยใช้เวลาในการพัฒนาอาการ ๔ - ๕ สัปดาห์
หลังจากพืชได้รับเชื้อ (Sukhontip et.al., ๒๐๑๔)   

 ©National Plant Protection 
Organization  
(NPPO)/ The Netherlands 

มันฝรั่ง พบมีการแตกพุ่มของตาข้าง ใบหงิกย่น โค้งลงและลด
รูป ผลมีขนาดเล็กลง บิดยาว มีรูปร่างเหมือนตุ้มยกน้ าหนัก 
(dumb-bell) ท าให้ผลผลิตของมันฝรั่งลดลง ขึ้นอยู่กับชนิด
พันธุ์ของมันฝรั่ง ความรุนแรงของเชื้อ และช่วงระยะเวลาที่มัน
ฝรั่งได้รับเชื้อ 
(Pfannenstiel and Slack, ๑๙๘๐)   
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 ©Lebas et al. (๒๐๐๕) 

พริก พบแสดงอาการเล็กน้อย (Sukhontip et al., ๒๐๑๔) 
โดยลักษณะใบเป็นคลื่น หรือการบิดเบี้ยวของขอบใบใกล้กับ
ส่วนบนของพืชที่ติดเชื้อ (Lebas et al., ๒๐๐๕)  

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

ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอ้ี พบพืชไม่แสดงอาการ 
เช่น ล าโพง (Datura leichhardtii) แตรนางฟ้า (Brugmansia 
spp). พิทูเนีย (Petunia spp.) และคาลิบราโคว์ 
(Calibrachoa sp.) (Verhoeven et al, ๒๐๐๘; Luigi et al., 
๒๐๑๑)  

การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ PSTVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๒-๑๑%) และมันฝรั่ง  

(๖-๘๗%) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้สามารถ
ถ่ายทอดโรคผ่านละอองเกสร (pollen transmission) เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical 
transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์
การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงาน
ในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และเชื้อสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเพลี้ยอ่อน
เป็นพาหะ ในต้นที่ติดเชื้อไวรอยด์ PSTVd ร่วมกับไวรัส Potato leafroll virus (PLRV)  และยังมีพืชอาศัยไม้
ดอกไม้ประดับเป็นแหล่งสะสมของเชื้อท าให้เกิดการตั้งรกรากหรือแพร่กระจายได้ 

การตรวจสอบ 
ไวรอยด์ PSTVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค

พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ วยเทคนิ คชี ว โม เลกุล  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)  

การป้องกันก าจัด  
ไวรอยด์ PSTVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์พืชหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่ปลอดโรค (บ าบัดด้วยอุณหภูมิต่ า ๕-๘ องศาเซลเซียส) การปลูกในพ้ืนที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืช
หมุนเวียนหรือหลากหลายชนิดที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชใน
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แปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรค บนมือและ
รองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ ด้วยสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอ
ไรด์ ความเข้มข้น ๑-๓% หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การ
ทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลัง
เก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบ
เมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 
 

๒. ไวรอยด์ Tomato planta macho viroid (TPMVd) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรอยด์ TPMVd พบในประเทศเม็กซิโก ซึ่งปัจจุบันเป็นชนิดเดียวกับไวรอยด์ Mexican papita viroid 

โดยท าให้ต้นมะเขือเทศ แคระแกร็นอย่างรุนแรง ผลผลิตลดลงและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เชื้อ
สามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ ท าให้สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์การค้า จึงยากต่อการตรวจสอบและก าจัดหาก
เชื้อตั้งรกราก และแพร่กระจายแล้ว 

สถานภาพ 
ไวรอยด์ TPMVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลักษณะอาการ  

©Li et al. (๒๐๑๗) 

มะเขือเทศ ท าให้ต้นแคระแกร็นอย่างรุนแรง เกิดอาการเซลล์
ตายบริเวณเส้นใบและก้าน ใบมักพบบริเวณที่แตกใบยอดและ
ใบด้านข้างจ านวนมาก ส่วนใบด้านล่างแสดงอาการเหลือง แห้ง 
และร่วงหล่น หากติดเชื้อจะมีการออกดอกติดผลมากกว่าปกติ 
แต่ผลจะมีขนาดเล็กมากประมาณลูกหิน (marble-size) 
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©rasadniksombor.rs 

ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอ้ี พบพืชไม่แสดงอาการ 
เช่น Peunia spp.และ Solanum rantonnetti   

การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ TPMVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๐–๔.๔%) และพิทูเนีย 

(๑๗.๕ หรือ ๔๓.๓%) ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์  
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคผ่านละอองเกสร (pollen transmission) และถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล 
(mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ 
อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการ
ปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบก่ิง ตัดแต่ง การผสมเกสร และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเพลี้ย
อ่อนเป็นพาหะ และมีพืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พิทูเนีย เป็นแหล่งสะสมเชื้อท าให้มีการตั้งรกรากและ
แพร่กระจาย (Hennig et al., ๒๐๑๓; Yanagisawa et al., ๒๐๑๗) 

การตรวจสอบ 
ไวรอยด์ TPMVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุ

โรคพืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของ
เชื้อไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถ
แยกความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) 
การทดสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล 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)   

การป้องกันก าจัด  
ไวรอยด์ TPMVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ การปลูกในพ้ืนที่ไม่มีเชื้อไว
รอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหาร
จัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆาเชื้อโรค
บนมือและรองเทาของคนงาน อุปกรณในฟารม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆาเชื้อโรคในน้ า) 
การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ 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) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรอยด์ TASVd พบครั้งแรกในประเทที่สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ปี ๑๙๘๐ (Walteret al., ๑๙๘๐) และมี

รายงานว่าระบาดในอินโดนีเซีย และอิสราเอล ท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมากโดยเฉพาะพืชวงศ ์Solanaceae เช่น 
มะเขือเทศ ไวรอยด์ TASVd สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์การค้า เนื่องจากเชื้ออาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ และมีพืชไม้
ดอกไม้ประดับเป็นแหล่งของเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค ท าให้แพร่กระจายไปยังในโรงเรือนผลิตมะเขือเทศ 

สถานภาพ 
ไวรอยด์ TASVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลักษณะอาการ  

    ©Rose Hammond-๒๐๑๘ 

มะเขือเทศ พบล าต้นและข้อหดสั้น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หด
ย่น และเสียรูปทราง ขนาดผลลดลง สีผลซีด 

©tripleoaks.com  

ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอ้ี พบพืชไม่แสดงอาการ เช่น 
Cestrum spp. เช่น ราตรี (Verhoeven et al, ๒๐๐๘; Luigi 
et al., ๒๐๑๑)  
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การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ TASVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๘๐%) ท าให้มีความเป็นไปได้

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 ท าให้มีการตั้งรกรากหรือแพร่กระจายไปสู่มะเขือเทศได้ 

การตรวจสอบ 
ไวรอยด์ TASVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค

พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ วยเทคนิ คชี ว โม เลกุล  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)  

การป้องกันก าจัด 
การจัดการไวรอยด์ TASVd อาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนดด้าน

มาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบ าบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่ใน
สารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที 
(Sukhontip, ๒๐๑๙) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การ
สุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการ การฆ่าเชื้อโรค บนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม 
เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่าง
สม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
และจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษา
ที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗)  

 
๔. ไวรอยด์ Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ไวรอยด์ TCDVd พบเข้าท าลายพืชในวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือเทศ มะเขือ และไม้ดอกไม้ประดับ 

เป็นต้น เชื้อเข้าท าลายมะเขือเทศพันธุ์ Trust ท าให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมด อาการมะเขือเทศเตี้ยแคระ
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อย่างรุนแรง ผลมีขนาดเล็กและแตก ผลผลิตลดลงและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเชื้อสามารถ
ติดมากับเมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศการค้ าสู งถึ ง  ๑๐% (Dall et al., ๒๐๑๙) ส่ งผลกระทบต่อการค้ า 
เมล็ดพันธุ์เป็นอย่างมาก 

สถานภาพ 
ไวรอยด์ TCDVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลักษณะอาการ  

          ©ctahr.hawaii.edu 

มะเขือเทศ พบเกิดอาการใบเหลืองอย่างฉับพลัน การเจริญ 
เติบโตลดลง ต้นเตี้ยแคระแกร็น ยอดมีอาการเป็นพุ่ม ผลมีขนาด
เล็กและแตก อาการเซลล์ตายบริเวณเส้นใบและก้าน (Walter, 
๑๙๘๗)  

©Sukhontip et.al. (๒๐๑๔)  ©dahlia-
nds.co.uk/about-us 

ไม้ดอกไม้ประดับในวงศ์โซลานาซีอ้ี พบพืชไม่แสดงอาการ เช่น 
พิทู เนีย (Petunia hybrida) รักเร่  (Dahlia spp.) และVinca 
minor (Singh and Dilworth, ๒๐๐๙) 

การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ TCDVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๘๕.๕-๙๔.๕%) และมะเขือ 

(๗.๗% - ๑๐๐%) ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ 
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 เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถแยก
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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)  

การป้องกันก าจัด   
ไวรอยด์ TCDVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตาม

ข้อก าหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบ าบัด
เมล็ดพันธุ์ (แช่ในสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส 
นาน ๒๕ นาที (Sukhontip, ๒๐๑๙)) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลาย
ชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลง
พาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ใน
แปลงปลูก เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูก
อย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บ
เกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บ
รักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 
 

๕. ไวรอยด์ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรอยด์ PCFVd พบรายงานครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์ (Verhoeven et al., ๒๐๐๙) ในโรงเรือนปลูก

พริกหวาน ท าให้ผลพริกมีขนาดเล็กลง ๕๐% ในประเทศไทยมีรายงานพบครั้งแรกในพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ 
จังหวัดล าปาง (Reanwarakorn et al, ๒๐๑๑) ต่อมาเครือรัฐออสเตรเลียได้รายงานการตรวจพบไวรอยด์ 
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 

ลักษณะอาการ  © Verhoeven et al. 
(๒๐๐๙) ; NPPO of the Netherlands 

พริก พบการเจริญเติบโตของต้นลดลง ขนาดผลพริกท่ีติดเชื้อมี
ขนาดลดลงถึง ๕๐% 

  ©Sukhontip (๒๐๑๔) 

มะเขือเทศ แสดงอาการต้นเตี้ยแคระแกร็น อาการเซลล์ตาย
บริเวณเส้นใบ ก้านใบและล าต้น ใบบิดเบี้ยว เสียรูปร่าง ยอดหด
สั้น  

การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ PCFVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๑.๔%) ซึ่งท าให้มีความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ (Yanagisawa & Matsushita, ๒๐๑๗) 
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็น
โรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง 
รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบก่ิง ตัดแต่ง และการผสม
เกสร เป็นต้น 
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การตรวจสอบ  
ไวรอยด์ PCFVd สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค

พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ วยเทคนิ คชี ว โม เลกุล  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)  

การป้องกันก าจัด  
ไวรอยด์ PCFVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบ าบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่
ในสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที 
(Sukhontip, ๒๐๑๙)) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การ
สุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟารม 
เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่าง
สม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
และจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษา
ที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 
 

๖. ไวรอยด์ Columnea latent viroid (CLVd) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรอยด์ CLVd ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ มะเขือเทศ พริก เป็นต้น 

ถูกค้นพบครั้งแรกจากใบที่ไม่แสดงอาการโรคบนต้น Columnea erythrophea ซึ่งจะมีอาการความคล้ายคลึง
กับ PSTVd รวมทั้งเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ท าให้พบการปนเปื้อนไวรอยด์ CLVd ติดกับเมล็ดพันธุ์
มะเขือเทศการค้าสูงถึง ๖% (Dall et al., ๒๐๑๙) ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและน าเข้าเมล็ดพันธุ์อย่างมาก  

สถานภาพ 
ไวรอยด์ CLVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น  
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ลักษณะอาการ  

      ©Sukhontip (๒๐๑๔)  

มะเขือเทศ พบยอดหดสั้น อาการเซลล์ตายอย่างรุนแรงที่
บริเวณเส้นใบ ก้านใบ ใบหงิก ใบลดรูป ใบมีสีม่วง ต้นเตี้ยแคระ
แกร็น  

   © ษมาพร และคณะ ๒๕๖๒ 

พริก พบอาการใบยอดผิดปกติ ปลายใบม้วนพับไปด้านหลัง
และมีขนาดลดลง ดอกผิดปกติ ผลขนาดเล็ก และติดเมล็ด
หรือไม่มีเมล็ดในบางสายพันธุ์ 

    ©Sukhontip (๒๐๑๖)  

มะเขือ พบอาการใบหงิกย่น โค้งลง ใบลดรูป อาการเซลล์ตาย
บริเวณเส้นใบและก้านใบ ผลมีขนาดเล็กลง   

การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ CLVd สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (๑.๔%) และมะเขือ (๒.๓-

๘๒%) ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ (Yanagisawa & 
Matsushita, ๒๐๑๗; Bhuvitarkorn et al., ๒๐๑๙) นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล 
(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 เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ เนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างระหว่างเชื้อไวรอยด์และองค์ประกอบภายในเซลล์พืชได้โดยง่าย (คนึงนิตย์, ๒๕๕๘) และ ๓) การ
ทดสอบด้ วยเทคนิ คชี ว โม เลกุล  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)  

การป้องกันก าจัด  
ไวรอยด์ CLVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ หรือการบ าบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่
ในสารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๓% ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาที 
(Sukhontip, ๒๐๑๙)) การปลูกในพื้นที่ไม่มีเชื้อไวรอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การ
สุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม 
เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่าง
สม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยว
และจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษา
ที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 
 

