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1.  การนําเขาผลไมสด (D-95-08 และ D-01-07) 

1.1  ผลไมเมืองหนาว นําเขาได 4 ชนดิ ดังนี ้
1.1.1  กีว ี

1.1.2  แตงโม 

1.1.3  แคนตาลูป 

1.1.4  persimmon 
 

1.2 . ผลไมเมืองรอน สามารถนําเขาไดทุกชนิด เชน 

1.2.1   กระทอน 1.2.10   พุทรา 1.2.19   ลําไย 

1.2.2   กลวย 1.2.11   มะขามหวาม 1.2.20   ล้ินจี ่
1.2.3   แกวมังกร 1.2.12   มะปราง 1.2.21   สมโอ 

1.2.4   ขนุน 1.2.13   มะพราวออน 1.2.22   สละ 

1.2.5   เงาะ 1.2.14   มะมวง 1.2.23   เสาวรส 

1.2.6   ชมพู 1.2.15   มะยม  

1.2.7   ทุเรียน 1.2.16   มังคุด  

1.2.8   นอยหนา 1.2.17   ลองกอง  

1.2.9   ฝรั่ง 1.2.18   ละมุด  

หมายเหต ุ การนําเขาผลไมในขอ 1.1 และ 1.2 ไมจําเปนตองมี ใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสืออนุญาตนําเขา ทั้งนี้ ผลไม
ที่นําเขาตองไมมีดิน เศษซากพืช และศัตรูพืชตดิไป 

2.  การนําเขาผักสด (D-94-26) สามารถนาํเขาไดทุกชนดิ เชน 

2.2.1 พริก 2.2.10 โหระพา   

2.2.2 มะเขือ 2.2.11 กะเพรา   

2.2.3 มะระ 2.2.12 กระเจีย๊บ   

2.2.4 ผักชีไทย 2.2.13 ขาวโพดออน   

2.2.5 ผักชีฝรั่ง 2.2.14 พืชหัว เชน หอมหัวใหญ,  ขิง, ขา, กระชาย, ตะไคร, กระเทียม, แครอท เปนตน 

2.2.6 คื่นฉาย    

2.2.7 พืชสกุล Brassica    

2.2.8 ผักบุง     

2.2.9 เห็ด     
 

ยกเวน หัวมันฝรั่ง ไมสามารถนําเขาได 
หมายเหต ุ การนําเขาผัก ไมจําเปนตองมี ใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสืออนุญาตนําเขา ทั้งนี้ ผักท่ีนําเขาตองไมมดีิน 

เศษซากพืช และศัตรูพืชติดไป 



3.  การนําเขาพืชเพื่อปลูก 

3.1  พืชเพื่อปลูก (plant for planting) ทุกชนิดที่จะนาํเขาแคนานา ตองแสดงหนังสืออนุญาตนําเขา (Import Permit) และ
ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ณ ดานนําเขาประเทศแคนาดาทุกคร้ัง (D-08-04) 

3.2  หามสงออก พืชตองหาม และพืชที่ยังไมผานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช (D-08-04) ดังนี ้

 1. Abrus precatorius (มะกลํ่าตาหนู)  
สิ่งตองหาม 

2. Acacia spp.  
สิ่งตองหาม 

3. Acer spp. (เมเปล)  
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

4. Acrocomia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

5. Actinidia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

6. Aesculus spp. (มะเนียงนํ้า)   
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

7. Ajania spp. (เบญจมาศ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

8. Albizia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

9. Alnus spp. (สรอยสมเด็จ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ และทอนพันธุไมมีราก (unrooted cuttings) 
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

