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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
(European Union) 

 
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ประกอบดวยประเทศสมาชกิ 28 ประเทศดงันี ้
 

1. Austria 11. Germany 21. Portugal 

2. Belgium 12. Greece 22. Romania 

3. Bulgaria 13. Hungary 23. Slovania 

4. Croatia 14. Ireland 24. Slovakia 

5. Cyprus 15. Italy 25. Spain 

6. Czech Republic 16. Latvia 26. Sweden 

7. Denmark 17. Lithonia 27. The Netherlands 

8. Estonia 18. Luxembourg 28. United Kingdom 

(England, Northern Ireland, 

Scotland และ Wales) 

9. Finland 19. Malta  

10. France 20. Poland 

 

หมายเหต ุ1. สหราชอาณาจักร ไดลงมติเพ่ือลาออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปแลว แตยังไมมีผลทางกฎหมายในขณะน้ี  

 2. การศึกษาขอมูลตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการสงออกพชืไปสหภาพยุโรป (Council Directive 2000/29/EC)สามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดจากเว็บไซดhttp://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2000&T3=0029 

 &RechType=RECH_consolidated&Submit=Search 



 

 

ขอกําหนดในการสงออกพืช/ผลิตผลของพืชไปยังสหภาพยุโรป 
 

มีขอควรคํานึง คือ  
 1. ขอกําหนดดานสุขอนามัยพืช (Plant Health) ของสหภาพยุโรป เชน 

  1.1 สิ่งตองหาม (หามนําเขา) 
1.2 พืชควบคุม (regulated plants) ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับสินคา 
1.3 ขอกําหนดพิเศษกอนการนําเขา 

 

 2. กฎหมายภายในประเทศ (พ.ร.บ.กักพืชพ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม, ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, ประกาศกรมวิชาการเกษตร, ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ฯลฯ) เชน  

2.1 พืชผักสดภายใตมาตรการควบคุมพิเศษสําหรับการสงออกผักและผลไมสดไปสหภาพยุโรป   
      นอรเวย และสมาพันธรัฐสวิส (Establishment List)  

   2.2 พืชควบคุมเฉพาะ 

   2.3 ผลไม (ฝร่ัง และชมพู) 
   2.4 ผักงอก 

   2.6 ดอกกลวยไม (orchid cut flower) 

   2.7 พืชควบคุม 

 



 

 

ขอกําหนดดานสุขอนามัยพืช (Plant Health) ของสหภาพยุโรป 

****************************** 
 ขอกําหนดดานสุขอนามัยพืชของสหภาพยุโรปปฏิบัติตามกฎหมายที่เรียกวา EUCOUNCIL DIRECTIVE 

2000/29/EC of 8 May 2000 (ฉบับปรับปรุงลาสุด 30/6/2014) และกฎระเบียบอ่ืนๆ เชน Regulation และ Decision ที่มีการ
ปรับปรุงแกไขมาตรการตางๆ ปลีกยอยใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือปองกันการแพรระบาดของศัตรูพืชที่เปนอันตรายตอ
พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชเขามาในสหภาพยุโรปโดยกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี ้
มาตรา 2 การกําหนดขอบเขต/คํานิยาม 

 (a)“plants” หมายถึง พืชมีชีวิต (living plants) และสวนของพืชนั้นที่ยังมีชีวิต (living parts of plants) รวมถึงเมล็ด
พันธุ (seeds) ดวย  
 “สวนของพืชที่ยังมีชีวิต” (living parts of plants) ไดแก 

- ผลไมทุกชนิด (สวนท่ีจัดเปน “ผล” ในทางพฤกษศาสตร) ยกเวน ผลที่ผานการแชแข็งแลว (deep freezing) 
- ผักทุกชนิดยกเวน ผักท่ีผานการแชแข็งแลว (deep freezing) 
- หัวแบบมันฝรั่ง (tuber), หัวแบบเผือก (corm), หัวแบบหัวหอม (bulb), เหงา (rhizome) 
- ไมตัดดอก (cut flower) 
- กิ่ง/กานท่ีมีใบติด (branches with foliage) 
- ตนไมทีถู่กตัดและมีใบติด (cut tree retaining foliage) 
- ใบ (leaves, foliage) 
- ตนที่ไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (plant tissue cultures) 
- ละอองเกสรที่ยังมีชีวิต (live pollen) 
- ตา/กิ่งตา, กิ่งชํา, กิ่งพันธุดี (bud-wood, cutting, scion) 
- สวนอ่ืนๆ ของพืชที่กําหนดไวใน มาตรา 18(2) 