๗. ไวรอยด์ Cirus exocortis viroid (CEVd) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรอยด์ CEVd มีรายงานการระบาดในแหล่งปลูกส้มของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และจีน ท า

ให้ผลผลิตส้มสามใบและส้มเนเวลวอชิงตันลดลง ๖๕.๓% และ ๔๙% ตามล าดับ อีกทั้งประเทศไทยมีรายงานพบ
ไวรอยด์ CEVd กับพืชมะนาวในจังหวัดชัยนาทปี ๒๕๔๖ (Reanwarakorn et al., ๒๐๐๓) และก่อให้เกิดความ
เสียหายพืชอาศัยในวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือเทศ และพริก เนื่องจากเชื้อสามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ 
สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุมะเขือเทศการค้าสูงถึง ๒๕% (Dall et al., ๒๐๑๙) ส่งผลกระทบต่อการค้าเมล็ด
พันธุ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก  

สถานภาพ 
CEVd จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น อาร์เจนติน่า เม็กซิโก จอร์แดน เป็นต้น 
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ลักษณะอาการ  

©Roy et al. (๒๐๑๗) 

มะเขือเทศ พบอาการต้นเตี้ยแคระแกร็น ใบหงิกย่นม้วนลงและ
ลดรูป ขนาดของผลลดลง  

 ©Roy et al. (๒๐๑๗) 

ส้ม พบเกิดอาการรุนแรงในส้มสามใบ มะนาว ส้มโอ ส้มเนเวล 
โดยต้นเตี้ยแคระ โคนรากจะเกิดบาดแผล เปลือกไม้แตกออก
และขยายขนาดเมื่ออายุมากขึ้น ความรุนแรงขึ้นอยู่กับเวลาและ
ชนิดของส้ม 

 

การแพร่กระจาย 
ไวรอยด์ CEVd สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ

แพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้สามารถถ่ายทอดโดยวิธีกล (mechanical 
transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์
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 เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรอยด์ แต่วิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบไวรอยด์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนื่องจากเชื้อมีขนาดเล็กมากท าให้ไม่สามารถแยก
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)   

การป้องกันก าจัด   
ไวรอยด์ CEVd มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรอยด์ การปลูกในพ้ืนที่ไม่มีเชื้อไว
รอยด์ หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรอยด์ ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหาร
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จัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรค
บนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณใ์นฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) 
การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืช
พ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด 
วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, 
๒๐๑๗) 
 

๘. ไวรัส Tomato brown rugose fruit (ToBRFV) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรัส ToBRFV พบการระบาดครั้งแรกกับพืชมะเขือเทศในอิสราเอล ปี ๒๐๑๔ ท าให้ผลผลิตมะเขือเทศ

ลดลง ๓๐-๗๐% (FDACS, ๒๐๑๙) และพบเกิดอาการรุนแรงในพริก ท าให้คุณภาพของผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด นอกจากนี้เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในเมล็ดพันธุ์นานหลายเดือน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิต
และส่งออกเมล็ดพันธุ์การค้า  

สถานภาพ 
ไวรัส ToBRFV จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลักษณะอาการ  

 ©Luria et al. (๒๐๑๗)  

มะเขือเทศ พบอาการใบด่างเหลืองบริเวณด้านบน
ส่วนยอด หรือใบมีลักษณะย่น ผิดปกติ ใบแคบ หรือ
ใบเหี่ยว เหลืองและแห้งตาย อาจพบเนื้อเยื่อตายสี
น้ าตาลบริเวณล าต้น ผลมีอาการเป็นจุดสีเหลืองหรือ
น้ าตาล ผิวขรุขระ (rugose) หรือจุดสีด าคล้ าบนผลสี
เขียว ผลอ่อนผิดรูป และสุกไม่สม่ าเสมอ  
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   ©agriculture.vic.gov.au 

พริก พบอาการใบด่างเหลือง ใบผิดปกติ ผลมีอาการ
เป็นจุดสีเหลือง เขียวหรือน้ าตาล รูปร่างผิดปกติ  

การแพร่กระจาย  
ไวรัส ToBRFV สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์  ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ

แพร่กระจายของไวรอยด์ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical 
transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืชเป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่อ งมือ อุปกรณ์
การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างในแปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงาน
ในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การผสมเกสร และเชื้อสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงเป็นพาหะ 
เช่น ผึ้ง (Bombus terrestris) ทีใ่ช้ผสมเกสรในโรงเรือน (Levitzky et al.,๒๐๑๙) 

การตรวจสอบ  
ไวรัส ToBRFV สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรค

พืชโดยใช้พืชทดสอบ ๒) การตรวจหาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรัส ๓) การใช้ชุดตรวจสอบส าหรับไวรัส Tomato mosaic viurs (TMV: Tobamoviruses) (Immunostrip 
test for TMV) (Batuman et al., ๒๐๒๐) ซึ่งใช้ตรวจสอบเบื้องต้นในแปลงปลูก และ ๔) การทดสอบด้วย
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  

การป้องกันก าจัด  
ไวรัส ToBRFV มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรัส หรือการบ าบัดเมล็ดพันธุ์ (กรด
ไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือความเข้มข้น ๒% นาน ๓๐ นาทีหรือไตรโซเดียมฟอสเฟท ความเข้มข้น ๑๐% นาน 
๓ ชั่วโมง หรืออบไอร้อนที่อุณหภูมิ ๗๒ องศาเซลเซียส นาน ๗๒ ชั่วโมง (Samarah et al., ๒๐๒๐) การปลูกใน
พ้ืนทีห่รือแหล่งผลิตที่ไม่ปรากฎไวรัส หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อน
เก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่
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แสดงอาการโรค การฆ่าเชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณใ์นฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตร
ต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็น
อาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การ
ฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลัง
การเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 

 
๙. ไวรัส Pepino mosaic virus (PepMV) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรัส PepMV มีรายงานพบครั้งแรกปี ๑๙๘๐ กับพืชปาปิโน่ (Pepino; Solanum muricatum) ทีเ่ปรู 

ต่อมาพบในทวีปยุโรปปี ๑๙๙๐ กับพืชมะเขือเทศในเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสเปน เป็นต้น และใน
พืชอาศัยอื่นวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ และมันฝรั่ง นอกจากนี้เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในเมล็ด
พันธุ์ท าให้ต้นมะเขือเทศเป็นโรคถึง ๒๕% ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์การค้า 

สถานภาพ 
ไวรัส PepMV จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

และญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลักษณะอาการ  

©Jaroszewska et al. (๒๐๑๐)           
©EPPO Bulletin (๒๐๑๓) 

มะเขือเทศ พบอาการเริ่มต้นบนใบเป็นจุดสีเหลืองขนาดเล็ก 
ผลบางครั้งเป็นจุดสีส้ม ต่อมาใบแก่อาจมีอาการด่างและ
ม้วนงอเล็กน้อย 

การแพร่กระจาย 
ไวรัส PepMV สามารถถ่ายทอดโรคโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Ling, ๒๐๐๘) โดยพบในส่วน

เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายของไวรัสที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ 
นอกจากนี้เชื้อสามารถถ่ายทอดโรคได้ง่ายโดยวิธีกล (mechanical transmission) โดยการสัมผัสระหว่างต้นพืช
เป็นโรคไปยังพืชปกติ สามารถติดไปกับเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร คน เสื้อผ้า และเศษซากพืชที่ตกค้างใน
แปลง รวมถึงเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ทาบกิ่ง ตัดแต่ง การ
ผสมเกสร (EPPO, ๒๐๑๓) และสามารถถ่ายทอดโรคโดยมีแมลงและเชื้อราเป็นพาหะ ได้แก ่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 เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรัส ๓) การใช้เทคนิค Double antibody sandwich-(DAS-)ELISA ซึ่งใช้ตรวจสอบในแปลงปลูก และ ๔) การ
ทดสอบด้ วยเทคนิ คชี ว โม เลกุล  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 (EPPO, ๒๐๑๓) 

การป้องกันก าจัด   
ไวรัส PepMV มีการจัดการ ซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรัส หรือการบ าบัด เมล็ดพันธุ์ (แช่ใน
สารละลายโซเดียมโฮโปรคลอไรด์ ความเข้มข้น ๐.๕ และ ๑.๐% หรือการอบด้วยไอร้อนที่อุณหภูมิ ๗๒ องศา
เซลเซียส หรือ ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๔๘ - ๗๒ ชั่วโมง; Ling, ๒๐๑๐) การปลูกในพ้ืนที่หรือแหล่งผลิตที่ไม่
ปรากฎไวรัส หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การ
บริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่า
เชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆาเชื้อ
โรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการ
ทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการ
สกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM 
No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 
 

๑๐. ไวรัส Tomato mottle mosaic virus (ToMMV) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
ไวรัส ToMMV รายงานพบครั้งแรกปี ๒๐๐๙ กับพืชมะเขือเทศในประเทศเม็กซิโก และได้จ าแนกชนิด

ไวรัสนี้ปี ๒๐๑๓ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Li et al., ๒๐๑๓) จากนั้นมีรายงานพบพืชอาศัยอ่ืนในวงศ์ 
Solanaceae เช่น พริก และมะเขือ เป็นต้น โดยเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรครุนแรงกับพืชมะเขือเทศมากว่า ๘๗% 
นอกจากนี้เชื้อสามารถติดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศการค้า และเมล็ดพันธุ์พริกหวานน าเข้าจากประเทศ
แหล่งก าเนิดของเชื้อไวรัสนี้ได้ (Lovelock et al., ๒๐๒๐) เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในเมล็ด
ได้นานหลายเดือน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับการผลิตและส่งออกของเมล็ดพันธุ์การค้า 

สถานภาพ 
ไวรัส ToMMV จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

และญี่ปุ่น เป็นต้น 
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ลักษณะอาการ  

 
©Webster et al. (๒๐๑๔) 

มะเขือเทศ พบใบผิดบิดเบี้ยวผิดปกติ ใบมีอาการด่าง และ
ส่วนผลพบอาการเนื้อเยื่อตายสีน้ าตาล  

           ©Li et al. (๒๐๑๗) 

พริก พบใบแสดงอาการด่าง ย่น และอาจพบเนื้อเยื่อตายสี
น้ าตาล  

การแพร่กระจาย 
ไวรัส ToMMV สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ (seed-borne) ของมะเขือเทศและพริก ซึ่งท าให้มีความ

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 เพ่ือดูขนาดและลักษณะโครงสร้างของเชื้อ
ไวรัส และ ๓) การทดสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น Reverse transcription-polymerase chain reaction 
(RT-PCR) (Levitzky et al. ๒๐๑๙) 

การป้องกันก าจัด  
ไวรัส ToMMV มีการจัดการซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนด

ด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดไวรัส การปลูกในพ้ืนที่หรือแหล่งผลิตที่
ไม่ปรากฎไวรัส หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไวรัส ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การ
บริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช แมลงพาหะ) การสุขาภิบาลที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค การฆ่า
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เชื้อโรคบนมือและรองเท้าของคนงาน อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่อง จักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ่าเชื้อ
โรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการ
ทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการ
สกัดเมล็ด วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM 
No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 

 
๑๑. แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria  

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
มะเขือเทศและพริกเป็นพืชอาศัยหลัก และพืชอ่ืนในวงศ์ Solanaceae ท าให้ผลผลิตลดลงทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เมล็ดที่ปนเปื้อนเชื้อเป็นแหล่งที่จะท าให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคได้ (EPPO, ๒๐๑๓) ในประเทศไทยเคยมีรายงานพบและจ าแนกเชื้อสาเหตุโรคใบจุดของมะเขือเทศ และพริก
พบว่าเกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (บงกชไพร, ๒๕๓๗; วัลลา, ๒๕๓๙) 

สถานภาพ 
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของหลายประเทศ เช่น เอกวาดอร์ 

อิสราเอล เม็กซิโก โมร็อกโก จอร์เจีย และอียิปต์ เป็นต้น 

ลักษณะอาการ   

©Edward Sikora, Auburn University, 
Bugwood.org 

 
©photo by A. Minuto, CERSAA, Albenga 
(IT) 

มะเขือเทศ พบอาการที่ใบระยะแรกเป็นแสดงอาการจุดฉ่ า
น้ าเล็กๆ ต่อมาแผลขยายใหญ่ยุบจมลงไปในเนื้อใบเล็กน้อย 
แผลจุดขนาดเล็กสีน้ าตาล ขอบแผลไม่เรียบ หรือบางแผล
อาจมีสีเหลืองล้อมรอบ หรืออาจเป็นจุดแผลตายขนาดเล็ก
เชื่อมต่อกันท าให้เกิดลักษณะใบไหม้ แห้งตาย และมีแผล
ยุบตัวแห้งแข็งเป็นสะเก็ดอยู่ทั่วผล  
 



59 
 

 

     © Volcani Center, Bet Dagan (IL). 