10. Amaranthus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

11. Arachis hypogaea (ถั่วลิสง : ไมวาจะมีเปลือกหรือไมกต็าม)  สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

12. Aralia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

13. Artemisia austriaca  
ตองทาํ PRA กอน 

14. Astrocaryum spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

15. Atriplex spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

16. Attalea spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

17. Avena spp. (ปุยหมัก, ฟาง และหญาแหงจากขาวโอต)   
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

18. Bactris spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

19. Berberis spp. (บารเบอร่ี/ เบอร่ี)   
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

20. Betula spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

21. Brahea spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

22. Bromus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

23. Broussonetia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

24. Butia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

25. Cajanus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

26. Calamus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

27. Camellia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

28. Cannabis sativa (กัญชา)   
สิ่งตองหาม 

29. Capsicum spp. (พริก)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

30. Carpinus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 



31. Carya spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

32. Cassinia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

33. Castanopsis spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

34. Casuarina spp. (=Allocasuarina)  
ตองทาํ PRA กอน 

35. Catalpa spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

36. Celastrus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

37. Celtis sinensis  
ตองทาํ PRA กอน 

38. Cercis spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

39. Cestrum laevigatum  
ตองทาํ PRA กอน 

40. Chaenomeles spp.  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

41. Chenopodium spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

42. Chrysanthemum spp. (เบญจมาศ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

43. Cornus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

44. Corylus spp. (ฮาเซลนัท)    
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

45. Crataegus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

46. Cryptomeria spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

47. Cuscuta spp. (dodder)   
สิ่งตองหาม 

48. Cydonia spp. (quince) ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

49. Datura spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

50. Dendranthema spp./ Dendranthemum spp. ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

51. Desmoncus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

52. Earthworm (ไสเดือน)  
สิ่งตองหาม 

53. Elaeagnus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

54. Eleutherococcus senticosus (เมล็ดพันธุโสมไซบีเรีย)  
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

55. Eriobotrya spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

56. Euterpe spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

57. Fagus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

58. Ficus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

59. Firewood ไมฟนที่ยังไมผานการกาํจัดศัตรูพืช  
ส่ิงตองหาม 

60. Forest products เชน ไม (wood), เปลือกไม (bark chips), ซุง (logs), เสาโทรเลข (telephone  poles), ไม
หมอนรถไฟ (railway ties) ที่ยังไมผานการกําจัดศตัรูพืช 

สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

61. Fragaria spp. (สตอเบอร่ี)   
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

62. Frangula (coffeeberry)   
สิ่งตองหาม 

62. Fraxinus spp. (จันทรทอง จันทรทองเทศ)   
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

64. Grevillea spp.  
ตองทาํ PRA กอน 



65. Hakea spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

66. Halogeton spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

67. Hedera spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

68. Hibiscus spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

69. Hordeum spp. (ขาวบารเลย) เมลด็พันธุ (เพ่ือปลูก และบริโภค), ปุยหมัก, ฟาง และหญาแหง สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