 “เมล็ดพันธุ (seeds)” หมายถึง เมล็ดที่ใช เพาะขยายพันธุได (ในทางพฤกษศาสตร) ยกเวน เมล็ดที่ไมไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือนําไปเพาะขยายพันธุเชน นําเขาไปเพ่ือการบริโภค หรือ ใชเปนสมุนไพร เปนตน 
 (b)ผลิตภัณฑจากพืช (plant product) หมายถึง ผลิตภัณฑจากพืชที่ยังไมผานกระบวนการแปรรูปใดๆ หรือผาน
กระบวนการแปรรูปอยางงาย เชน การลาง ตัด ห่ัน ซึ่งสวนของผลิตภัณฑเหลาน้ีจะไมถือวาเปนพืช (plant) อีกตอไป 

 (c)การเพาะปลูก (planting) หมายถึง การดําเนินการใดๆ ที่สามารถทําใหพืชนั้นเจริญเติบโตและขยายพันธุเพ่ิม
จํานวนได 
 (d)พืชเพื่อการเพาะปลูก (plants intended for planting) หมายถึง  

- พืชทีข่ณะนําเขามีการปลูกเรียบรอยแลว หรือ มีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาปลูกตอ ภายหลังการนําเขา หรือ 

- พืชทีย่ังไมมีการปลูกในขณะนําเขา แตมีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาปลูกภายหลังจากนําเขามาแลว 



 

 (e) ส่ิงมีชีวิตที่เปนอันตราย (harmful organisms)หมายถึง ชนิดพันธุ สายพันธุใดหรือไบโอไทปของพืช, สัตวหรือ จุล
ชีพท่ีกอใหเกิดโรคตอพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช 

 นอกจากนี้ระเบียบน้ียังครอบคลุมไปถึงไม (wood) ทั้งแบบท่ีมีเปลือก (bark) และไมมีเปลือก ซึ่งอาจอยูในรูปของ ชิ้น
ไม เศษไม ขี้เล่ือย ผงไมรวมท้ัง ไมพาเลท บรรจุภัณฑไมที่ใชสําหรับการขนสง ที่อาจเปนพาหะของส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตรายตอ
พืชและผลิตภัณฑจากพืช ไมวาจะเปน แมลงศัตรูพืช ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคพืชอื่นๆ 

 

มาตรา 3 มาตรการปองกันการนําสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตรายตอพืชและผลิตภัณฑของพืชเขามาในสหภาพ
  ยุโรป และการปองกันการแพรระบาดภายในประชาคม 
 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตองปฏิบัติตามระเบียบน้ี เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดของส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอนัตราย
จากประเทศท่ีสามเขาสูประชาคม และเพ่ือปองกันการแพรระบาดของส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตรายภายในประชาคมเอง จาก
ประเทศหน่ึงไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนๆ สหภาพยุโรปจึงไดกําหนดรายช่ือส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตราย (Harmful Organisms) และ
รายช่ือพืช ผลิตภัณฑจากพืชหรือส่ิงอื่นใด ที่คาดวาจะเปนพาหะหรือกอใหเกิดอันตรายตอสุขอนามัยพืชในประชาคมและ
ขอกําหนดพิเศษเอาไว ตามรายละเอียดในตารางผนวก 

1. หามนาํเขาส่ิงมีชีวิตที่เปนอันตรายตอพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (Harmful Organisms) (Annex I, Part A) 

2. หามนําเขาส่ิงมีชีวิตที่เปนอันตรายตอพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (Harmful Organisms) เขาไปในเขต protected 

zone (Annex I, Part B) 

3. หามนําเขาส่ิงมีชีวิตที่เปนอันตรายท่ีติดมากับพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (Harmful Organisms) (Annex II, Part A) 

4. หามนําเขาส่ิงมีชีวิตที่เปนอันตรายตอพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (Harmful Organisms) ที่มีการนําเขามาหรือ
แพรระบาดอยูในเขต protected zone และติดมากับพืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่กําหนด (Annex II, Part B 

5. กําหนดพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (plants and plant products) ที่เปนส่ิงตองหาม(Annex III, Part A) 

6. กําหนดพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (plants and plant products) ที่เปนส่ิงตองหาม ของเขต protected zone 
ของสหภาพยุโรป (Annex III, Part B) 

7. ขอกําหนดสําหรับการนําเขาพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช (plants and plant products) ที่มีถิ่นกําเนิดจากนอก
สหภาพยุโรป (Annex IV, Part A) 

8. พืชและผลิตภัณฑจากพืชที่อาจกําหนดใหมีขอกําหนดพิเศษอ่ืนๆ (special arrangement)  

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 1 สวน A ตอน 1 
(Annex I, Part A, Section I) 

รายชื่อสิ่งมีชีวติที่เปนอันตราย (harmful organism) และไมเคยปรากฎในสหภาพยุโรปมากอนทีห่ามนําเขา 

 สหภาพยุโรปไดประกาศชนิดของแมลงศัตรูพืช ไร ไสเดือนฝอย เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย ไวรัสสาเหตุโรคพืช และ
พาหะ ซึ่งเปนส่ิงตองหาม ไมอนุญาตใหมีปนเปอน /ติดไปกับสินคา ซึ่งในฉบับปรับปรุงใหมนี้ ไดประกาศเพ่ิมเติมรายชื่อ
ส่ิงมีชีวิตที่เปนอันตราย (harmful organism) ดังนี ้

a. แมลง ไร ไสเดือนฝอย (ทุกระยะการเจริญเติบโต) เชน 

 1.1. Agrilus anxius    *(New) 

 1.2. Agrilus planipennis   *(New) 

 1.3. Anthonomus eugenii   *(New) 

 2. Amauromyza maculosa (Malloch)  แมลงวันหนอนชอนใบ *ไมพบในประเทศไทย 

 4. Anoplophora chinensis (Thomson)  ดวงหนวดยาว  *ไมพบในประเทศไทย 
 7. Bemisia tabaci Genn. (non-European populations) แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
  ซึ่งเปนพาหะนําเช้ือไวรัสสาเหตุโรคพืช เชน  
  (a) Bean golden mosaic virus 

  (b) Cowpea mild mottle virus 

  (c) Lettuce infectious yellows virus 

  (d) Pepper mild tigré virus 

  (e) Squash leaf curl virus 

  (f) Euphorbia mosaic virus 

  (g) Florida tomato virus 

 8. Cicadellidae เพล้ียจ๊ักจ่ัน (พาหะของโรคใบไหม ใบลวก (Pierce’s disease)ที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 
     Xylella fastidiosa) ของพืชจําพวกองุนและสม 

 10.5. Diaphorina citri    *(New) 

 11. Heliothis zea (Helicoverpa zea)  หนอนเจาะสมอฝาย 
 11.1. Hirschmanniella spp.   ไสเดือนฝอย (ยกเวน Hirschmanniella gracilis) 
 12. Liriomyza sativae Blanchard  แมลงวันหนอนชอนใบ 

 19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)  ดวงงวงปาลมน้ํามัน 

 23. Spodoptera litura (Fabricus)  หนอนกระทูผัก 

 
 24. Thrips palmi Karny    เพล้ียไฟฝาย 

 25. (f) Bactrocera cucurbitae (Dacus curcurbitae) แมลงวันผลไม 
  (g) Bactrocera dorsalis (Dacus dorsalis)  แมลงวันผลไม 
  (j) Bactrocera zonata (Dacus zonatus)  แมลงวันผลไม 



 

 
b. แบคทีเรีย เชน 
 0.1.Candidatus Liberibacter spp. สาเหตุของโรค Huanglongbing ในสม หรือโรค citrus greening    *(New) 
 1. Xylella fastidiosa เช้ือแบคทีเรียท่ีกอโรคใบไหม ใบลวก (Pierce’s disease) ตอพืชจําพวกมะกอกองุนและสม 
c. เช้ือรา เชน 