พริก พบอาการแผลจุดขนาดเล็กสีน้ าตาล เริ่มแรกใบเป็น
จุดฉ่ าน้ า มีขนาดประมาณ ๑.๖-๖.๔ มิลลิเมตร ล าต้นและ
ผลจุดแผลมีสีเหลืองล้อมรอบ หรืออาจเป็นจุดแผลตาย
ขนาดเล็กเชื่อมต่อกันท าให้เกิดลักษณะใบไหม้ และใบร่วง
ก่อนก าหนด  

การแพร่กระจาย  
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria สามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดพันธุ์ (seed-borne) ซึ่งเป็นแหล่ง

สะสมเชื้อที่ส าคัญ ส าหรับการเพาะปลูก และเชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังพืชต้นอื่นๆ ด้วยน้ าฝน ระบบการให้
น้ า และติดไปกับเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การ
ย้ายกล้า การตัดแต่ง และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น นอกจากนั้นเชื้อสามารถอยู่รอดได้ในเศษซากพืช รวมถึง
ในดินและผิวน้ า (EFSA- PLH, ๒๐๑๔) รวมถึงเชื้อมีชีวิตอยู่ในพืชอาศัยอ่ืน เช่น วัชพืช (Bogatzevska and 
Boneva, ๑๙๙๒) 

การตรวจสอบ  
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่ ๑) การ

ตรวจสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจ าเพาะ (Dilution plating on semi-selective media) เพ่ือดูลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ๒) การทดสอบชีวเคมีและสรีรวิทยา (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) 

การป้องกันก าจัด  
แบคทีเรีย Xanthomonas vesicatoria การจัดการซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือ

เป็นไปตามข้อก าหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดแบคทีเรีย หรือ
การบ าบัดเมล็ดพันธุ์ (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) 
การปลูกในพ้ืนที่หรือแหล่งผลิตที่ไม่ปรากฎแบคทีเรีย หรือปลูกพืชหมุนเวียนหรือหลากหลายชนิด ที่ไม่ใช่พืช
อาศัยของไวรัส ก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การบริหารจัดการศัตรูพืชในแปลง (ก าจัดวัชพืช) การสุขาภิบาล ที่ดี (ก าจัด
พืชที่แสดงอาการโรค การฆาเชื้อโรคบนมือและรองเทาของคนงาน อุปกรณในฟารม เครื่องจักร และเครื่องมือ
เกษตรต่างๆ หรือการฆาเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้า
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สังเกตเห็นอาการในแปลง หรือการทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่างการสกัดเมล็ด  วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ด
พันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 

 
๑๒. แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis (Cm) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
เป็นโรคที่ส าคัญโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมมะเขือเทศและพริก เนื่องจากท าให้ต้นกล้าตายและ

ผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยท าให้ผลผลิตลดลง ๒๐-๓๐% (Rat et al., ๑๙๙๑) หากเมล็ดพันธุ์มีการ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis (Cm) ในอัตราเพียง ๐.๐๑% สามารถท าให้เชื้อแพร่
ระบาดได้ในสภาพแปลงปลูก ส่งผลกระทบต่อการการผลิต และการค้าเมล็ดพันธุ์น าเข้าและส่งออก  

สถานภาพ 
ไวรัส Cm จัดเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และหลายประเทศ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น 

ลักษณะอาการ  

© Photo by A. Minuto, CERSAA, Albenga (IT) 

© Photo by G. Holmes, Bugwood.org 

มะเขือเทศ พบอาการใบและก้านเหี่ยว ล าต้นเกิดเป็นแผล
ขีดเส้นยาวสีสีด าหรือแผลสะเก็ดยาวๆ หากผ่าออกดูจะ
พบว่าส่วนที่เป็นท่อส่งอาหารมีสีคล้ า เมื่อปล่อยทิ้งไว้สักครู่
จะมีเมือกสีเหลืองไหลออกมา ต่อมาต้นพืชจะชะงักการ
เจริญเติบโต ใบส่วนที่ เหี่ ยวจะหดย่นแล้วแห้ งตาย 
นอกจากนี้หากพบเชื้อเข้าท าลายแขนงอ่อนท าให้ความยาว
ระหว่างข้อกิ่งหรือก้านแขนงหดสั้นและอ้วนหนาขึ้นกว่า
ปกติ ถ้าพบโรคในระยะต้นโตเต็มที่แล้วบางครั้งอาจไม่
แสดงอาการเหี่ยว แต่จะเกิดอาการแห้งตาย และถ้าพบเกิด
โรคระยะติดผลอาจท าให้ผลอ่อนสีขาวซีดและร่วงล่นจาก
ต้น ส่วนอาการผลแก่เกิดแผลสะเก็ดนูนเล็กน้อย ขนาด
ประมาณ ๒-๓ มิลลิเมตร ตรงกลางแผลจะแตกเป็นสี
น้ าตาล ลักษณะขรุขระ และบริเวณรอบๆ แผลจะมีขอบสี
ขาวลักษณะคล้ายตานก (bird’s eye) ทั้งนี้อาการที่ปรากฏ
ขึ้ น อยู่ กั บปั จ จั ย ขอ งอ ายุ พื ช  ส า ย พั น ธุ์ พื ช  แล ะ
สภาพแวดล้อมด้วย (Gleason et al., ๑๙๙๓; 
Strider, ๑๙๖๙) 

 
 



61 
 

 

การแพร่กระจาย  
แบคทีเรีย Cm สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ (๐.๒๕ - ๑๐๐%) ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ

แพร่กระจายของแบคทีเรียที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ โดยพบว่าถ้าเมล็ดมะเขือเทศมีการปนเปื้อนของเชื้อ Cm 
ปริมาณเพียง ๐.๐๑-๐.๐๕% หรือ ๑-๕ เมล็ดต่อเมล็ดทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ เมล็ด ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ได้ในสภาพแปลงปลูกมะเขือเทศ (Chang et al., ๑๙๙๑; Gitaitis et al., ๑๙๙๑) รวมทั้งเชื้อสามารถพักตัวอยู่
ในดินได้ หากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องเชื้อสามารถมีชีวิตได้นาน ๑๘ เดือน และสามารถอยู่รอดได้นาน
ถึง ๓ ปี เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส ที่ความชื้น ๖๐% นอกจากนี้เชื้อสามารถ
แพร่กระจายไปยังพืชต้นอ่ืนๆ ด้วยน้ าฝน ระบบการให้น้ า และติดไปกับเครื่องมือเกษตรต่างๆ ได้มากกว่า ๗ 
เดือนหรือเชื้อเข้าสู่ต้นพืชทางบาดแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง เช่น การย้ายกล้า ตัดแต่ง และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เป็นต้น 

การตรวจสอบ  
แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีหลายวิธีได้แก่  ๑) 

การตรวจสอบบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความจ าเพาะ (Dilution plating on semi-selective media) เพ่ือดู
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ๒) การทดสอบชีวเคมีและสรีรวิทยา (Biochemical and physiological tests) ๓) 
การทดสอบ Immunofluorescence (EPPO, ๒๐๑๖ ) ๔ ) การตรวจสอบด้วยเทคนิคทางเซรุ่ มวิทยา 
(Serological tests) (EPPO, ๒๐๑๖) และ ๕) การทดสอบด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล เช่น Polymerase chain 
reaction (PCR) (EPPO, ๒๐๑๖) และ Quantitative real-time PCR  (Zhao et al., ๒๐๐๗ ; ISF, ๒๐๑๗) 
ร่วมกับการทดสอบการเกิดโรคเพ่ือยืนยัน (pathogenicity test)    

การป้องกันก าจัด  
แบคทีเรีย Clavibacter michiganensis การจัดการซึ่งอาจใช้วิธีการเดียวหรือใช้ร่วมกันที่เพียงพอเพ่ือ

เป็นไปตามข้อก าหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืช ดังนี้ ก่อนปลูก ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดแบคทีเรีย หรือ
การบ าบัดเมล็ดพันธุ์ (แช่ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๕ นาท ี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 (ก าจัดวัชพืช) การสุขาภิบาล ที่ดี (ก าจัดพืชที่แสดงอาการโรค
การฆาเชื้อโรคบนมือและรองเทาของคนงาน อุปกรณในฟารม เครื่องจักร และเครื่องมือเกษตรต่างๆ หรือการฆ
าเชื้อโรคในน้ า) การติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ การทดสอบถ้าสังเกตเห็นอาการในแปลง หรือ
การทดสอบพืชพ่อแม่ในช่วงการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคระหว่าง
การสกัดเมล็ด  วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การเก็บรักษาที่ดี และทดสอบเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว 
(ISPM No.๓๘: FAO, ๒๐๑๗) 
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เอกสารอ้างอิง 

บงกชไพร ศรีวิไล (๒๕๓๗) การจ าแนกและตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. 
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บทที่ ๕  
กฎระเบียบน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐอเมริกำ 

วลัยกร รัตนเดชำกุล 
กฎหมายควบคุมการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐอเมริกา ๕ ฉบับ  

๑. ค าสั่งรัฐบาลกลางด้านการน าเข้าพืช (Import Federal Orders) 
๒. พระราชบัญญัติอารักขาพืช (Plant Protection Act)  
๓. พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง (Federal Seed Act) 
๔. เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งห้ามการค้าชนิด

สัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และพระราชบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ [Seeds Protected Under the 
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and the Endangered Species 
Act (ESA)] 

๕. วัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง (Federal Noxious Weeds) 

๑. ค ำสั่งรัฐบำลกลำงด้ำนกำรน ำเข้ำพืช  
ค าสั่งรัฐบาลกลางด้านการน าเข้าพืช (Import Federal Orders) เป็นเอกสารทางกฎหมายบังคับใช้

เพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเมื่อผู้บริหารนโยบายของหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช 
(Administrator of Animal and Plant Health Inspection Service; APHIS) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Department of Agriculture; USDA) พิจารณาแล้วว่าการด าเนินการเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือปกป้องการ
เกษตรกรรมหรือป้องกันศัตรูและโรคเข้ามาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา ค าสั่งของรัฐบาลกลางเป็นกฎระเบียบ
เฉพาะ และมีผลบังคับใช้ทันที 

พระราชบัญญัติอารักขาพืช (Plant Protection Act) ของวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๐๐๐ (๒๕๔๓) แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๔๑๒ (a), ๗ U.S.C. ๗๗๑๒ (a) ให้อ านาจเลขาธิการกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (Secretary 
of Agriculture) ออกค าสั่งรัฐบาลกลางประกาศห้าม หรือจ ากัดการน าเข้า หรือการเข้ามาของพืช ส่วนใดส่วน
หนึ่งของพืช หรือสิ่งใดๆ หากเลขาธิการพิจารณาแล้วว่า การห้ามหรือจ ากัดการน าเข้าเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือป้องกัน
การเข้ามาและตั้งรกราก (introduction) ของศัตรูพืช หรือการเข้ามาแพร่กระจายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
การพิจารณาอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ความโปร่งใสและเข้าถึงได้ ค าสั่งของรัฐบาลกลางจะยังคงมีผล
จนกว่าจะได้รับการทบทวนโดยค าสั่งรัฐบาลกลางฉบับอ่ืน หรือจนกว่าจะมีมาตรการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
หรือประกาศที่ออกมาบังคับใช้กับปัญหาดังกล่าวและได้เผยแพร่ลงสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อ Federal Register การ
ประกาศกฏเกณฑ์มีอยู่ด้วยกันสองฉบับ ได้แก่ กฎเกณฑ์เสนอ (proposed rule) และกฎเกณฑ์สุดท้าย (final 
rules) อนึ่ง การเผยแพร่ข้อมูลหรือประกาศอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติด้านการปกครอง (Administrative 
Procedure Act, APA) ประชาชนสามารถรับทราบระเบียบ ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ และมีส่วนร่วมในกระบวน 
การสร้างข้อบังคับเรียกว่า“Rulemaking” ซึ่งมีแบบแผนและมาตรฐานส าหรับการก าหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
อย่างเป็นทางการ รวมทั้งการตัดสิน (adjudication) นอกจากนี้ มีค าสั่งรัฐบาลกลางด้านการอารักขาพืชและ
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กักกัน (Plant Protection and Quarantine Federal Orders) ได้แก่ โปรแกรมการปฎิบัติการฉุกเฉินด้าน
อารักขาพืชและกักกันและการจัดการภายในประเทศ (Plant Protection and Quarantine's Emergency 
and Domestic Programs) เพ่ือห้าม หรือจ ากัดการเคลื่อนย้ายพืชระหว่างรัฐ  ค าสั่งของรัฐบาลกลางเผยแพร่
บนเว็บไซต์ APHIS 

๒. พระรำชบัญญัติอำรักขำพืช  
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอารักขาพืชเพ่ือกักกันพืช น าเข้า ส่งออก และเคลื่อนย้ายพืชภายใน

สหรัฐอเมริกา เพ่ือควบคุมสัตว์และพืชที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพืช เพ่ือป้องกันมิให้สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อพืชแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรและความปลอดภัย พระราชบัญญัติ
อารักขาพืชให้อ านาจเลขาธิการกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประกาศกฎเกณฑ์เพ่ือป้องกันศัตรูพืชที่มีความ 
ส าคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเข้ามาตั้งรกรากและแพร่กระจาย หรือป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช
ภายในสหรัฐอเมริกา กฎเกณฑ์ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย หน่วยงาน
บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้รับมอบหมายให้เป็น
องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization, NPPO) อย่างเป็นทางการและเป็น
หน่วยงานที่ประเทศภาคีตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบหน้าที่ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ โดยมีหน่วยงานอารักขาพืชและกักกันของ APHIS (Plant Protection and Quarantine ; PPQ) 
รับผิดชอบการปกป้องการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา  

๓. พระรำชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบำลกลำง  
พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง (Federal Seed Act; FSA) บัญญัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 

