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1. ขอกําหนดในการสงออกลําไย ลิ้นจ่ี มังคุด และสับปะรด  

 ตองมใีบอนุญาตนําเขา (Import permit) ซึ่งออกใหโดยหนวยงานกักกันและตรวจสอบออสเตรเลีย (Australian 
Quarantine and Inspection Service AQIS)  

 ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชออกใหโดยกรมวิชาการเกษตรแนบไปพรอมกับสินคาทุกคร้ัง  
 กรมวิชาการเกษตรตองตรวจสอบและขึ้นทะเบียนแปลงปลูก และโรงบรรจุสินคาใหแลวเสร็จกอนที่จะเร่ิมการสงออก  
 ภาชนะที่บรรจุผลไมสงออกไปยังประเทศออสเตรเลียตองระบุหมายเลขโรงบรรจุสินคาและแปลงปลูกเพ่ือใหสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับไดกรณีที่มีปญหาในการนําเขาสินคา 

1.1 ขอกําหนดในการสงออกลําไย และลิ้นจ่ี   

ลําไย และล้ินจ่ีที่สงออกตองผานการกําจัดแมลงวันผลไม และหนอนเจาะผลล้ินจี่กอนการสงออก  ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได ดังตอไปน้ี   

1.1.1 วิธีกําจัดแมลงดวยความเย็น (cold treatment) เพ่ือกําจัดแมลงวันผลไม และหนอนเจาะผล โดยลด
อุณหภูมิภายในสุดของผลลําไย และล้ินจี่ใหคงอยูที่อุณหภูมิ  1 C นาน 15 วัน หรืออุณหภูมิ  1.39 C นาน  18 วัน ซึ่ง
การกําจัดแมลงดวยความเย็นสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะคือ การกําจัดแมลงกอนสงออก (pre-export cold 
treatment) และทําการกําจัดแมลงในระหวางการขนสง (in-transit cold treatment)  

1.1.2 วิธีกําจัดแมลงดวยความรอน (vapor heat treatment) เพ่ือกําจัดแมลงวันผลไม โดยเพ่ิมอุณหภูมิภายใน
สุดของผลลําไย และล้ินจี่ใหคงอยูที่อุณหภูมิ ≥ 47 C นาน 15 min หรืออุณหภูมิภายในสุดของผล ≥ 46 C @ 20 min. 
โดยกระบวนการอบไอนํ้าจะตองใชเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง   
หมายเหตุ   กรณีเลือกใชวิธีการในขอ 1.2 ตองมีการรับรองวาผลลําไย และล้ินจี่มาจากแปลงปลูกซึ่งปลอดจาก    
                 หนอนเจาะผลล้ินจี่  

1.1.3 กรณีที่เลือกใชวิธีการกําจัดแมลงดวยความรอน ในฤดูกาลแรกของการสงออกเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
AQIS จากออสเตรเลีย ตองเดินทางมาตรวจสอบระบบประสิทธิภาพของเคร่ืองอบไอน้ํากอนท่ีจะไดรับอนุญาตใหใช
เคร่ืองอบลําไย/ ล้ินจี่ สงออกไปออสเตรเลีย โดยไทยตองรับผิดชอบคาใชจายของเจาหนาท่ี AQIS ที่เดินทางมาไทย   

1.1.4 สภาพของลําไยท่ีจะสงออกไปออสเตรเลีย จะตองอยูในลักษณะเปนผลเด่ียว (individual detached 
longan) หรือผลติดกับกาน (longan fruit on panicles) โดยกานตองยาวไมเกิน 10-15 cm. เสนผาศูนยกลางไมเกิน 3-4 
cm. สวนกรณีของล้ินจี่ จะตองอยูในลักษณะเปนผลเดี่ยว (individual detached lychee) เทาน้ัน 

1.1.5 การกําจัดแมลงในลําไย/ ล้ินจี่ ตองอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร 



 

1.2 ขอกําหนดในการสงออกมังคุด   

1.2.1 ตองเก็บเก่ียวมังคุดผลแกในระยะท่ีเปลือกเปนสีชมพูถึงสีเลือดนกปนนํ้าตาล 
1.2.2 ปลือกมังคุดตองเไมมีรอยแตก ไมมีรู และข้ัวไมหลุด  
1.2.3 มังคุดทั้งหมดตองผานการทําความสะอาดทีละผล เพ่ือขจัดเพล้ียแปง และมดดําท่ีอยูบริเวณผิวเปลือกและ

ใตวงกลีบเล้ียง โดยอาจจะใชวิธีการตางๆ ดังนี้  
- ลางในนํ้า  
- เปาดวยลมที่มีแรงดันสูง  
- ฉีดพนดวยนํ้าท่ีมีแรงดันสูง   หรือ 
- ใชวิธีการท่ีกลาวมาแลวรวมกัน 

1.3 ขอกําหนดในการสงออกสับปะรด  

1.3.1 ตองตัดจุกสับปะรดเพื่อปองกันมิใหมีแมลง และเมล็ดวัชพืชติดไปกับสับปะรด 
1.3.2 ตองรมสับปะรดกอนสงออกดวยสารรมเมทธิลโบรไมด อัตรา 32 g/ m3/ 2 hrs. ขณะท่ีเน้ือสับปะรดตองมี

อุณหภูมิเน้ือผลไม > 21 C หากเน้ือสับปะรดมีอุณหภูมิ < 21 C ตองเพ่ิมความเขมขนของสารรม (ขณะน้ี อนุญาตใหรม
ยาท่ีประเทศปลายทางได) 
หมายเหตุ   ผูที่ประสงคจะสงออกผลไม 4 ชนิดดังกลาวขางตน สามารถมาย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูก และโรงบรรจุ

สินคาไดที่ศูนยบริการทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ หมายเลขโทรศัพท 02-579-6133-4 และติดตอสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับขั้นตอนการสงออก และเงื่อนไขของการนําเขาสับปะรด, ลําไย, ล้ินจี่ และมังคุด
ไปออสเตรเลียไดที่กลุมวิจัยกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชากา 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.) แนบมาดวยทุกคร้ัง 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 

เผือกสดเพื่อการบริโภคท่ีอนุญาตใหนําเขาไดคือ Colocasia esculenta var.esculenta ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา ดังนี้ 

2.3.1 หัวมีความยาว  15 cm.     และ/ หรือ 
2.3.2 มีเสนผาศูนยกลาง (วัดจากสวนท่ีกวางท่ีสุด)  7 cm.   
2.3.3 มีน้ําหนัก   300 g.      
2.3.4  ไมมีตาขาง หรือยอด     
2.3.5  ไมมีขนหยาบตามหัวเผือก 

ยกเวน เผือก (Colocasia esculenta  var. antiquorum) จัดเปนส่ิงตองหาม 

2.4 เห็ด Flammulina spp. (เหด็เข็มทอง) และ wood ear (เหด็หหูนู) ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้  
The mushroom  (…ระบุชื่อวิทยาศาสตร…) was grown on a substrate totally free of animal products 

including animal by-products and faeces 