 1. Cronartium spp.   โรคราสนิม 

d. Viruses and virus-like organisms เชน 

 1. Tomato ringspot virus 

 2. Potato spindle tuber viroid 

 3. Viruses and virus-like organismsสาเหตุโรคพืชของพืชในสกุล ควินซ (CydoniaMill.), สตรอวเบอร่ี 
(Fragaria L.), แอปเปล (Malus Mill.), พรุน พลัม ทอ บวย (Prunus L.), สาล่ี (Pyrus L.), แบล็กเคอรเรนท (Ribes L.),ราส
เบอรรี (Rubus L.)และ องุน (Vitis L.) 

e. พืชที่เปนปรสิต 

 1. Arceuthobium spp. (non-European) กาฝาก 
 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสดุ 30/6/2014 หนา 44-47) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 1 สวน A ตอน 2 

(Annex I, Part A, Section II) 

หามนําเขาสิ่งมชีีวติที่เปนอันตราย (harmful organism) ที่พบวามีในสหภาพยุโรป 

แตเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดไปยังประเทศสมาชกิอ่ืนๆ 

a. แมลง ไร ไสเดือนฝอย (ทุกระยะการเจริญเติบโต) เชน 

 0.01. Bursaphelenchus xylophilus  *(New) 

 1. Globodera pallida    ไสเดือนฝอย 

 2. Globodera rostochiensis   ไสเดือนฝอย 

 6.1. Meloidogyne chitwoodi   ไสเดือนฝอย 

 9. Spodoptera littoralis    หนอนกระทูผัก 

 10. Trioza erytreae    *(New) 

b. แบคทเีรีย เชน 
 1. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

 2. Ralstonia solanacearum (ชื่อเดิมคือ Pseudomonas solanacearum) 

c. เช้ือรา เชน 

 1. Melampsora medusae Thümen 

 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

d. Viruses and virus-like organisms เชน 

 1. Apple proliferation mycoplasm 

 2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 

 3. Pear decline mycoplasm 
 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสดุ 30/6/2014 หนา 47-48) 
 

 

 



 

 
ภาคผนวก 1 สวนB 

(Annex I, Part B) 

สิ่งมีชีวติที่เปนอันตราย (harmful organism) ที่หามนําเขาในพื้นที ่protected zone ของสหภาพยุโรป 
 

a. แมลง ไร ไสเดือนฝอย (ทุกระยะการเจริญเติบโต) เชน 

ชนดิศัตรูพืช พื้นที่ protected zone 

1. Bemisia tabaci (เฉพาะประชากรของสหภาพยุโรป) 

 

1.2. Dryocosmus kuriphilus *(New) 

Ireland, Portugal (เฉพาะพ้ืนที่ที่กําหนด), UK, 

Sweden,Finland 

Ireland, Portugal, UK 

4. Liriomyza bryoniae Irelandและ UK (รวมท้ัง Northern Ireland) 

 

b. Viruses and virus-like organisms เชน 

ชนดิศัตรูพืช พื้นที่ protected zone 

Beet necrotic yellow vein virus France, Finland, Ireland, Portugal(เฉพาะเมือง 
Britanny),UK (รวมท้ัง Northern Ireland) 

Tomato spotted wilt virus Sweden,Finland 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสดุ 30/6/2014 หนา 48-49) 



 

 
ภาคผนวก 2 สวน A ตอน 1 

(Annex II, Part A, Section I) 

สหภาพยุโรปหามนําเขาสิง่มีชวีิตที่เปนอันตราย (harmful organism) และพืชหรือผลิตภณัฑจากพืชที่อาจมี
สิ่งมีชีวติที่เปนอันตรายนัน้ๆ ปนเปอนมา (เฉพาะที่เกี่ยวของกับประเทศไทย) 

a. แมลง ไร ไสเดือนฝอย (ทุกระยะการเจริญเติบโต) 
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Aculops fuchsiae ตนโคมญี่ปุน (Fuchsia) ยกเวน สวนของเมล็ด 

2. Aleurocantus spp. ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

3. Anthonomus bisignifer ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

4. Anthonomus signatus ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

5. Aonidella citrina ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

6. Aphelencho�des besseyi เมล็ดพันธุขาว (Oryza spp.) 
7. Aschistonyx eppoi ตนสน (Juniperus) ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

9. Carposina niponensis ตนควินซ (Cydonia), แอปเปล(Malus), ทอ บวย พรุน พลัม
(Prunus) และ สาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 

11. Enarmonia packardi ตนควินซ (Cydonia), แอปเปล(Malus), ทอ บวย พรุน พลัม
(Prunus) และ สาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 