๑๙๓๙ (๒๔๘๒) เป็นกฎหมายควบคุมการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างรัฐและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย
ก าหนดมาตรฐานการติดฉลาก ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า ห้ามน าเข้า ห้ามเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์
ปลอมปน หรือแสดงฉลากเมล็ดพันธุ์ไม่ตรงตราสินค้า (misbranded seeds) ห้ามแสดงข้อความบนฉลากเกิน
ความจริงท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ กฎหมายนี้ท างานร่วมกับพระราชบัญญัติอารักขาพืช ปี ๒๐๐๐ 
(๒๕๔๓) หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) มีอ านาจควบคุมการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
(agricultural seeds) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐๒ ของพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์นี้ ได้แก่ 
เมล็ดพันธุ์หญ้าส าหรับท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (pasture) เมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ (forage) และเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพาะเมล็ด (seeding purposes) หรือเมล็ดพันธุ์ผักที่อาจมีเมล็ดวัชพืชร้ายแรงปนเปื้อน 
และหน่วยบริการการตลาดเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA's Agricultural Marketing Service) 
รับผิดชอบในการควบคุมและบังคับใช้ข้อก าหนดมาตรฐานการติดฉลากและมาตรฐานความบริสุทธิ์ เพ่ือ
ป้องกันการบิดเบือนความจริงของเมล็ดพันธุ์ที่ท าการค้าระหว่างรัฐ พระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง
ผ่านการพิจารณาและลงมติเห็นชอบโดยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาในสภาคองเกรส  
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แนวทำงปฎิบัติในกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ภำยใต้พระรำชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบำลกลำง 
การค้าเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้การควบคุมโดยพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ 

ของรัฐบาลกลาง ต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๘๗–Permit to Imports Plants or Plant Products ใบรับรอง
สุขอนามัยพืชจากประเทศต้นก าเนิดของเมล็ดพันธุ์ และผู้น าเข้าต้องแจ้ง ชนิด (kind) พันธุ์ (variety) ที่มา
(origin) ของเมล็ดพันธุ์แต่ละล้อต และจุดประสงค์ในการน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ บนแต่ละบรรจุภัณฑ์
ต้องด าเนินการ ดังนี้ :   

๓.๑ ต้องติดฉลากด้วยรหัสประจ าตัว (identification code) หรือรายละเอียดของล็อตเมล็ดพันธุ์  
๓.๒ หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการ treatment ต้องแสดงฉลากที่ระบุชื่อสาร หรือระบุกระบวนการท า

seed treatment รวมทั้งชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายใช้ในการ treatment โดยระบุชื่อทางเคมีซึ่งเป็นชื่อ
ที่ยอมรับกันทั่วไป หรือใช้ชื่อย่อทางเคม ี 

๓.๓ เมล็ดพันธุ์พืชต้องปราศจากวัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง (ไม่มีระดับ tolerance) และวัชพืช
ร้ายแรงจากพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง (มีระดับ tolerance)    

๔. เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งห้ำมกำรค้ำชนิดสัตว์
และพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์และพระรำชบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ [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 
ส าหรับการน าเข้า ส่งออก หรือส่งต่อ (re-export) พืชและผลิตผลจากพืช นอกจากนี้อนุสัญญาไซเตสและ
พระราชบัญญัติสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ (ESA) ก าหนดให้ผู้ท าการค้าต้องมีใบอนุญาตพืชที่ได้รับความคุ้มครอง 
(Protected Plant Permit) จากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้อง ผู้น าเข้าพืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีชีวิต
ต้องมีใบอนุญาตส่งออกจากประเทศแหล่งก าเนิด ต้องได้รับใบอนุญาตภายใต้ระเบียบว่าด้วยพืชเพ่ือการ
เพาะปลูก (nursery stock regulation) พืชและผลิตผลจากพืชที่ขึ้นทะเบียนไซเตสต้องน าเข้าสหรัฐอเมริกา
ผ่าน "ท่าที่ก าหนด" 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) ซึ่งท าหน้าที่บริหารควบคุมการค้าสินค้าสัตว์
ป่ารวมถึงสัตว์ป่าที่ถูกเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการค้า สัตวจากธรรมชาติ พืชป่าทุกชนิด และผลิตภัณฑ์สินค้า
ที่ท ามาจากสิ่งเหล่านี้ ก าหนดให้ส าแดงใบอนุญาตน าเข้าชนิดพืชป่าที่เก็บรวบรวมจากธรรมชาติ บัญชีที่ ๑ 
(wild collected CITES Appendix ๑ species)  
แนวทำงปฎิบัติในกำรส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้อนุสัญญำ CITES   

ผู้ขาย (ผู้ส่งออก) ต้องได้รับใบรับรอง ใบอนุญาตไซเตสจากประเทศต้นก าเนิดพืช เอกสารนี้ต้องมา
พร้อมกับการจัดส่ง ผู้ซื้อ (ผู้น าเข้า) ได้รับใบอนุญาต ๒ ฉบับจาก APHIS ได้แก่ PPQ ๕๘๗ – Permit to 
Import Plants or Plant Products เป็นใบอนุญาตให้น าเข้าพืชหรือผลิตผลจากพืช และ PPQ ๖๒๑ – 
Permit to Engage in the Business of Importing, Exporting or Re-exporting Protected Plants 
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(CITES) เป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจน าเข้า 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) ให้ค านิยามของ
วัชพืชร้ายแรง หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชหรือผลิตผลจากพืชที่เป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายให้กับ
พืชผล (รวมถึงส่วนขยายพันธุ์พืช หรือผลิตผลจากพืช) ปศุสัตว์ สัตว์ปีก หรือ ผลประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ 
การชลประทาน การเดินเรือ ทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา สาธารณสุข หรือสิ่งแวดล้อม  ทั้งโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม ประเภทของวัชพืชร้ายแรง ได้แก่ วัชพืชน้ าและวัชพืชพ้ืนที่ชุ่มน้ า (aquatic and 
wetland weeds) วัชพืชกาฝาก (parasitic weeds) วัชพืชบก (terrestrial weeds)  

สหรัฐอเมริกาประกาศให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของวัชพืชร้ายแรงจากทุกประเทศเป็นสิ่งต้องห้ามและ
ประกาศห้ามน าเข้า ยกเว้นการน าเข้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยและด าเนินการวิจัยในศูนย์กักกัน
(containment facility) หรือสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS  ต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๒๖–Permit to 
Move Live Plant Pests, Biological Control Agents, or Noxious Weeds เพ่ือเคลื่อนย้ายศัตรูพืชมีชีวิต 
การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช หรือวัชพืชร้ายแรง และต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

ใบอนุญำต (Permit) 
หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) เป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตและใช้

ใบอนุญาตเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าน าเข้าที่ท่าขาเข้า (port of entry) ใบอนุญาตน าเข้าระบุว่า
เมล็ดพันธุ์ชนิดใดที่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใต้เงื่อนไขใด เงื่อนไขเหล่านี้อาจรวมถึงข้อก าหนด
ด้าน treatment บรรจุภัณฑ์ (packaging) ฉลาก (labeling) และสินค้า (shipment) เป็นต้น เฉพาะผู้มีถิ่น
พ านักในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถยื่นขอใบอนุญาตน าเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ APHIS ใช้ระบบ 
ePermits ส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการเพาะปลูกต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ Permit to Import Plants 
or Plant Products ก ากับมาด้วย เมล็ดพันธุ์บางชนิดไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกจ ากัดการน าเข้า หรือก าหนด 
การน าเข้าที่เฉพาะเจาะจงภายใต้การอนุญาตพิเศษ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดเพ่ิมเติม โดยทั่วไปการออก
ใบอนุญาตใช้เวลา ๑-๖ สัปดาห์และอาจใช้เวลาถึง ๒ เดือนขึ้นอยู่กับจ านวนใบอนุญาตที่รอด าเนินการและ
ความซับซ้อนของพืชที่ขออนุญาต   

๑. ใบอนุญำตสุขภำพพืช (Plant Health Permit) 
พระราชบัญญัติอารักขาพืช ปี ๒๐๐๐ (๒๕๔๓) ก าหนดให้ผู้ประสงค์ “น าเข้า น าผ่าน เคลื่อนย้ายพืช

และผลิตผลจากพืชภายในสหรัฐอเมริกา การปล่อยพืชหรือสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม” ต้องได้รับอนุญาตจาก 
APHIS ก่อน ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท าให้ APHIS มั่นใจได้ว่าสามารถตรวจสอบและจัดการภัยคุกคาม 
ต่อผลผลิตพืชและสุขภาพของระบบนิเวศน์ภายในสหรัฐอเมริกา การออกใบอนุญาตใช้เวลามากกว่า ๒ วัน  

 



71 

๒. ใบกำรอนุญำตสิ่งมีชีวิตและดิน (Organism and Soil Permits) 
ใบอนุญาตออกให้กับศัตรูพืช เช่น อาร์โทรปอด หอย แมลง และทาก เชื้อสาเหตุของโรคพืช เช่น 

แบคทีเรีย รา ไส้เดือนฝอย มายโคพลาสมา ไวรอยด์ ไวรัส การใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืชหรือวัชพืชร้ายแรง ผึ้ง 
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยศัตรูพืช ห้องปฎิบัติการแยกจุลินทรีย์จากดิน วัชพืชร้ายแรงของรัฐบาลกลาง และพืชกาฝาก 

๓. ใบอนุญำตพืชและผลิตผลจำกพืช (Plants and Plant Products Permits) 
ใบอนุญาตออกให้ส าหรับการน าเข้า น าผ่าน พืชและผลิตผลจากพืชที่เป็นสิ่งควบคุม (regulated 

articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริโภคหรือขยายพันธุ์ การอนุญาตพืชและผลิตผลจากพืชซึ่งรวมถึงพืชส าหรับ
ปลูก (plant for planting) เช่น ท่อนพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์จ านวนน้อย (Small Lot Seed; SLS)  
พืชและผลิตผลพืชภายหลังน าเข้ามาแล้ว (postentry) ประเภทผลิตผลจากพืช เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ตัดดอก ฝ้าย 
ไม้ซุง เป็นต้น พืชที่ได้รับการคุ้มครองและผลิตผลจากพืช (protected plants and plant products) เช่น 
กล้วยไม้ และพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์  

๔. ใบอนุญำตน ำผ่ำน (Transit Permit) 
ผู้ขอน าผ่านพืชและผลิตผลจากพืชที่เป็นสิ่งควบคุมต้องด าเนินการยื่นค าขอกับ APHIS ล่วงหน้าก่อน

ขนส่งไปถึง ท่าขนถ่าย (unloading) ท่าลงจอด (landing) หรือสถานที่เคลื่อนย้ายพืช ผลิตผลจากพืช ศัตรูพืช 
หรือดิน การน าผ่านครอบคลุมกระบวนการ น าเข้ามา ขนส่งผ่านภายในประเทศ และน าออกไปนอก
สหรัฐอเมริกา  

๕. ใบอนุญำตน ำเข้ำที่มีกำรควบคุม (Controlled Import Permits ;CIPs) 
เป็นการอนุญาตให้น าเข้าสิ่งต้องห้ามหรือจ ากัดการน าเข้า (restricted) พืช รวมถึงสิ่งต้องห้ามที่เป็น

ตัวอย่างพันธุ์ไมร้ักษาสภาพ (herbarium specimens) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ   
๕.๑ ทดลอง (experiment) การทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพ่ือรวบรวมข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์

ภายใต้สภาวะควบคุม 
๕.๒ รักษา (therapeutic) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเฉพาะและออกแบบเพ่ือก าจัด 

(eliminate) แยก (isolate) หรือก าจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (Treatment) 
๕.๓ พัฒนา (development) ประเมิน ตรวจติดตาม หรือพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน

สุขภาพพืช และ/หรือ การปรับตัวของพืชเพ่ือการใช้งานบางอย่างหรือปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
อนึ่ง แท็กซ่า๑ (Taxa) ที่อยู่ในรายชื่อรอด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช  (Not Authorized 

Pending Pest Risk Analysis) อาจจะน าเข้าได้ภายใต้การอนุญาตน าเข้าที่มีการควบคุม หรือ CIP (PPQ 
๕๘๘) เท่านั้น ปัจจัยก าหนดความเสี่ยงคือ วัตถุประสงค์ของการน าเข้าพืชเพ่ือน าไปใช้ท าสิ่งใด (intend use) 
การน าเข้าที่มีการควบคุมเป็นการพิสูจน์ด้วยการวิเคราะห์เชิงท าลาย (destructive analysis) พืชสิ่งต้องห้าม
ทั้งหมดจะต้องได้รับการทดสอบ ตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรคและศัตรูพืชที่ส าคัญของสหรัฐอเมริกา และอนุญาต
ให้ท าการเพาะขยายพันธุ์พืชอย่างจ ากัด เมื่อการทดลองและเพาะปลูกพืชสิ้นสุด พืชเหล่านั้นจะน าไปท าลาย 
จากนั้นจะท าการปลดปล่อยพืชสิ่งต้องห้ามที่ปราศจากศัตรูพืชออกจากการกักกัน การอนุญาตนี้อาจด าเนินการ
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ในสถานที่กักกันเฉพาะ (containment facility) ซึ่งออกแบบและมีระบบป้องกันมิให้สิ่งต้องห้าม เล็ดรอดออก
ไปสู่สิ่งแวดล้อม สถานที่กักกันต้องได้รับการตรวจประเมิน (evaluate) ก่อนจึงจะออกใบอนุญาตน าเข้า อนึ่ง 
ใบรับรองสุขอนามัยพืชไม่จ าเป็นส าหรับพืชที่ได้รับใบอนุญาตที่มีการควบคุม (CIP) 

หมำยเหตุ แท็กซอน/แท็กซ่า (taxon/taxa) หมายถึง การจัดกลุ่มใดๆ ภายในศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ เช่น 
วงศ์ (family) สกุล (genus) สายพันธุ์ (species) หรือพันธุ์ (cultivar) 

การต่ออายุใบอนุญาตสามารถยื่นค าขอล่วงหน้าได้ตั้งแต่ ๓ เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุถึง ๑ เดือน
หลังจากวันหมดอายุ โดยทั่วไปการพิจารณาและออกใบอนุญาตใช้เวลา ๓๐-๔๕ วัน เนื่องจากความซับซ้อน
ของการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น และด้วยความจ าเป็นในการชี้แจงเพ่ิมเติมและพิจารณาท าความเข้าใจข้อมูลอย่าง
ละเอียดเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อก าหนดลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชและเป็นไปตามค าขอของผู้น าเข้า ระยะเวลา
ด าเนินการสามารถขยายถึง 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 เป็นการขออนุญาตน าผ่านพืช และ/หรือ ผลิตผล
จากพืช ศัตรูพืช และ/หรือ ดิน ผ่านสหรัฐอเมริกา ใบอนุญาต PPQ ๕๘๖ อาจมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับการ
อนุญาตภายใต้สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน   

