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ราง 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
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ซึ่งการนําเขาสิ่งตองหาม 

--------------------------------------- 

   ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดพืช  และพาหะจากแหลงที่กาํหนด
เปนสิ่งตองหาม ขอยกเวน และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่ ๕)   พ.ศ. ๒๕๕๐  
ลงวันที่ .............................พ.ศ. ๒๕๕๐  กําหนดขอยกเวนหรือเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเขาสิ่งตองหามได 
โดยตองทําการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชใหเสร็จสิ้นสมบูรณ ตามหลกัเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรกําหนด   นั้น  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ องคกรอารักขาพืชแหงชาติ  (National Plant Protection Organization, NPPO) ของ 
ประเทศผูสงออก    ตองยื่นคาํขออนุญาตนําเขาสิ่งตองหามเปนลายลักษณอักษรตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร     
ตามที่อยูดังตอไปนี ้
   อธิบดี 
   กรมวิชาการเกษตร 
   เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน จตจุักร 
   กรุงเทพฯ 10900, ประเทศไทย 
   โทรศัพท + 66 2  940  5412 
   โทรสาร  + 66 2  940  5528 
   เว็บไซด  www.doa.go.th 

  ขอ ๒ องคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออก  ตองสงขอมูลทั้งหมดเปนภาษา 
อังกฤษ เพื่อประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ดงัตอไปนี้  

๒.๑ ที่อยูที่สมบูรณขององคกรอารักขาพืชแหงชาติ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท  
โทรสาร และขอมูลติดตอทางจดหมายอีเลคโทรนิค 
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๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับพืชที่ประสงคจะสงออกมายงัประเทศไทย 
๒.๒.๑ ช่ือวิทยาศาสตร รวมถึงผูตั้งชื่อ  
๒.๒.๒ อนุกรมวิธานของพืช 
๒.๒.๓ ช่ือพอง 
๒.๒.๔ ช่ือสามัญ 
๒.๒.๕ พันธุ หรือ สายพันธุ  
๒.๒.๖ สวนของพืชทีจ่ะสงออก (เชน ผล เมล็ด  ฯลฯ) 
๒.๒.๗ การใชประโยชนของพืช (เชน บริโภค อุปโภค ขยายพันธุ ฯลฯ) 
๒.๒.๘ ประเทศปลายทางที่จะสงพืชไป (ประเทศอื่น) 
๒.๒.๙ ภาพถายของพชื 

๒.๓ ขอมูลเกี่ยวกับแหลงปลูกพืช 
๒.๓.๑ มลรัฐ  ภูมิภาค  จังหวดั  ตําบล  ฯลฯ 
๒.๓.๒ แผนที่แสดงแหลงปลูกพืช 
๒.๓.๓ สภาพภูมิอากาศของแหลงปลูกพืช 
๒.๓.๔ ปริมาณที่คาดวาจะสงออก 

๒.๔ ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการเพาะปลูกพชื 
๒.๔.๑ แผนการที่เฉพาะสําหรับการบริหารจัดการศัตรูพืช    แผนการ

เฝาระวังศัตรูพชื และระบบการตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืช 
(เชน ขอมูลการสํารวจ หรือวิธีการสุมตัวอยาง ฯลฯ)  

๒.๔.๒ ผลผลิตจากพื้นที่ที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการวาปลอด
ศัตรูพืช โดยองคกรอารักขาพืชแหงชาต ิ

๒.๔.๓ กฎระเบยีบควบคุมศัตรูพืชภายในประเทศ (เชน พืน้ที่ปลอด
ศัตรูพืช  มาตรการควบคุมการนําเขา   หรือขอกําหนดสําหรับ
การนําเขา ฯลฯ) 

๒.๔.๔ การผลิต  วิธีการเก็บเกีย่ว ชวงเวลาเก็บเกี่ยว 
๒.๕ ขอมูลเกี่ยวกับศัตรูพืชที่พบบนสวนของพืชที่สงออก  และพาหะของ      

เชื้อโรคพืชที่ทําลายพืช (ดู ตาราง)  
๒.๕.๑ ช่ือวิทยาศาสตร รวมถึงผูตั้งชื่อ  
๒.๕.๒ อนุกรมวิธานของศัตรูพืช 
๒.๕.๓ ช่ือพอง 
๒.๕.๔ ช่ือสามัญ 
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๓ 

๒.๕.๕ ช่ือพืชอาศัย (ช่ือวิทยาศาตร และสายพนัธุถาเกี่ยวของ) 
๒.๕.๖ สวนของพืชทีศ่ัตรูพืชเขาทําลาย 
๒.๕.๗ อาการ หรือ ลักษณะการทําลาย 
๒.๕.๘ การแพรกระจาย 
๒.๕.๙ การทําลายของประชากรศัตรูพืชในชวงระยะเวลาหนึ่ง          