12. Enarmonia prunivora ตนแอปเปล(Malus), ทอ บวย พรุน พลัม(Prunus) ยกเวนสวน
ของผลและเมล็ด และตนฮอรธอรนเบอรรี่(Crataegus), เมเปล
(Photinia),ตนกุหลาบ(Rosa) 

13. Eotetranychus lewisi ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
15. Grapholita inopinata ตนควินซ (Cydonia), แอปเปล(Malus), ทอ บวย พรุน พลัม

(Prunus) และ สาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 
16. Hishomonus phycitis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
17. Leucaspis japonica ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
19. Margarodesไมใชชนิดพันธุท่ีมีใน EU เชน  
 (a) Margarodes vitis 

 (b) Margarodes vredendalensis 

 (c) Margarodes prieskaensis 

ตนองุน (Vitis) ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 



 

20. Numonia pyrivorella ตนสาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 
21. Oligonychus perditus ตนสน (Juniperus) ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

22. Pissodes spp. ตนสน conifers (Coniferales)ยกเวน สวนของผลและเมล็ด, 

ไมสนเปลือกสน 
23. Radopholus citrophilus ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด และ ตนพืชในวงศ
Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., 

Strelitziaceae ที่มีรากหรือวัสดุปลูกติดไป 
25. Scirtothrips aurantii ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 
26. Scirtothrips dorsalis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
27. Scirtothrips citri ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 
28. Scolytidae spp. ตนสน conifers (Coniferales) ที่สูงเกินกวา 3 เมตรยกเวน 

สวนของผลและเมล็ด, ไมสนเปลือกสน 
28.1 Scrobipalpopsis solanivora หัวพันธุมันฝรั่ง (Solanum tuberosum) 
29. Tachypterellus quadrigibbus ตนควินซ (Cydonia), แอปเปล(Malus), ทอ บวย พรุน พลัม

(Prunus) และ สาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 
30. Toxoptera citricida ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
32. Unaspis citri ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
 

b. แบคทีเรีย  
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

2. Citrus variegated chlorosis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

3. Erwinia stewartii เมล็ดพันธุขาวโพด (Zea may) 
4. Xanthomonas campestris ทุก strain ที่เปน
สาเหตุโรคพืชในสม 

ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 

5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae และ 
pv. oryzicola 

เมล็ดพันธุขาว (Oryza spp.) 

 



 

 

c. เช้ือรา  
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Alternaria alternata ตนควินซ  (Cydonia) , แอปเปล(Malus) และ สาล่ี (Pyrus) 
ยกเวน สวนของเมล็ด 

2. Apiosporina morbosa ตนทอ บวย พรุน พลัม(Prunus) ยกเวน สวนของเมล็ด 

3. Atropellis spp. ตนสน (Pinus)ยกเวน สวนของผลและเมล็ด, ไมสนและ เปลือก
สน 

5. Cercoseptoria pini-densiflorae ตนสน (Pinus)ยกเวน สวนของผลและเมล็ด, ไมสนและ เปลือก
สน 

6. Cercospora angolensis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 

8. Diaporthe vaccinii ตนบลูเบอร่ี (Vaccinium spp.) ยกเวน สวนของเมล็ด 
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis ตนปาลมขนนก, ปาลมสิบสองปนนา (Phoenix spp.) ยกเวน 

สวนของเมล็ด 
11. Guignardia citricarpaทุก strain ที่เปนสาเหตุ
โรคพืชในสม 

ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 

12. Guignardia piricola ตนควินซ (Cydonia), แอปเปล(Malus), ทอ บวย พรุน พลัม
(Prunus) และ สาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 

13. Puccinia pittieriana ตนพืชในวงศมะเขือ (Solanaceae) ยกเวน สวนของผลและ
เมล็ด 

14. Scirrhia acicola ตนสน (Pinus)ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
14.1. Stegophora ulmea ตนเอลม หรือ Elm tree (Ulmus)ยกเวน สวนของเมล็ด 
15. Venturia nashicola ตนสาล่ี (Pyrus) ยกเวน สวนของเมล็ด 

 

d. Viruses and virus-like organisms เชน 

ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Beet curly top virus ตนบีทรูต (Beta vulgaris) ยกเวน สวนของเมล็ด 
2. Black raspberry latent virus ตนราสเบอรร่ี, แบลคเบอร่ี (Rubus)  