๒. PPQ ๕๘๗ - Application for Permit to Import Plants or Plant Products. เป็นการขออนุญาต 
น าเข้าพืชหรือผลิตผลจากพืช ใบอนุญาตอาจมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน พืชและ
ผลิตผลจากพืชได้แก่  

๒.๑ Plants for planting (including seeds) พืชส าหรับปลูก (รวมทั้งเมล็ดพันธุ์) 
๒.๒ Fruit and vegetable information ข้อมูลผลไม้และผัก ข้อมูลพันธุ์พืช 
๒.๓ Rice and rice related information ข้อมูลข้าวและที่เก่ียวข้องกับข้าว 
๒.๔ Indian corn or maize, broomcorn, and related plants ข้าวโพดอินเดีย ข้าวฟ่าง และ

พืชที่เก่ียวข้อง 
๒.๕ Miscellaneous products associated with Khapra Beetle สินค้าเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้อง

กับด้วงอิฐ 
๒.๖ Sugarcane products and by-products information ข้อมูลผลิตผลอ้อยและผลพลอยได ้
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 เป็นใบอนุญาตน าเข้าที่มีการควบคุม ออก
ให้กับพืชหรือผลิตผลจากพืชน าเข้าเพ่ือการทดลอง การรักษา หรือการพัฒนา 
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๔. PPQ ๕๔๖ - Application for Propagative Plants that Require Postentry Quarantine เป็น
การขออนุญาตน าเข้าพืชเพ่ือขยายพันธุ์ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบในสถานกักกัน 

๕. PPQ ๖๒๑ - Application for Protected Plant Permit to Engage in the Business of Importing, 
Exporting, or Re-exporting Protected Plants (CITES) เป็นการขออนุญาตพืชที่ได้รับความคุ้มครองเพ่ือ
ประกอบธุรกิจน าเข้า ส่งออกหรือส่งต่อพืชที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตส  

๖.  PPQ ๕๘๕ -  Application for Permit to Import Timber or Timber Products (logs and 
lumber) เป็นการขออนุญาตน าเข้าไม้หรือไม้แปรรูป (ไม้ซุงและไม้แปรรูป) 

๗ .  PPQ ๕๒๖  - Application for Permit to Move Live Plant Pests, Noxious Weeds, Soil , 
and Prohibited Plants เป็นการขออนุญาต น าเข้า เคลื่อนย้ายระหว่างรัฐ ครอบครอง และ/หรือ การปล่อย
สิ่งมีชีวิตสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ แมลงกินพืชเป็นอาหาร ไร ผึ้ง ผีเสื้อกลางวัน (butterflies) ผีเสื้อกลางคืน 
(moths) สิ่งมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช (biocontrol organisms) อาหารสัตว์เลี้ยง เหยื่อตกปลา และอาหารส าหรับ
ปศุสัตว์ เชื้อสาเหตุโรคพืช รา แบคทีเรีย ไวรัส มายโคพลาสมา ไส้เดือนฝอย หอย ทาก วัชพืชร้ายแรงของ
รัฐบาลกลาง พืชกาฝาก ไส้เดือนดิน (earthworms) ศัตรูพืชที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ปรสิต สัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช 
สารก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ (ต้องได้รับการจดทะเบียนกับ EPA แล้ว)  

โดยทั่วไป PPQ ๕๒๖ ไม่มีความจ าเป็นส าหรับการน าผ่านระหว่างรัฐ ใบอนุญาตใช้กับดินน าเข้า
จากต่างประเทศหรือน าดินเข้ามาจากอีกรัฐหนึ่งเพ่ือต้องการแยกจุลินทรีย์ (isolate microbes) ก่อโรค 
จุลินทรีย์มีประโยชน์ สารจากจุลินทรีย์เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยชีวภาพ หรืออย่างอ่ืนออกจากดินนั้น (ใช้
ใบอนุญาต PPQ ๕๒๕-A, Application for Permit to Receive Soil) สารเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช (plant 
growth enhancer) หนอนรากข้าวโพดตะวันตก หรือ Western Corn Rootworm; Diabrotica virgifera  

การออกใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลานาน ๘ สัปดาห์ถึง ๑๘ เดือน
เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ เฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการออกใบอนุญาตคือ ๘๐ วัน ความแตกต่าง
ของเวลาในการออกใบอนุญาตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่จะน าเข้า วัตถุประสงค์ของการน าเข้า และความ
แพร่หลายของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่เฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (prevalent) หากน าเข้าเชื้อโรคจากต่างประเทศ
แทนที่จะน าเข้ามาจากต่างรัฐจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย ๒-๓ เดือน และไม่มีค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

กำรซื้อขำยพืชและเมล็ดพันธุ์พืชออนไลน์  
พืชและเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการเพาะปลูกมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นพาหะของแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรคพืช เมล็ดพันธุ์พืชมีความสามารถผสมกับ
วัชพืชร้ายแรงได้  APHIS จึงควบคุมการน าเข้าพืชและเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการเพาะปลูก รวมถึงพืชและเมล็ดพันธุ์
พืชที่ซื้อผ่านเว้ปไซต์อีคอมเมิร์ซ เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดการน าเข้ าของสหรัฐ และปราศจาก
ศัตรูพืชที่น่ากังวล  

บุคคลและธุรกิจที่ซื้อหรือขายพืชและเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการเพาะปลูกจากต่างประเทศผ่านเว้ปไซต์ 
อีคอมเมิร์ซ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการน าเข้าของสหรัฐอเมริกา พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชบางชนิดมีข้อก าหนด
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เฉพาะ เอกสารที่ใช้ ได้แก่ ใบอนุญาตน าเข้าจาก APHIS ใบรับรองสุขอนามัยพืชจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ
ของประเทศส่งออก การติดฉลากและจัดส่งพืชและเมล็ดพันธุ์อย่างเหมาะสม   

ควำมรับผิดชอบของผู้ซ้ือและผู้ขำยผ่ำนเว้ปไซต์อีคอมเมิร์ซ 
ผู้น าเข้า (ผู้ซื้อ) หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา รับซื้อเมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะปลูก

จากต่างประเทศผ่านเว้ปไซต์อีคอมเมิร์ซ  
ผู้ส่งออก หมายถึงบุคคลหรือธุรกิจที่จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูกจากประเทศอ่ืนผ่านเว็บไซต์  

อีคอมเมิร์ซ 
การซื้อขายผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ผู้น าเข้าต้องรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในการจัดส่งและการติดฉลากที่อธิบายไว้ในใบอนุญาตก่อนจัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชไปยังสหรัฐอเมริกา 
ผู้ซื้อ (ผู้น ำเข้ำ) ต้องปฎิบัติสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะซ้ือเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศทางเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ  

๑. ยื่นค าขอและรับใบอนุญาตน าเข้าจาก APHIS  
๒. ยื่นค าขอฉลากการจัดส่ง (shipping labels) หากก าหนดไว้ในเงื่อนไขการอนุญาต  
๓. แจ้งผู้ขายเก่ียวกับข้อก าหนดการติดฉลากและการจัดส่ง พร้อมข้อมูลรายละเอียดของใบอนุญาต  
๔. แนะน าให้ผู้ขายระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของเมล็ดพันธุ์พืช ปริมาณเมล็ดพันธุ์ในพัสดุไปรษณีย์และใน

ใบแจ้งหนี้ (invoice) 
๕. ผู้ขายต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศส่งออกมาด้วย 
๖. แนะน าให้ผู้ขายใช้ฉลากที่ผู้ซื้อจัดหาให้เพ่ือให้แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์จะถูกส่งไปยัง APHIS Plant 

Protection and Quarantine Plant Inspection Station 
ผู้ขำย (ผูส้่งออก) ต้องปฎิบัติ ดังนี้: 

๑. รับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้นฉบับจากประเทศส่งออก   
๒. บรรจุเมล็ดพันธุ์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก APHIS  
๓. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมล็ดพันธุ์นั้นปราศจากดิน 
๔. ติดฉลากและออกใบแจ้งหนี้เมล็ดพันธุ์ ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องทั้งหมด  
๕. ใส่ส าเนาใบอนุญาตในบรรจุภัณฑ์ (ส าเนาใบอนุญาตด าเนินการโดยผู้ซื้อ/ผู้น าเข้า)  

ฉลำกหรือป้ำยก ำกับสินค้ำ  
ค าแนะน าในใบอนุญาตน าเข้าจะระบุว่า จ าเป็นต้องมีฉลากหรือป้ายก ากับสินค้าส าหรับการจัดส่ง

หรือไม่ (shipping label) ฉลากหรือป้ายก ากับสินค้าระบุที่อยู่ของ APHIS Plant Inspection Station ซึ่งเป็น
สถานที่ส่งพัสดุ แต่ละฉลากจะระบุหมายเลขก ากับด้วยบาร์โค้ดเฉพาะ สินค้าจะได้รับการตรวจสอบและเคลียร์
สินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (Customs and Border Protection; 
CBP) และ/หรือ APHIS 
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การขอฉลากการจัดส่ง (Requesting a Shipping Label) หากเงื่อนไขใบอนุญาตน าเข้าก าหนดให้
มีฉลากการจัดส่ง ผู้ซื้อต้อง: 

๑ ขอฉลากหรือป้ายก ากับสินค้า สีเขียวและสีเหลือง (PPQ ๕๐๘) ส าหรับพัสดุแต่ละชิ้นผ่านระบบ 
ePermits ของ APHIS โดยใช้คุณสมบัติ "การจัดส่งของฉัน/ป้ายก ากับ" (My Shipments/Labels) APHIS จะ
ส่งอีเมลฉลากอิเล็กทรอนิกส์และค าแนะน า ซึ่งฉลาก PPQ ๕๐๘ จ าเป็นส าหรับการน าเข้าเท่านั้น ไม่ใช้ส าหรับ
การเคลื่อนย้ายภายในประเทศ  

๒ จัดส่งฉลากหรือป้ายก ากับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สีเขียวและสีเหลืองให้กับผู้ขาย ผู้ขายต้องพิมพ์
ฉลาก/ป้ายก ากับสินค้าโดยใช้เครื่องพิมพ์สีและติดไว้ที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ตามค าแนะน าที่แนบมากับฉลาก 

๓ แนะน าให้ผู้ขายระบุชื่อของผู้ซื้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขใบอนุญาตในแต่ครั้งของ
การจัดส่ง 

๔ แจ้งให้ผู้ขายทราบชื่อท่าน าเข้าของสหรัฐอเมริกาท่ีได้รับการอนุมัติซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต 
หากต้องการน าเข้าพืชและเมล็ดพันธุ์ทางไปรษณีย์ (รวมถึงการจัดส่งพัสดุด่วน) แนะน าผู้ขาย  

(ผู้ส่งออก) ให้แนบฉลาก/ป้ายก ากับสีเขียวและสีเหลืองที่ผู้ซื้อ (ผู้น าเข้า) ได้รับและปฎิบัติตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาต สิ่งส าคัญที่จะต้องแนบไว้กับพัสดุแต่ละชิ้น ได้แก่ ชื่อผู้รับอนุญาต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
เลขที่ใบอนุญาต ผู้ขายติดฉลาก/ป้ายสีเขียวและสีเหลือง (PPQ ๕๐๘) ส าหรับการน าเข้าทางไปรษณีย์เท่านั้น 
ไม่ใช้ฉลากชื่อหรือที่อยู่ของผู้น าเข้าที่ด้านนอกของพัสดุ ระบุชื่อท่าน าเข้าให้ตรงกับท่าที่อนุมัติในใบอนุญาต 
และจ านวนฉลากทั้งหมดที่ต้องใช้ ๔ ป้าย ฉลากต้องพิมพ์สีและติดแน่นกับด้านนอกของแต่ละบรรจุภัณฑ์โดย
ใช้เทปใส 

หากถือติดตัวไปกับผู้โดยสารขึ้นเครื่องบิน (hand carry) ไม่จ าเป็นต้องใช้ฉลาก/ป้ายก ากับสีเขียว
และสีเหลือง ยื่นแบบค าขอและรับใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขซึ่งระบุขั้นตอนเฉพาะที่ต้องด าเนินการเพ่ือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นค าขออาจขอให้บุคคลอ่ืนน าพืชไปส่งให้ผู้รับได้ ทั้งนี้ ชื่อบุคคลนั้นจะต้อง
ระบุในใบอนุญาตว่าเป็นผู้ถือพืชและเมล็ดพันธุ์ติดตัวไป และชื่อผู้ให้บริการขนส่งถือติดตัวไปกับผู้โดยสารที่
ได้รับอนุญาตจาก APHIS และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตจัดส่งด้วยวิธีการถือติดตัวไปกับผู้โดยสาร
ขึ้นเครื่องบิน  

หากพัสดุถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งด่วน เช่น DHL FedEx UPS ฯลฯ ในใบเรียกเก็บเงินทาง
อากาศระหว่างประเทศจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่รับพัสดุเป็น Plant Inspection Station (PIS) หรือ
ด่านตรวจพืชที่ก าหนดไว้ ไม่รวมที่อยู่จัดส่งส่วนบุคคล นอกจากนี้ ให้รวมใบเสร็จสายการบินภายในประเทศ 
แบบช าระล่วงหน้าพร้อมหมายเลขบัญชีผู้น าเข้าในช่องผู้ให้บริการขนส่งที่เลือก เพ่ือให้แน่ใจว่าพัสดุจะจัดส่งไป
ยังปลายทางสุดท้าย เมื่อถึงท่าน าเข้า สินค้าหรือพัสดุต้องผ่านพิธีการน าเข้าและส าแดงต่อเจ้าหน้าที่กระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเพ่ือตรวจสอบ หากไม่มีเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร
และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่ท่าน าเข้าแห่งนั้น พัสดุนั้นจะส่งไปที่ Plant Inspection Station และ/หรือท่า
เปลี่ยนถ่ายสินค้า (transloading) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และ/หรือ 
ศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) กระบวนการตรวจสอบจะด าเนินการที่สถานที่แห่งนี้ 



76 

กำรติดฉลำก/ป้ำยก ำกับบนกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์  
เมล็ดพันธุ์ที่จัดส่งไปสหรัฐอเมริกา ผู้ขายจะต้องติดฉลากให้ถูกต้องและชัดเจน ดังนี้:  
๑. บนบรรจุภัณฑ์ ติดฉลาก/ป้ายก ากับสีเขียว-เหลืองและส่งไปยัง APHIS Plant Inspection Station 

ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  
๒. ภายในบรรจุภัณฑ์ต้องมีกระดาษที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อท่ีถูกต้อง 
๓. บนหีบห่อบรรจุเมล็ดพันธุ์: ระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ชัดเจนและถูกต้อง: 

๓.๑ ลักษณะทั่วไปและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ 
๓.๒ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ขาย เจ้าของ หรือบุคคลที่จัดส่งเมล็ดพันธุ์   
๓.๓ เลขที่ใบอนุญาตน าเข้า หากก าหนดให้มีใบอนุญาต   

ข้อก ำหนดส ำหรับเมล็ดพันธุ์ 
๑. เมล็ดพันธุ์ที่ต้องตรวจสอบโรคบำงชนิด  

เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศจากทุกประเทศต้องตรวจไวรัสและไวรอยด์ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ต้อง
แนบใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศต้นทางพร้อมระบุข้อความรับรองเพ่ิมเติมว่า  เมล็ดพันธุ์ได้รับการ
ทดสอบ (ชื่อไวรัส/ไวรอยด์) ที่มีความส าคัญทางกักกันก่อนน าเข้าสหรัฐอเมริกา หรือระบุว่าเมล็ดพันธุ์ผลิตมา
จากประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้ (ชื่อของไวรัส/ไวรอยด์) ไมท่ราบว่าเกิดข้ึน” ข้อความมีดังนี ้

“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. เมล็ดพันธุ์ที่มีเนื้อผลหอ่หุ้ม  
เมล็ดพันธุ์น าเข้าเพ่ือการเพาะปลูกทั้งหมดต้องปราศจากเนื้อผลห่อหุ้มจากทุกประเทศ ยกเว้น 

แคนาดา  
๓. เมล็ดพันธุ์ที่มีข้อก ำหนดเพิ่มเติม  

APHIS ก าหนดให้มีใบอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์เพ่ือการพาะปลูกแบ่งตามประเภท ต่อไปนี้: 
๓.๑ เมล็ดพืชไม้ลัมลุกที่เคลือบเมล็ด ปิดบัง (obscured) (เคลือบ (coated) อัดเป็นเม็ด (pelleted) 

หรือฝังอยู่ในวัตถุที่บดบังการมองเห็น  
๓.๒ เมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น (ต้นไม้หรือไม้พุ่ม) จากทุกประเทศ ยกเว้น แคนาดา 
๓.๓ เมล็ดพันธุ์พืชจ านวนน้อย (SLS) 
๓.๔ เมล็ดพันธุ์ที่แท้จริง (true seed) ของ Solanum tuberosum จากนิวซีแลนด์และภูมิภาคที่

สิบของชิลี (ระหว่างละติจูด ๓๙° ถึง ๔๔° ใต้) 
๓.๕ เมล็ดพันธุ์ที่ต้องท า treatment   

๔. เมล็ดพันธุ์ที่ปิดบัง  
เมล็ดพันธุ์ที่ปิดบัง (obscured seeds) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบ (coated seed) อัดเป็นเม็ด 

หรือฝังอยู่ในเทป บรรจุในแผง (mat) หรือวัสดุพิมพ์อ่ืนที่บดบังการมองเห็น (pelleted seed) ซึ่งรวมถึงเมล็ด
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พืชในภาชนะปิด เช่น กระป๋อง บรรจุภัณฑ์ทึบแสง หรือชุดอุปกรณ์การศึกษาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ชัดเจน เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการน าเข้าของสหรัฐฯ การ
ปฏิเสธการน าเข้าด าเนินการเมื่อเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (ไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรอง
สุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อและไม่ระบุข้อความรับรองพิเศษ) หรือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรและการป้องกัน
ชายแดนสหรัฐอเมริกาด้านเกษตร (CBP) ไม่สามารถตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ได้ หรือตรวจพบศัตรูพืชกักกันของ
สหรัฐอเมริกา  

เมล็ดพันธุ์เคลือบ (coated seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ใด ๆ ที่ปกคลุมด้วยสารใด ๆ ที่เปลี่ยน
ขนาด รูปร่าง หรือน้ าหนักของเมล็ดพันธุ์เดิม ไม่รวมเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยส่วนผสม เช่น สีย้อม (dyes) สาร
ฆ่าแมลง และไม่รวมถึงไรโซเบีย (rhizobia) 

เมล็ดพันธุ์พืชที่อัดเป็นเม็ด (pelleted seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ใดๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสารที่
เปลี่ยนรูปร่าง ขนาด หรือน้ าหนักของเมล็ดเดิมเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการปลูก 

เงื่อนไขการจัดส่ง: 
๔.๑ โดยทั่วไปเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ PPQ ๕๘๗ Obscured Seed Permit to Import 

Plants and Plant Products ไม่ต้องการ treatment ไม่มีข้อก าหนดเฉพาะ มักเป็นเมล็ดพันธุ์ของพืชล้มลุก 
กรณีเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นจากต้นไม้ (woody plant seeds from trees) ไม่ได้รับสิทธิ์นี้ 

๔.๒ เมล็ดพันธุ์เปล่า (bare seed sample) หรือ เมล็ดไม่ปิดบัง หรือ unobscured seed ต้อง
ส าแดงต่อผู้เชี่ยวชาญศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกาด้านเกษตรที่จุดน าเข้า ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
เปล่าจากล้อตจะสุ่มเพ่ือตรวจสอบและปิดผนึกก่อนน าไปเคลือบ 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. เมล็ดพันธุ์พืชจ ำนวนน้อย  
เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศจ านวนน้อย (small lots seed; SLS) ไม่สามารถน าเข้าภายใต้

ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ และเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีข้อก าหนดในการน าเข้าเฉพาะ  
ล้อตเมล็ดพันธุ์ที่มีจ านวนเมล็ดไม่มาก อาจน าเข้าภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ Permit for Small 

Lots of Seed โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืช หากเมล็ดพันธุ์นั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ครบทั้งหมด  
๕.๑ มีใบอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์จ านวนน้อย (small lot seed permit) ใบอนุญาตมีอายุ ๓ ปี

และครอบคลุมการน าเข้าหลายครั้ง 
๕.๒ ไม่อยู่ในรายการรอด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Not Authorized Pending Pest 

Risk Analysis; NAPPRA) 
๕.๓ ไม่ใช่วัชพืชร้ายแรงที่ประกาศโดยรัฐบาลกลาง  
๕.๔ ไม่ต้องการข้อความรับรองเพ่ิมเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๕.๕ ไม่ต้องการท า treatment  
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๕.๖ มิใช่พืชกาฝาก  
๕.๗ มิได้อยู่ในการควบคุมภายใต้ ๗ CFR ๓๔๐ (การก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)  
๕.๘ เมล็ดพันธุ์มิได้อยู่สภาพ อัด เคลือบ ฝังอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือใช้เทปพันเมล็ด ผ้า หรือ

วัสดุที่คล้ายกัน 
๕.๙. ปราศจากดิน วัสดุจากพืชอ่ืนใดที่มิใช่เมล็ด สิ่งแปลกปลอม เศษซาก เมล็ดพันธุ์มิได้อยู่ในผล

หรืออยู่ในฝัก (seed pod) และปราศจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืชกาฝาก เชื้อโรค แมลง หอย ทาก ไร  
๕.๑๐. จัดส่งเมล็ดพันธุ์ไปยังท่าน าเข้าที่ได้รับอนุมัติ และขนส่งไปที่  APHIS Plant Inspection 

Station ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
๕.๑๑. ไม่อนุญาตให้น าเข้าโดยถือติดตัวเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องบิน (Hand-carry in personal 

baggage) 
๕.๑๒. เมล็ดพันธุ์พืชไร่/เมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร หรือเมล็ดพันธุ์พืชผัก ต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาลกลาง ฉบับ ๗ CFR ๓๖๑ เกี่ยวกับการน าเข้า 
๕.๑๓ เมล็ดพันธุ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งห้ามการค้า 

ชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ิมเติมของไซเตส  
๕.๑๔ หากเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered 

Species Act; ESA) ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของ ESA เพ่ิมเติม  
๕.๑๕ การปฎิบัติกับเมล็ดพันธุ์ตรงเป็นไปตามข้อก าหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ 

โดยแต่ละซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ต้องติดฉลากและระบุข้อความให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้  
๕.๑๕.๑ ชื่อผู้รวบรวม/ผู้จัดส่ง 
๕.๑๕.๒ ชื่อวิทยาศาสตร์อย่างน้อยต้องระบุสกุล (genus) ควรระบุชนิด (species)  
๕.๑๕.๓ ชื่อประเทศต้นก าเนิดของเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละ Taxon 
๕.๑๕.๔ ระบุรหัสแต่ละล็อตบนซอง ซึ่งอาจใช้ซองเมล็ดพันธุ์ (seed packets) แทนรายการ 

ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมด ซ่ึงใช้อ้างอิงถึงไปถึงแต่ละรายการเมล็ดพันธุ์ในใบแจ้งหนี้ 
๕.๑๕.๕ ใบแจ้งหนี้หรือรายการเมล็ดพันธุ์  

๑๖. เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละ taxon บรรจุสูงสุด ๕๐ เมล็ด/ ๑ taxon (สกุล ชนิด หรือพันธุ์)/ซองเมล็ด
พันธุ์ /การจัดส่ง (shipment) หรือบรรจุเมล็ดพันธุ์น้ าหนักสูงสุดไม่เกิน ๑๐ กรัม/ ๑ taxon/ ซองเมล็ดพันธุ์ 
จ านวนซองเมล็ดพืชสูงสุด ๕๐ ซองต่อ shipment  

๑๗. เมล็ดพันธุ์พืชปราศจากสารฆ่าแมลง 
๑๘. บรรจุเมล็ดพันธุ์ในหีบห่อที่ปลอดภัย หรือบรรจุซองและปิดผนึกไว้เพ่ือป้องกันการหกเลอะเทอะ 

หมำยเหตุ 
APHIS แนะน าให้บรรจุเมล็ดพันธุ์ในซองพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 
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๖. พืชรอด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงศัตรูพืช 
พืชเพ่ือการเพาะปลูกสามารถน าพาศัตรูพืชได้หลากหลายชนิด และในสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ศัตรูพืชมีแนวโน้มที่จะตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา บางกรณี พืชเองเป็นศัตรูพืช ดังนั้น เพ่ือให้แน่ใจว่า
กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการน าเข้าพืชเพ่ือการเพาะปลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ได้จัดหมวดหมู่การควบคุมแบบใหม่ซึ่ง
เรียกว่า “รอด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (Not Authorized Pending Pest Risk Analysis Plants, 
NAPPRA)” NAPPRA ช่วยเพ่ิมความสามารถของ APHIS ในการปกป้องการเกษตรกรรมจากศัตรูพืชต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึนและลดผลกระทบทางการค้าและเศรษฐกิจ 

NAPPRA เป็นการควบคุมพืชประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถน าพืชเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้จนกว่า 
APHIS จะเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและก าหนดมาตรการจัดการกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลังการน าเข้าพืช เมล็ดพันธุ์จ านวนน้อยน าเข้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลอง รักษา และพัฒนา  ภายใต้การ
กักกันที่เข้มงวด การน าเข้าพืชหรือผลิตผลจากพืชต้องห้ามที่มีความเฉพาะเพ่ือการทดลอง โดยออกใบอนุญาต 
PPQ ๕๘๘– Permit to Import Prohibited Plants or Plant Products for Experimental Purposes พืช
บางชนิดจากไม่กี่ประเทศได้รับการยกเว้นจากข้อก าหนด NAPPRA บนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
และประวัติการค้า เมล็ดพันธุ์จากบางประเทศได้รับการยกเว้น NAPPRA อาจน าเข้าได้โดยออกใบอนุญาต 
PPQ ๕๘๗– Permit to Imports Plants or Plant Products และใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศส่งออก 

กระบวนกำร NAPPRA 
หากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าล าดับชั้นทางอนุกรมวิธาน (Taxon) ของพืชเพ่ือการ