(พบไดทัว่ไป  บางครั้งบางคราว  หรือ นานๆ คร้ัง) 
๒.๕.๑๐  วิธีการปองกันกําจดัศัตรูพืช 
๒.๕.๑๑  เอกสารอางอิงทางวิชาการที่เกีย่วกับศัตรูพืช 

 
ช่ือ

วิทยาศาสตร
และชื่อพอง 

ประเภท 
(แมลง ไร รา 
แบคทีเรีย ฯลฯ) 

ลําดับ วงศ ช่ือสามัญ สวนของ
พืชที่ถูก
ทําลาย 

เอกสารอางอิง 

       
 

๒.๖ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว  
๒.๖.๑ วิธีการบรรจุ 
๒.๖.๒ กระบวนการตรวจกอนสงออก 
๒.๖.๓ การกําจัดศัตรูพืชหลังการเกบ็เกี่ยว 
๒.๖.๔ การเก็บรักษาสินคาและมาตรการปองกันศตัรูพืช 
๒.๖.๕ การขนสง (ภายในประเทศและระหวางประเทศ) 

๒.๗ กระบวนการทีใ่ชในปจจุบัน สําหรับการใหการรับรองทางสุขอนามัยพชื
(เชน การตรวจสอบในแปลงปลูก การสุมตัวอยาง  การระบุขอความพิเศษ    
ฯลฯ)   

๒.๘ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงศตัรูพืชที่เคยดําเนินการไปแลวกับประเทศอืน่ 
๒.๙ ขอมูลที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ควรเปนขอมลูลาสุดหรือมีอายุ

นอยกวา    ๑๐ ป     และผานการพิสูจนความถูกตอง หรือรับรองจากองคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศ
ผูสงออก 

  ขอ ๓ การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชจะดาํเนินการ        โดยอาศัยแนวทางของมาตรฐาน
ระหวางประเทศสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช   กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงศตัรูพืชจะเกี่ยวของกับการ
จําแนกศัตรูพชืซ่ึงติดมากับพืชเปนศัตรูพชืกักกนั         ประเมินศักยภาพที่ศัตรูพืชกกักันจะเขามาในประเทศ  
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๔ 

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมที่เกดิขึ้นจากการเขามาของศัตรูพืชกักกนั       และการ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงสําหรับศัตรูพืชกักกนัดงักลาวนั้น   การดําเนินการวเิคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช
ใหเสร็จสมบูรณในทกุขั้นตอนอาจจะเกีย่วพันถึงการสงเจาหนาทีก่ักกนัพืช   เดนิทางไปยังประเทศผูสงออก
เพื่อประเมิน  การบริหารจัดการศัตรูพืชในแหลงผลิต  ระบบการตรวจรบัรองการปลอดศัตรูพืชกอนสงออก  
วิธีกําจัดศัตรูพืชกักกนับนพืชหลังการเก็บเกีย่ว 

  ขอ ๔ การนําเขาสิ่งตองหามอาจจําเปนตองกําหนดใหมีเจาหนาที่กักกนัพืชเดนิทางไป
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบสิ่งตองหามกอนสงออกในประเทศผูสงออก      เปนครั้งคราวหรือตลอดฤดูกาล
สงออก  

  ขอ ๕ ใหประเทศผูสงออกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของเจาหนาที่กักกนัพืชที่เดินทางไป
ปฏิบัติงานตามขอ ๓ และขอ ๔ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 
   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
              ประกาศ ณ วนัที่                                       พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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คาใชจายสําหรับพนักงานเจาหนาที ่แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
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 ๑. คาโดยสารเครื่องบิน       เทาที่จายจริง 
 ๒. คาเบี้ยเล้ียง       ๔,๕๐๐ บาท / วัน 
 ๓. คาที่พักรวมคาอาหารเชา      เทาที่จายจริง 
 ๔. คาลวงเวลา  
  - วันจนัทร ถึง ศุกร หลังจาก ๑๗.๐๐ น. หรือ กอน ๙.๐๐น.  ๘๐๐ บาท/ช่ัวโมง  
  - วันเสาร วนัอาทิตย และวันหยุดราชการอื่น   ๑,๒๐๐ บาท/ช่ัวโมง 
   (ในประเทศผูสงออก)    
 ๕. คาใชจายอื่นๆ  
  - คาเดินทางภายในประเทศ     เทาที่จายจริง 
   (ในประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก) 
  - คาหนังสือเดินทาง     เทาที่จายจริง 
  - คาวีซา       เทาที่จายจริง 
  - คาธรรมเนียมสนามบิน     เทาที่จายจริง 
  - คาการติดตอส่ือสารระหวางประเทศ   เทาที่จายจริง 
  - คาฉีดวัคซีน      เทาที่จายจริง 
  - คาประกันภัย      เทาที่จายจริง 
  - คารักษาพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน    เทาที่จายจริง 
 

----------------------------- 
 
 