3. Blight and blight-like ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

4. Cadang-Cadang viroid ตนปาลมในวงศ Palmaeยกเวน สวนของเมล็ด 
5. Cherry leafroll virus(ไมเคยพบใน EU) ตนราสเบอรร่ี, แบลคเบอร่ี (Rubus) 
5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus ตนเบญจมาศ และ ตนมะเขือเทศ ยกเวน สวนของเมล็ด  



 

**(มะเขือเทศใหใชชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

6. Citrus mosaic virus ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

7. Citrus tristeza virus ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

8. Leprosis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

9. Little cherry pathogen ตนเชอร่ี (Prunus cerasus, Prunus avium, Prunus incisa, 

Prunus sargentii, Prunus serrula, Prunus serrulata, 

Prunus speciosa, Prunus subhirtella, Prunus yedoensis)
รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 

10. Naturally spreading psorosis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

11. Palm lethal yellowing mycoplasm ตนพืชในวงศปาลม (Palmae)ยกเวน สวนของเมล็ด 

12. Prunus necrotic ringspot virus (ไมเคยพบใน 
EU) 

ตนราสเบอรร่ี, แบลคเบอร่ี (Rubus) 

13. Satsuma dwarf virus ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

14. Tatter leaf virus ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

15. Witches' broom (MLO) ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสดุ 30/6/2014 หนา 50-55) 



 

 
ภาคผนวก 2 สวน A ตอน 2 
(Annex II, Part A, Section II) 

สมาชิกสหภาพยุโรปจะหามนาํเขาสิ่งมีชวีิตที่เปนอันตราย (harmful organism) และพืชหรือผลิตภัณฑจากพืช 

ที่มีสิ่งมีชวีิตที่เปนอันตรายนั้นๆ ปนเปอนมา (เพือ่ปองกนัการแพรระบาดไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนๆ) 
 

a. แมลง ไร ไสเดือนฝอย (ทุกระยะการเจริญเติบโต) 
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Aphelenchoides besseyi ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

2.Daktulosphaira vitifoliae ตนองุน (Vitis) ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

3.Ditylenchus destructor ดอกและหัวของไฮยาซินท(Crocus miniature)และลูกผสมของ
พืชในสกุลแกลดิโอลัส เชน Gladiolus callianthus, Gladiolus 

colvillei,Gladiolus nanus, Gladiolus ramosus, Gladiolus 

tubergenii, Hyacinthus, Iris, Trigridia, Tulipaและ 

หัวพันธุมันฝรั่ง (Solanum tuberosum) 

4.Ditylenchus dipsaci เมล็ดและหัวพันธุของพืชพวกหัวหอม เชน หัวหอมปา (Allium 

ascalonicum),หอมแดง (Allium cepa),และกุยชายประดับ
(Allium schoenoprasum), ตนของกระเทียมตน (Allium 

porrum) หัวของพืชพวกไฮยาซินทบัวฝร่ังเชน Camassia, 

Chionodoxa, Crocus flavus, Galanthus, 

Galtoniacandicans, Hyacinthus, Ismene, Muscari, 

Narcissus, Ornithogalum, Puschkinia,Scilla, Tulipaและ 

เมล็ดอัลฟลฟา (Medicago sativa) 

5.Circulifer haematoceps ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

6.Circulifer tenellus ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

6.1.Eutetranychus orientalis ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

6.2.Helicoverpa armigera ตนเบญจมาศ (Dendranthema), ตนผีเส้ือ (Dianthus), ตนเจอ
ราเนียม(Pelargonium)และตนพืชวงศมะเขือ (Solanaceae) 

ยกเวน สวนของเมล็ด 

6.3.Parasaissetia nigra ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

7.Radopholus similis ตนพืชในวงศAraceae, Marantaceae, Musaceae, Persea 



 

spp., Strelitziaceae ที่มีรากหรือวัสดุปลูกติดไป 

8. Liriomyza huidobrensis ไมตัดดอกและใบของค่ืนชาย(Apium graveolens) และพืช
จําพวก herbaceous ยกเวน หัว ตนของพืชวงศหญา ไหลและ
เมล็ด 

9. Liriomyza trifolii ไมตัดดอกและใบของค่ืนชาย(Apium graveolens) และพืช
จําพวก herbaceous ยกเวน หัว ตนของพืชวงศหญา ไหลและ
เมล็ด 