เพาะปลูกเป็นศัตรูพืชกักกันหรือเป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชกักกันและมีประวัติการน าเข้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี
เลย APHIS จะเผยแพร่ประกาศใน Federal Register เสนอ Taxon เป็น NAPPRA ประกาศจะอ้างอิง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาและตัดสินใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของ APHIS หากความคิดเห็นที่ได้รับไม่ท าให้ APHIS ต้องแก้ไขการตัดสินใจแล้ว 
APHIS จะด าเนินการเพ่ิม Taxon พืชในรายชื่อศัตรูพืชที่ได้ระบุไว้แล้วใน NAPPRA โดยเพ่ิมเติมชื่อพืชอาศัย
ของศัตรูพืชกักกันอ่ืนๆ กระบวนการนี้ท าให้สามารถด าเนินการได้ทันทีเพ่ือตอบสนองต่อหลักฐานที่แสดงว่า 
การน าเข้า Taxon ของพืชเพ่ือการเพาะปลูกอาจมีความเสี่ยง ในขณะที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ อาจ
ก าหนดให้มีการน าพืชเข้ามาในปริมาณจ ากัดภายใต้ใบอนุญาตน าเข้าที่มีการควบคุม (controlled import 
permit) วัตถุประสงค์เพ่ือทดลอง รักษา หรือพัฒนา เมื่อ APHIS ด าเนินการวิคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเสร็จ
สิ้น APHIS จะลบ taxon ออกจากรายชื่อ NAPPRA จากนั้นจึงอนุญาตให้น าเข้าภายใต้ข้อก าหนดทั่วไป หรือ
อนุญาตให้น าเข้าภายใต้ข้อจ ากัดเฉพาะ หรือ ห้ามน าเข้า taxon นั้นต่อไป 

๗. เมล็ดพันธุ์สิ่งต้องห้ำม  
ห้ามน าเมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะปลูกบางประเภทเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เมล็ดพันธุ์ สิ่งต้องห้าม 

(prohibited Seeds) สามารถน าเข้ามาในสถานที่กักกันที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS ภายใต้การอนุญาต
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น าเข้าพืชต้องห้ามหรือผลิตภัณฑ์จากพืชมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลอง วิจัย รักษา และพัฒนา โดยใช้ใบอนุญาต 
PPQ ๕๘๘–Permit to Import Prohibited Plants or Plant Products for Experimental Purposes  

๘. วัชพืชร้ำยแรงของรัฐบำลกลำง  
เมล็ดพันธุ์ของวัชพืชร้ายแรงที่มีรายชื่อในประกาศรัฐบาลกลางเป็นสิ่งต้องห้ามจากทุกประเทศ เมล็ด

พันธุ์เหล่านี้สามารถน าเข้าเพ่ือการวิจัยได้เฉพาะในศูนย์กักกันที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS (APHIS-approved 
containment facility)  โ ดยมี ใบอนุญาต  PPQ ๕๒๖–Permit to Move Live Plant Pests, Biological 
Control Agents, or Noxious Weeds การอนุญาตเคลื่อนย้ายศัตรูพืชมีชีวิต การควบคุมด้วยวิธีทางชีวภาพ 
หรือการอนุญาตเคลื่อนย้ายวัชพืชร้ายแรง 

๙. พืชกำฝำกและเมล็ด  
ห้ามน าเข้าเมล็ดพืชกาฝากจากทุกประเทศ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้สามารถน าเข้าเพ่ือการวิจัย โดยต้อง

วิจัยที่ศูนย์กักกันที่ได้รับการอนุมัติจาก APHIS ต้องมีใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ –Permit to Move Live Plant 
Pests, Biological Control Agents, or Noxious Weed.  

๑๐. เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ 
หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ได้ปรับปรุงข้อก าหนดส าหรับการน าเข้า

เมล็ดพันธุ์พริก (Capsicum spp.) และมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) จากทุกประเทศเพ่ือจ าหน่าย
หรือเพ่ือการเพาะปลูกในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชที่ปิดบัง (obscured seeds) ในค าสั่งรัฐบาลกลาง
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) มีผลบังคับใช้วันที่ ๘ กันยายน ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) ก าหนดไว้ว่า การน าเข้า
เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศจากทุกประเทศต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับ
การส่งต่อ ออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศผู้ส่งออก และต้องระบุข้อความรับรองเพ่ิมเติม
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ว่า 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) และ 
Tomato planta macho viroid (TPMVd) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) APHIS ออก
มาตรการจ ากัดการน าเข้าพริกและมะเขือเทศพืชอาศัยของไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 
จากทุกประเทศ และระบุข้อความรับรองเพ่ิมเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับ
การส่งต่อว่าปลอดจาก Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)  
ข้อควำมรับรองเพิ่มเติม ระบุตำมรูปแบบท่ีก ำหนด 

เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งส ำหรับ 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 ส ำหรับศัตรูพืชกักกัน 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 ใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์จ านวนน้อย (Small Lots of Seed Permit) ไม่สามารถใช้กับเมล็ดพันธุ์
พริก (Capsicum spp. seeds)  หรือเมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum)  
ทุกชนิด เนื่องจากมีข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการน าเข้าสหรัฐอเมริกา 

กรณีเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศจ านวนน้อย (SLS) ที่มีต้นก าเนิดจากต้นแม่พันธุ์เดี่ยว  (single 
mother plant) หรือสายพันธุ์เดี่ยว (single breeder line) ที่มีจุดประสงค์เพ่ือการเพาะพันธุ์และมิได้จ าหน่าย
เพ่ือการค้าโดยทันที อาจน าเข้าจากทุกประเทศที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชหากได้รับการทดสอบอย่างเป็น
ทางการก่อนการเก็บเกี่ยวไม่เกิน ๑๐ วัน และไม่พบไวรัส Tomato brown rugose fruit และระบุข้อความ
รบัรองเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้: 

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) ของประเทศส่งออกเพ่ือเป็น

หลักฐานยืนยันว่า NPPO ได้ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์แล้วไม่พบศัตรูพืชและเชื้อโรคพืช เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดที่น าเข้า
มาในสหรัฐอเมริกาจะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากใบอนุญาตที่
อนุญาตให้น าเข้าโดยไม่ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช เช่น ใบอนุญาต PPQ ๕๘๗ เป็นใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์
จ านวนเล็กน้อย (Small Lots of Seed Permit)   

กำรตรวจที่ด่ำนน ำเข้ำ 
๑. หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) และ/หรือ Plant Protection 

and Quarantine Inspection Station, PPQ) ตรวจพบเมล็ดพันธุ์สิ่งต้องห้าม หรือเมล็ดพันธุ์ที่มีข้อก าหนดใน
การน าเข้าแต่ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะยึดและท าลายเมล็ดพันธุ์น าเข้าท่ีไม่ถูกต้อง  

๒.หากการจัดส่งเมล็ดพันธุ์พริกและ/หรือมะเขือเทศ ไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมข้อความรับรอง
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นตามค าสั่งรัฐบาลกลางที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๐๑๙ (๒๕๖๒) เมล็ดพันธุ์พริก
และมะเขือเทศจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกา 

๓. หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ไม่ยอมรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ
บุคคลที่สามส าหรับศัตรูพืชกักกัน pospiviroids แทนการระบุข้อความรับรองเพ่ิมเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช
ต้นฉบับจากประเทศผู้ส่งออก  

๔. ผู้น าเข้าสามารถแนบส าเนาผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการไว้ในชุดเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืช
ได้แต่หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืชไม่ถือว่าผลการทดสอบเป็นไปตามข้อก าหนดของค าสั่ง
รัฐบาลกลาง 
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๕. การขนส่งเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตน าเข้าส าหรับการค้าขายเมล็ด
พันธุ์ แต่จ าเป็นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมระบุข้อความรับรองเพ่ิมเติมที่จ าเป็น ซึ่งออกโดยองค์กร
อารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO) ของประเทศผู้ส่งออกตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งรัฐบาลกลาง 

๖. เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ น าเข้าเพ่ือการวินิจฉัย (diagnostic purposes) ผู้น าเข้าต้องยื่นขอ
ใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ “Application and Permit to Move Live Plant Pest or Noxious Weed” ใบรับรอง
สุขอนามัยพืชไม่จ าเป็นส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๒๖  

๗. หากเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศน าเข้ามีจุดประสงค์เพ่ือวิจัย พัฒนา หรือรักษา เช่น การน าเข้า
เมล็ดพันธุ์เพ่ือการทดสอบการงอก หรือทดลองความหลากหลายของสายพันธุ์ ผู้น าเข้าต้องยื่นขอใบอนุญาต 
PPQ ๕๘๘ Controlled Import Permit (CIP) ใบรับรองสุขอนามัยพืชไม่จ าเป็นส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า
ภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๘๘ 

๘. หากต้องการส่งเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศไปยังสหรัฐอเมริกาเพ่ือท าการทดสอบ Pospiviroids 
สามารถใช้ใบอนุญาตการวินิจฉัย PPQ ๕๒๖ ได้ ใบรับรองสุขอนามัยพืชไม่จ าเป็นส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้า
ภายใต้ใบอนุญาต PPQ ๕๒๖ และต้องมีข้อมูลจาก NPPO ของประเทศผู้ส่งออกเพ่ือยืนยันว่าผลการทดสอบ
จากประเทศสหรัฐอเมริกามีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมข้อความรับรอง
เพ่ิมเติมที่จ าเป็น 

๙. เมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์จ านวนเล็กน้อย (Small 
Lots of Seed ;SLS) อีกต่อไป ล็อตขนาดเล็ก (SLS) ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมระบุข้อความรับรอง
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นหรือข้อความรับรองเพ่ิมเติมสองรายการรวมกัน อาจถูกน าเข้าภายใต้ใบอนุญาต  Contained 
Import Permit (CIP).  

๑๐. กรณีส่งเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศที่ปิดบัง (obscured seed ) ให้ใช้ “PPQ ๕๘๗ Obscured 
Seed Permit” อย่างไรก็ตาม ผู้น าเข้าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้โดยแนบใบอนุญาตพร้อมกับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืช รวมถึงใบรับรองสุขอนามัยพืชพร้อมข้อความรับรองเพ่ิมเติมที่จ าเป็นตามที่ระบุไว้ใน
ค าสั่งรัฐบาลกลาง  

๑๑. หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ปฎิเสธการน าเข้าและไม่ท าการ
ตรวจสอบ pospiviroids ศัตรูพืชกักกันที่ด่านน าเข้า หากตรวจพบว่าเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศมาถึงที่
ท่าเรือขาเข้าของสหรัฐอเมริกา ใบรับรองสุขอนามัยพืชมิได้ระบุข้อความรับรองเพ่ิมเติมที่จ าเป็น  

๑๒. หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) แนะน าให้ผู้น าเข้าแยกการจัดส่งเมล็ด
พันธุ์พริกและมะเขือเทศออกจากการจัดส่งเมล็ดพันธุ์อ่ืนๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความล่าช้า และ/หรือ การปฏิเสธที่
อาจเกิดข้ึน  
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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) แหล่งที่มา https://www.aphis.usda.gov/brs/pdf/ 
AgRiskProtAct ๒๐๐๐.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

USDA (๒๐๑๗ ) Plants for Planting Manual. (ออนไลน์ )  แหล่ งที่ มาhttps://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) แหล่งที่มา https://www.aphis.usda.gov/aphis/ 
ourfocus/planthealth/import-information/federal-import-orders/federal-import-
orders สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/
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บทที่ ๖ 
การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 

ถาวร ธรรมกรณ์ 

ในปัจจุบันการค้าและการลงทุนของโลกเปิดเสรีมากขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปริมาณการ
น าเข้าส่งออกสินค้าทั่วโลกมีมากขึ้น และปริมาณการใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ (Parcels) เติบโตเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย การส่งของทางไปรษณีย์ในประเทศและระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น อยู่ในการด าเนินงานของ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ กรมศุลกากร โดยที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยแปลงสภาพมาจาก
หน่วยงานบริการด้านไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย การด าเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ มีหน้าที่ให้บริการไปรษณีย์ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รับ รวบรวม ส่ง จ่าย และส่งมอบไปรษณีย์ภัณฑ์ตามกฎ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว อนึ่ง การน าเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการศุลกากรเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดเก็บอากรและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับ ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และกรม
ศุลกากร จึงได้ท าข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินการกับสิ่งของที่น าเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ท าหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า การควบคุมทางศุลกากรเพ่ือปกป้องสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม จัดเก็บภาษีจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ก าหนดราคาศุลกากร 
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน และ/หรือวางประกันส าหรับสินค้าน า เข้า ส่งออก ่่ายล า และ
ผ่านแดนทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ดูแล ป้องกัน ปราบปรามการลักลอบหนีภาษีศุลกากร และการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางศุลกากรเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุน การด าเนินการอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ 
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐   
การส่งของระหว่างประเทศโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

พัสดุย่อย หมาย่ึง ไปรษณียภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นหีบห่อบรรจุสิ่งของโดยให้บริการเฉพาะระหว่าง
ประเทศเท่านั้น ตัวอย่างสินค้า หรือสินค้าที่ฝากส่งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพัสดุ
ไปรษณีย์ ทั้งนี้พัสดุย่อยต้องหุ้มห่อในลักษณะที่สามาร่เปิดตรวจดูสิ่งบรรจุภายในได้และมีน้ าหนักไม่เกิน 
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. ขนาดอย่างต่ า 
๒.๑  ไม่ต่ ากว่า ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)  
๒.๒  ่้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ มิลลิเมตร 

แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)  
พัสดุไปรษณีย์ หมาย่ึง หีบห่อบรรจุสิ่งของ ตัวอย่างสินค้า หรือสินค้าที่ฝากส่งตาม หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย ์ 
ขนาดพัสดุไปรษณีย์ มีดังนี้  
๑. ขนาดอย่างสูง แต่ละด้านยาวไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และด้านยาวที่สุด รวมกับความยาววัดโดย

รอบตัวห่อพัสดุไปรษณีย์ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในทิศทางของด้านอ่ืนซึ่งมิใช่ด้านที่มีความยาวที่สุดต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร) 

