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1. ขอกําหนดในการสงออกลําไย ลิ้นจี่ มังคุด และสับปะรด
x ตองมีใบอนุญาตนําเขา (Import permit) ซึ่งออกใหโดยหนวยงานกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย (Australian
Quarantine and Inspection Service AQIS)
x ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชออกใหโดยกรมวิชาการเกษตรแนบไปพรอมกับสินคาทุกครั้ง
x กรมวิชาการเกษตรตองตรวจสอบและขึ้นทะเบียนแปลงปลูก และโรงบรรจุสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะเริ่มการสงออก
x ภาชนะที่บรรจุผลไมสงออกไปยังประเทศออสเตรเลียตองระบุหมายเลขโรงบรรจุสินคาและแปลงปลูกเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับไดกรณีที่มีปญหาในการนําเขาสินคา
1.1 ขอกําหนดในการสงออกลําไย และลิ้นจี่
ลําไย และลิ้นจี่ที่สงออกตองผานการกําจัดแมลงวันผลไม และหนอนเจาะผลลิ้นจี่กอนการสงออก ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได ดังตอไปนี้
1.1.1 วิธีกําจัดแมลงดวยความเย็ น (cold treatment) เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม และหนอนเจาะผล โดยลด
อุณหภูมิภายในสุดของผลลําไย และลิ้นจี่ใหคงอยูที่อุณหภูมิ d 1qC นาน 15 วัน หรืออุณหภูมิ d 1.39qC นาน 18 วัน ซึ่ง
การกําจัดแมลงดวยความเย็นสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะคือ การกําจัดแมลงกอนสงออก (pre-export cold
treatment) และทําการกําจัดแมลงในระหวางการขนสง (in-transit cold treatment)
1.1.2 วิธีกําจัดแมลงดวยความรอน (vapor heat treatment) เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม โดยเพิ่มอุณหภูมิภายใน
สุดของผลลําไย และลิ้นจี่ใหคงอยูที่อุณหภูมิ ≥ 47qC นาน 15 min หรืออุณหภูมิภายในสุดของผล ≥ 46qC @ 20 min.
โดยกระบวนการอบไอน้ําจะตองใชเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
หมายเหตุ กรณีเลือกใชวิธีการในขอ 1.2 ตองมีการรับรองวาผลลําไย และลิ้นจี่มาจากแปลงปลูกซึ่งปลอดจาก
หนอนเจาะผลลิ้นจี่
1.1.3 กรณีท่ีเลือกใชวิธีก ารกําจัดแมลงดวยความรอน ในฤดูกาลแรกของการสงออกเจาหนาที่ของหนวยงาน
AQIS จากออสเตรเลีย ตองเดินทางมาตรวจสอบระบบประสิทธิภาพของเครื่องอบไอน้ํากอนที่จะไดรับอนุญาตใหใช
เครื่องอบลําไย/ ลิ้นจี่ สงออกไปออสเตรเลีย โดยไทยตองรับผิดชอบคาใชจายของเจาหนาที่ AQIS ที่เดินทางมาไทย
1.1.4 สภาพของลําไยที่จะสงออกไปออสเตรเลีย จะตองอยูในลักษณะเปนผลเดี่ยว (individual detached
longan) หรือผลติดกับกาน (longan fruit on panicles) โดยกานตองยาวไมเกิน 10-15 cm. เสนผาศูนยกลางไมเกิน 3-4
cm. สวนกรณีของลิ้นจี่ จะตองอยูในลักษณะเปนผลเดี่ยว (individual detached lychee) เทานั้น
1.1.5 การกําจัดแมลงในลําไย/ ลิ้นจี่ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร


1.2 ขอกําหนดในการสงออกมังคุด
1.2.1 ตองเก็บเกี่ยวมังคุดผลแกในระยะที่เปลือกเปนสีชมพูถึงสีเลือดนกปนน้ําตาล
1.2.2 ปลือกมังคุดตองเไมมีรอยแตก ไมมีรู และขั้วไมหลุด
1.2.3 มังคุดทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดทีละผล เพื่อขจัดเพลี้ยแปง และมดดําที่อยูบริเวณผิวเปลือกและ
ใตวงกลีบเลี้ยง โดยอาจจะใชวิธีการตางๆ ดังนี้
- ลางในน้ํา
- เปาดวยลมที่มีแรงดันสูง
- ฉีดพนดวยน้ําที่มีแรงดันสูง
หรือ
- ใชวิธีการที่กลาวมาแลวรวมกัน
1.3 ขอกําหนดในการสงออกสับปะรด
1.3.1 ตองตัดจุกสับปะรดเพื่อปองกันมิใหมีแมลง และเมล็ดวัชพืชติดไปกับสับปะรด
1.3.2 ตองรมสับปะรดกอนสงออกดวยสารรมเมทธิลโบรไมด อัตรา 32 g/ m3/ 2 hrs. ขณะที่เนื้อสับปะรดตองมี
อุณหภูมิเนื้อผลไม > 21qC หากเนื้อสับปะรดมีอุณหภูมิ < 21qC ตองเพิ่มความเขมขนของสารรม (ขณะนี้ อนุญาตใหรม
ยาที่ประเทศปลายทางได)
หมายเหตุ ผูที่ประสงคจะสงออกผลไม 4 ชนิดดังกลาวขางตน สามารถมายื่นคําขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูก และโรงบรรจุ
สินคาไดที่ศูนยบริการทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ หมายเลขโทรศัพท 02-579-6133-4 และติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสงออก และเงื่อนไขของการนําเขาสับปะรด, ลําไย, ลิ้นจี่ และมังคุด
ไปออสเตรเลี ยไดที่ กลุ มวิ จัย กัก กัน พืช สํ านั กวิ จัย พัฒ นาการอารั กขาพื ช กรมวิ ชากา รเกษตร หมายเลข
โทรศัพท 02-579-8516 หรือ 02-579-2145
2. การสงออกพืชบางชนิด และการระบุขอความพิเศษ (Addition Declaration)
2.1 ใบโปรงฟา (asparagus fern), Asparagus setaceus
การสงออกไปออสเตรเลีย ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้ Asparagus rust (Puccinia asparagi) does not
occur in Thailand
2.2 เหงา (Teak stump) หรือตนกลาสัก (Tissue cultured of Teak)
ตองมีหนังสือรับรองจากกลุมวิจัยกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) แนบมาดวยทุกครั้ง และระบุ
ขอความรับรองพิเศษดังนี้
Prior to removal of the plantlets from agar the tissue cultures were inspected and found to be free
from any disease symptoms and fungal or bacterial contamination. The plantlets were aseptically transferred
under supervision to sterile containers which were then sealed and not subsequently re-opened


2.3 การสงออกเผือกสด
เผือกสดเพื่อการบริโภคที่อนุญาตใหนําเขาไดคือ Colocasia esculenta var.esculenta ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา ดังนี้
2.3.1 หัวมีความยาว t 15 cm.
และ/ หรือ
2.3.2 มีเสนผาศูนยกลาง (วัดจากสวนที่กวางที่สุด) t 7 cm.
2.3.3 มีน้ําหนัก t 300 g.
2.3.4 ไมมีตาขาง หรือยอด
2.3.5 ไมมีขนหยาบตามหัวเผือก
ยกเวน เผือก (Colocasia esculenta var. antiquorum) จัดเปนสิ่งตองหาม
2.4 เห็ด Flammulina spp. (เห็ดเข็มทอง) และ wood ear (เห็ดหูหนู) ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้
The mushroom (…ระบุชื่อวิทยาศาสตร…) was grown on a substrate totally free of animal products
including animal by-products and faeces