70. Ilex spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

71. Juglans spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

72. Juniperus spp. (สน) ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

73. Lagerstroemia spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

74. Larix spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

75. Lepidium spp. (syn. Senebiera spp., Coronopus spp.) 
ตองทาํ PRA กอน 

76. Leucanthemella serotina (เบญจมาศ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ ส่ิงตองหาม 

77. Lindera spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

78. Liquidambar spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

79. Litchi spp.  
ตองทาํ PRA กอน 

80. Ludwigia hyssopifolia   
ตองทาํ PRA กอน 

81. Ludwigia prostrata   
ตองทาํ PRA กอน 

82. Lycopersicon esculentum (มะเขือเทศ) ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

83. Maackia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

84. Mahoberberis spp. (ขมิ้นตน)    
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

85. Mahonia spp. (ขมิ้นตน)    
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

86. Mallotus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

87. Malus spp. (แอปเปล) ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

88. Malva spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

89. Mangifera spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

90. Manicaria spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

91. Mauritia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

92. Melia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

93. Metroxylon spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

94. Morus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

95. Nicotiana spp. (ยาสูบ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

96. Nipponanthemum (nipponicum)    
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

97. Oenocarpus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

98. Olea spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

99. Oncosperma spp.   
ตองทาํ PRA กอน 



100. Orobanche spp. (broomrape)    
สิ่งตองหาม 

101. Ostrya spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

102. Papaver somniferum (ฝน)   
สิ่งตองหาม 

103. Parrotia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

104. Persea spp. (=Machilus)   
ตองทาํ PRA กอน 

105. Photinia spp. (=Stranvaesia)   
ตองทาํ PRA กอน 

106. Picea spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

107. Picnomon spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

108. Pinus spp. (สน สนสามใบ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

109. Platanus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

110. Pollen (เกสรเพ่ือการขยายพันธุ) ดังนี ้   
 

-   Chaenomeles spp.   
สิ่งตองหาม  

-   Cydonia spp.  
สิ่งตองหาม  

-   Malus spp.  
สิ่งตองหาม  

-   Pinus spp.  
สิ่งตองหาม  

-   Prunus spp.  
สิ่งตองหาม  

- Pyrus spp.  
สิ่งตองหาม  

- อื่นๆ  
ตองทาํ PRA กอน 

111. Polygonum spp. (=Reynoutria)   
ตองทาํ PRA กอน 

112. Populus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

113. Prunus spp. (plant and pollen) เชน พลับ, ทอ, เชอรี่  สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

114. Pseudolarix spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

115. Psidium spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

116. Punica spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

117. Pyracantha spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

118. Pyrethrum uliginosum (เบญจมาศ)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

119. Pyrus spp. (pear) ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

120. Quercus spp. (กอ, โอค)     
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

121. Rhamnus spp. (กุหลาบหิน)    
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

122. Rhododendron spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

123. Rhus spp. (=Toxicodendron)   
ตองทาํ PRA กอน 

124. Ribes spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

125. Robinia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

126. Rosa spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

127. Roystonea spp.   
ตองทาํ PRA กอน 



128. Rubus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

129. Rumex sagittatus   
ตองทาํ PRA กอน 

130. Sabal spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

131. Sageretia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

132. Salix spp. (หลิว) เฉพาะกิง่สําหรับประดับตกแตง ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

133. Sapium spp. (=Triadica)   
ตองทาํ PRA กอน 

134. Secale spp. (ขาวไรย) เมล็ดพันธุ (เพ่ือปลูก และบริโภค), ปุยหมัก, ฟาง และหญาแหง สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

135. Senecio angulatus   
ตองทาํ PRA กอน 

136. Snails (หอยทาก), terrestrial (หอยบก) ที่มีชวีิต   
สิ่งตองหาม 

137. Soil Sand and related matter ดิน และวัสดุที่คลายคลึงกนั 
สิ่งตองหาม 

138. Solanum spp.  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

139. Solanum tuberosum (มันฝรั่ง) เพ่ือบริโภค หรือแปรรูป 
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

140. Sophora spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

141. Sorbus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

142. Sorghum spp. ขาวฟางท่ียังมเีมล็ดตดิรวงอยู   
สิ่งตองหาม 

143. Spergularia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

144. Striga spp. (หญาแมมด)    
สิ่งตองหาม 

145. Styrax spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

146. Syagrus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

147. Toona spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

148. Triticum spp. (ขาวสาลี) เมล็ดพันธุ (เพ่ือปลูก และบริโภค), ปุยหมัก, ฟาง และหญาแหง สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

149. Ulmus spp. (เอลม, ลูบลีบ, คูชางยอย)  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

150. Vaccinium spp. (blueberry และ cranberry)    
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

151. Vernicia spp.(=Aleurites)   
ตองทาํ PRA กอน 

152. Viburnum spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

153. Washingtonia spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

154. Wood packaging วัสดุบรรจุภัณฑไมที่ยังไมผานการกําจัดศตัรูพืช 
สิ่งตองหาม 

155. X-Triticosecale spp. (ลูกผสมขาวสาลีและขาวไรย) เมล็ดพันธุ (เพ่ือปลูก และบริโภค), ปุยหมัก, ฟาง  
และหญาแหง 

สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

156. Zea mays (เมล็ดพันธุ ลําตน และใบ)   
สิ่งตองหาม และตองทาํ 
PRA กอน 

157. Zelkova spp.  ยกเวน เมล็ดพันธุ สิ่งตองหาม 

158. Zizania spp. (หนอไมน้ํา/ ขาวปายักษ)    
สิ่งตองหาม 

159. Ziziphus spp.   
ตองทาํ PRA กอน 

 



4.  การระบุขอความรับรองพิเศษสําหรับการนําเขาพืชเพือ่ปลกู (D-08-04, D-11-01) 

4.1 พืชเพื่อปลูกท่ี ไมมีราก  
-  ไมตองระบุขอความรับรองพิเศษ 

4.2   พืชเพื่อปลูกท่ี มีราก ระบุขอความพิเศษ ดังนี ้
-  Potato wart disease (Synchytrium endobioticum), Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis and 

Globodera pallida) are known not to occur in Thailand 

-  Material meets the requirements for soil-borne plant pests as specified in Section 3.9.1.2 of directive 

D-08-04 

4.3   พืชที่ไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (Tissue culture) ระบุขอความพิเศษ ดังนี ้
-  Potato wart disease (Synchytrium endobioticum), Potato cyst nematode (Globodera rostochiensis and 

Globodera pallida) are known not to occur in Thailand 

4.4  สําหรับการสงออกพืชในขอ 1-20  
 1. Atalantia spp. 8. Cunninghamia spp. 15. Severinia spp. 