๒. ขนาดอย่างต่ า 
๒.๑  ไม่ต่ ากว่า ๙๐ x ๑๔๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร)  
๒.๒  ่้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวกกับสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่ต่ ากว่า ๑๗๐ มิลลิเมตร 

แต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร) 
ประเภทการบริการจัดส่งพัสดุ  

๑ พัสดุย่อยระหว่างประเทศ 
บริการจัดส่งหีบห่อ สิ่งของระหว่างประเทศแบบปกติ  
เงื่อนไข : น้ าหนักสูงสุดไม่เกิน ๒ กิโลกรัม 

 

 
 

๒ ส่งมีหลักฐาน 
เงื่อนไข :ฝากส่งสิ่งของน้ าหนักสูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม (ข้ึนอยู่กับประเทศปลายทาง)   

๓ ส่งด่วนพิเศษ 
ส่งสิ่งของโดยใช้ ซอง หรือ กล่อง ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดท าขึ้นตามขนาดและน้ าหนักที่

ก าหนด ดังนี้: 
๓.๑ กล่องหมายเลข ๑ ขนาด ๑๗ x ๒๘ x ๙ เซนติเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม  
๓.๒ กล่องหมายเลข ๒ ขนาด ๒๒ x ๓๕ x ๑๔ เซนติเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๗ กิโลกรัม  
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๓.๓ กล่องหมายเลข ๓ ขนาด ๓๕ x ๔๕ x ๒๐ เซนติเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม  
๓.๔ กล่องหมายเลข ๔ ขนาด ๔๐ x ๔๕ x ๓๕ เซนติเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม  
๓.๕ กล่องหมายเลข ๖ ขนาด ๔๕ x ๕๕ x ๔๐ เซนติเมตร น้ าหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม  

๔ ส่งของใหญ ่
เงื่อนไข :  

๔.๑ ของมีขนาดใหญ่ น้ าหนักตั้งแต่ ๒๐-๒๐๐ กิโลกรัม 
๔.๒ ขนาดไม่เกินด้านละ ๑๕๐ x ๒๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) 
๔.๓ น าจ่าย่ึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน ๗-๑๐ วันท าการ 
๔.๔ สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องบรรจุและหุ้มห่ออย่างเรียบร้อยในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท า

การไปรษณีย์ เพ่ือพร้อมขนส่ง 
๔.๕ สิ่งของที่ส่งต้องผ่านการด าเนินพิธีการศุลกากรก่อนน าส่ง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ 

 

 
 

๕ บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ  
เป็นบริการระหว่างประเทศท่ี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดพัฒนาขึ้นมาใหม่เพ่ือรองรับธุรกิจระหว่าง

ประเทศและส่งเสริมธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ระหว่างประเทศ  
เงื่อนไข :  

๕.๑ จัดส่งสิ่งของเป็นซองหรือกล่อง (Package) พิกัดน้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัม ยกเว้น
ปลายทางประเทศอังกฤษส่งได้่ึง ๕ กิโลกรัม 

๕.๒ ค่าบริการคิดตามน้ าหนักที่ฝากส่งจริง   
๕.๓ น าจ่าย่ึงผู้รับในต่างประเทศภายใน ๓–๙ วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง  

๖ บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post) 
บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศในรูปแบบ Document และ Package 

(Merchandise) เช่น มีการด าเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ บริการ On Demand 
Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามาร่เลือกรูปแบบการน าจ่ายได้ (เวลา /ส่านที่) การน าจ่าย่ึงผู้รับในปลายทาง
ต่างประเทศแบบ Door to Door  
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เงื่อนไข : 
๖.๑ บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้ าหนักไม่เกิน ๒ กิโลกรัมหรือสิ่งของ Package 

(Merchandise) พิกัดน้ าหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม 
๖.๒ ค่าบริการคิดตามน้ าหนักที่ฝากส่งจริง    
๖.๓ น าจ่าย่ึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน ๒ – ๔ วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวม

ระยะเวลาด าเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง)  
๖.๔ สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพ่ือตรวจสอบสิ่งของ

ก่อนการฝากส่งประเทศปลายทาง  
ของต้องห้าม 

ของต้องห้าม หมาย่ึง ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้น าเข้าหรือส่งออกโดยเด็ดขาด ผู้น าเข้าหรือ
ส่งออกจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และของนั้นจะู่กยึดและด าเนินคดีตามกฎหมายสิ่งของต้องห้าม
ส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ได้แก่  

๑. วัตุ่มีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ  วัตุ่ระเบิด เครื่องมือระเบิด ลูกบอลดับเพลิง และอาวุธ
รูปแบบอ่ืน ๆ ทุกประเภท ปืนเลียนแบบเสมือนของจริง สิ่งโสโครก สิ่งมีพิษ หรือสัตว์มีชีวิต เขาสัตว์ ชิ้นส่วน
มนุษย์ ศพ เ่้ากระดูก หรือสิ่งของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเสียหายแก่ไปรษณียภัณฑ์ใน
ระหว่างส่งทางไปรษณยี์ หรือแก่เจ้าพนักงาน 

๒. เมล็ดพันธุ์พืช พืช ผักสด 
๓. อาหารสดและอาหารที่เน่าเสียได้ 
๔. ยา วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร เครื่องส าอางที่ไม่มีมาตรฐานรับรอง 
๕. หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ (ประเภทของเหลวและเจล) น้ าหอม 
๖. พระพุทธรูป ศาสนวัตุ่ ศิลปวัตุ่ 
๗. ธนบัตร เหรียญ ทองค าแท่ง 
๘. อัญมณีที่ไม่สามาร่บ่งบอกได้ว่าเป็นอัญมณีประเภทใดหรือยังไม่ผ่านการเจียระไน หรือเจียระไน

แล้วแต่ยังไม่ข้ึนรูปเป็นเครื่องประดับ 
๙. สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด สิ่งลามกอนาจาร สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดย

ละเมิดลิขสิทธิ์ 
๑๐. บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า 
๑๑. แบตเตอรี่ส ารอง แบตเตอรี่เดี่ยว 
๑๒. ่ังแก๊สใช้แล้ว กระป๋องอัดแก๊ส เครื่องยนต์ใช้แล้ว 
๑๓. ทราย 
๑๔. ธงชาติไทย และสินค้ามีลวดลายธงชาติไทย 
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ของต้องกํากัด 
ของต้องก ากัด หมาย่ึง ของบางชนิดที่กฎหมายก าหนดให้มีการขออนุญาตน าเข้ามาหรือส่งออกไป

นอกราชอาณาจักร ดังนั้น การน าเข้าและการส่งออกของต้องก ากัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องน ามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือต้องส่งข้อมูลการอนุญาตในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของต้องก ากัด เช่น 

 

ชนิดของต้องก ำกัด หน่วยงำนที่ควบคุม กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
อำหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เครื่องส ำอำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เครื่องมือแพทย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
พืชและส่วนต่ำง ๆ 
ของพืช 

กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

พระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปุ๋ยเคมี กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

พระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

สัตว์ป่ำ สัตว์ป่ำ
สงวน สัตว์ป่ำ
คุ้มครอง และซำก 
ของสัตว์ป่ำดังกล่ำว 

๑. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ 
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม  
๒. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์  

๑. พระรำชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์
ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕  
๒. พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

สัตว์มีชีวิต และ 
ซำกสัตว์  

๑. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์  
๒. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์  

๑. พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 
๒๔๙๙  
๒. พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

อำหำรสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ 

พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

ยำสูบ ยำเส้น บุหรี่  
ซิกำร 

กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง พระรำชบัญญัติยำสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

สุรำ กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง พระรำชบัญญัติสุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
โบรำณวัตถุ กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
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ชนิดของต้องก ำกัด หน่วยงำนที่ควบคุม กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ศิลปวัตถ ุ ศิลปวัตถุและ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
เครื่องชั่งตวงวัด กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
อำวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง 
สิ่งเทียมอำวุธปืน 

กระทรวงมหำดไทย พระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม 
อำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 

ของเล่น ส ำนักมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

พระรำชบัญญัติมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

วิทยุสื่อสำร ส ำนักงำน กสทช. พระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการส่งของ

ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด าเนินการ ๒ กรณี ได้แก ่
๑. กรณีที่ไม่ต้องท าใบขนสินค้าขาออก ให้กระท าได้ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งตามระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้ 
๑.๑ ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก  
๑.๒ ไม่เป็นของต้องก ากัดในการส่งออก (ของต้องก ากัด หมาย่ึง สิ่งของที่มีประกาศหรือ

กฎหมายบังคับว่าการส่งออกจะต้องได้รับอนุญาตก่อน) 
๑.๓ ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก (ค่าภาคหลวง หมาย่ึง เงิน หรือ

ทรัพย์สินที่ผู้ได้รับสัมปทานในทรัพยากรของชาติ ต้องจ่ายให้แก่รัฐ) 
๑.๔ การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไป่ึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจ านวนกี่ห่อ มีราคารวมกันคราวหนึ่ง 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ส าหรับของทั่วไป หรือไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเพชรพลอย 
เครื่องรูปพรรณทองค า และเครื่องรูปพรรณทองค าขาว 

๑.๕ มิใช่การส่งออกท่ีขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร 
๑.๖ มิใช่การส่งออกท่ีขอใบสุทธิส าหรับน ากลับเข้ามา 

๒. กรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๑. ผู้ส่งออกต้องจัดท าใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ มีข้ันตอน ดังนี้ 
๒.๑ ผู้ส่งออก ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการในกระบวนการศุลกากรที่ฝ่าย

บริการศุลกากรไปรษณีย์ (กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 
๒.๒ ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์และใบก ากับการขนย้าย (ใช้บริการที่

เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ช าระภาษีอากร (่้ามี) และน าของมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากนั้นจึง
น าของส่งออกไปฝากส่ง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ น าหลักฐานการส่งออก แจ้ งเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเพื่อรับรองการส่งออก 
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การส่งออกโดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน (express consignment) 
ผู้ประกอบการของเร่งด่วน หมาย่ึง ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมศุลกากรเป็นผู้ประกอบการ

ของเร่งด่วน ให้เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเข้ามาใน หรือ น าออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้บริการกับผู้ 
รับฝากแบบ ประตู่ึงประตู (DOOR TO DOOR) และต้องด าเนินพิธีการศุลกากรตามที่กรมศุลกากรก าหนด
แทนผู้น าเข้า 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) เช่น FedEx  UPS  DHL TNT 
KERRY NIM-EXPRESS  
การส่งออกของเร่งด่วน  

ของเร่งด่วนที่ส่งออกไปต่างประเทศ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
ประเภทที่ ๑  ของที่ส่งออก ได้แก่ เอกสารต่างๆ ที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค ๓ พิกัดอัตราขาออก แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าใบ
ขนสินค้าขาออกในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และ เมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะ
น าไปบรรทุกในอากาศยานเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ประเภทท่ี ๒  ของที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

๑. เป็นของซึ่งไม่ต้องเสียอากรหรือได้รับยกเว้นอากร ตามภาค ๓ พิกัดอัตราขาออก แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยแต่ละรายใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (House Air Waybill) 
มีราคา FOB (Free on Board) ไม่เกินฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ไม่เป็นของต้องห้ามต้องก ากัด หรือของต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติ/รับรองในการปฏิบัติพิ ธี
การศุลกากรตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับศุลกากร 

๓. ไม่เป็นของขอใช้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษทางภาษีอากรอ่ืนๆ เช่น เขตปลอดอากร คลังสินค้า
ทัณฑ์บน การคืนอากรทั่วไป การคืนอากรตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
๒๕๖๐ เขตประกอบการเสรีตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๐ การชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรของส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๒๔ การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้น 

๔. ไม่เป็นของซึ่งขอใช้สิทธิยกเว้นอากรตามภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค ๔ แห่งพระราช
ก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ผู้ประกอบการของเร่งด่วนจัดท าใบขนสินค้าขาออกในนามของผู้ประกอบการของเร่งด่วน และเมื่อ
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะน าไปบรรทุกในอากาศยานเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ประเภทท่ี ๓ ของอ่ืนๆ นอกเหนือจากประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ผู้ส่งออกจัดท าใบขนสินค้าขาออก 
และเมื่อผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร สามาร่น าของไปบรรทุกในอากาศยานเพ่ือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
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เอกสารอ้างอิง 

กรมศุลกากร. การน าเข้าและส่งออกของเร่งด่วน (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
ศุลกากรส าหรับการน าของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (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. 
แหล่งที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๓/E/๐๘๖_๑/๒๔๑.PDF. 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

กรมศุลกากร. พิธีการศุลกากรน าของเข้า-ส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (ออนไลน์) ๒๕๖๑. 
แหล่งที่มา http://ccc.customs.go.th/data_files/๖c๔๘๖๑๕f๕bb๓๑d๕๙๗c๒๕f๙๐๖๖๐๗๖๓๔
e๙ .pdf สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

บริษั ท  ไป รษ ณี ย์ ไทย  จ ากั ด  (๒ ๕ ๖ ๑ ). ไป รษณี 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 จ ากัด (๒๕๖๓). ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เรื่อง รายการสิ่งของต้องห้ามฝากส่ง
ด้ วยบริการคู เรีย โพสต์และบริการโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศ  (ออนไลน์ ). แหล่ งที่ มา 
http://www.oic.go.th/ FILEWEB/CABINFOCENTER๖ / DRAWER๐ ๒ ๐ / GENERAL/DATA
๐๐๐๑/๐๐๐๐๑๘๕๓.PDF สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด. อ านาจสิทธิ์ขาดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด. (ออนไลน์) ๒๕๖๔. แหล่งที่มา 
https://file.thailandpost.com/upload/content/๖๐๙b๓e๓a๖e๐๖a.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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