 2. Castanea spp. 9. Fortunella spp. 16. Tectona spp. 

 3. Celtis spp. 10. Koelreuteria spp. 17. Tilia spp. 

 4. Cercidiphyllum spp. 11. Poncirus spp. 18. Toxicodendron spp. 

5. Celastrus spp. 12. Pseudocydonia spp. 19. Triadica spp. 

6. Citrus spp. 13. Pterocarya spp. 20. Zanthoxylum spp. 

7. Cotoneaster spp. 14. Schima spp.  
 

4.4.1   <10 mm. (0.4 นิ้ว) ระบุขอความพิเศษ ดังนี ้

-  The plant material in this consignment meet the CFIA phytosanitary requirements as described 

in policy directive D-11-01 tom prevent the entry and spread of Anoplophora spp.   

   หมายเหตุ  หากสงออกพชืในขอ 1-20  แบบไมมีราก ใหระบุขอความรับรองพิเศษในขอ 4.1 เพิ่มเติม 
   แบบมีราก ใหระบุขอความรับรองพิเศษในขอ 4.2 เพิ่มเติม 

4.4.2    ≥ 10 mm. (0.4 นิ้ว) ระบุขอความพิเศษ ดังนี ้

-  The plant material in this consignment was solely grown in Thailand and Anoplophora chinensis 

and A. glabripennis are known not to occur in Thailand 

   หมายเหตุ  หากสงออกพชืในขอ 1-20  แบบไมมีราก ใหระบุขอความรับรองพิเศษในขอ 4.1 เพิ่มเติม 
   แบบมีราก ใหระบุขอความรับรองพิเศษในขอ 4.2 เพิ่มเติม 

 

 

  



5.   วัสดุปลูกที่ไดรับอนุญาตใหติดไปกับพืชเพื่อปลูก ไดแก  
1. วัสดุที่ไมใชดิน หรือวัสดุที่คลายคลึงกัน 11. หินพิวมิส (pumice)  
2. เม็ดดินเผา (expanded or baked clay pellets) 12. กระดาษรีไซเคิล 

3. เม็ดโฟม (expanded polystyrene beads)  13. ใยหิน (rock wool) 

4. โฟมปกดอกไม (floral foam) 14. ขี้เล่ือย (sawdust) 
5. ขุยเปลือกมะพราว (ground coconut husk)  15. สแฟกนัมมอส (sphagnum) 
6. ฝกโกโกบด (ground cocoa pods) 16. สไตโรโฟม (styrofoam)  
7. เปลือกเมล็ดกาแฟบด (ground coffee hulls)  17. ฟองน้ําสังเคราะห  
8. เปลือกขาวบด (ground rice husk) 18. แรเวอรมิคูไลต (vermiculite)  
9. พีท (peat) 19. เถาภูเขาไฟ (volcanic ash) 
10. เพอรไลต (perlite หินภูเขาไฟชนิดหนึ่ง) 20. หินซินเดอร (cinder) 

 

หมายเหตุ  ตองเปนวัสดุที่ไมเคยถูกใชในการเกษตรมากอน และปราศจากศัตรูพืช 

 









ตารางแคนาดาที่ 1 ศัตรูพืชกกักนัของแคนาดา  
 

Insects Photo 
1 Scientific Name Conogethes punctiferalis 

 

  
 

Common Name castor capsule borer 
Thai Name หนอนเจาะยอด 
Order/ Family Lepidoptera/ Carambidae 

2 Scientific Name Achatina fulica 

 
 

 

 

Common Name giant African land snail 

Thai Name หอยทากยกัษแอฟริกัน 
Order/ Family Gastropoda/ Achatinidae 

3 Scientific Name Sesamia cretica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Common Name greater sugarcane borer 

Thai Name - 

Order/ Family Lepidoptera/ Noctuidae 

4 Scientific Name Tetranychus truncatus   

  
 

Common Name - 

Thai Name ไรแดง 
Order/ Family Prostigmata/ Tetranychidae 

5 Scientific Name Trogoderma granarium 

  
 

Common Name khapra beetle 

Thai Name ดวงอิฐ 
Order/ Family Coleoptera/ Dermestidae 

 

  