10. Paysandisia archon ตนพืชวงศปาลม ในสกุล Brahea, Butia, Chamaerops, 

Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal, Syagrus, 

Trachycarpus, Trithrinax และ Washingtoniaที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางลําตนมากกวา 5 เซนติเมตร 

 

b. แบคทีเรีย  
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus เมล็ดอัลฟลฟา (Medicago sativa) 

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis ตนพันธุมะเขือเทศ (Solanum lycopersicum) 
**(มะเขือเทศใหใชชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

3.Erwinia amylovora ตนพันธุ Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, 

Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrusและ Sorbusยกเวน 
สวนของเมล็ด 

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola ตนผีเส้ือ (Dianthus)ยกเวน สวนของเมล็ด 
5.Pseudomonas caryophylli ตนผีเส้ือ (Dianthus)ยกเวน สวนของเมล็ด 

6.Pseudomonas syringae pv. persicae ตนทอPrunus persicaและ Prunus persica var. nectarina

ยกเวน สวนของเมล็ด 

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli เมล็ดถั่วในสกุล Phaseolus เชน ถั่วแดงหลวง ถั่วแขก 
8.Xanthomonas campestris pv. pruni ตนทอ บวย พรุน พลัม(Prunus)ยกเวน สวนของเมล็ด 

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria ตนพันธุพริก (Capsicum spp.) และมะเขือเทศ  
**(มะเขือเทศใหใชชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

10.Xanthomonas fragariae ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

11.Xylophilus ampelinus ตนองุน (Vitis) ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

 

 



 

 

c. เช้ือรา  
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Ceratocystis platani ตนPlatanusยกเวน สวนของเมล็ดและเน้ือไมทีแ่ปรสภาพแลว 

3.Cryphonectria parasitica ตนเกาลัด(Castanea)และ ตนโอค  กอ (Quercus)ยกเวน สวน
ของเมล็ด 

4.Didymella ligulicola ตนเบญจมาศ (Dendranthema) ยกเวน สวนของเมล็ด 
5.Phialophora cinerescens ตนผีเส้ือ (Dianthus)ยกเวน สวนของเมล็ด 

6.Phoma tracheiphila ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของเมล็ด 

7.Phytophthora fragariae ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

8.Plasmopara halstedii เมล็ดทานตะวัน(Helianthus annuus) 

9.Puccinia horiana ตนเบญจมาศ (Dendranthema) ยกเวน สวนของเมล็ด 

10.Scirrhia pini ตนทอ บวย พรุน พลัม(Prunus)ยกเวน สวนของเมล็ด 

11.Verticillium albo-atrum ตนฮอพ(Humulus lupulus)ยกเวน สวนของเมล็ด 

12.Verticillium dahliae ตนฮอพ (Humulus lupulus) ยกเวน สวนของเมล็ด 

 

d. Viruses and virus-like organisms เชน 

ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจมีการปนเปอน 

1. Arabis mosaic virus ตนสตรอวเบอรี่ (Fragaria) และตนราสเบอร่ี (Rubus)ยกเวน 
สวนของเมล็ด 

2.Beet leaf curl virus ตนบีทรูต (Beta vulgaris)ยกเวน สวนของเมล็ด 

3.Chrysanthemum stunt viroid ตนเบญจมาศ (Dendranthema) ยกเวน สวนของเมล็ด 

4.Citrus tristeza virus(เฉพาะสายพันธุใน EU) ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 
6.Grapevine flavescence dorée MLO ตนองุน (Vitis) ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

7.Plum pox virus ตนทอ บวย พรุน พลัม(Prunus)ยกเวน สวนของเมล็ด 

8.Potato stolbur mycoplasm ตนพืชวงศมะเขือ (Solanaceae) ยกเวน สวนของเมล็ด 

9.Raspberry ringspot virus ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) และตนราสเบอร่ี (Rubus)ยกเวน 
สวนของเมล็ด 

10.Spiroplasma citri ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ยกเวน สวนของผลและเมล็ด 

11. Strawberry crinkle virus ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

12. Strawberry latent ringspot virus ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) และตนราสเบอร่ี (Rubus)ยกเวน 



 

สวนของเมล็ด 

13. Strawberry mild yellow edge virus ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) ยกเวน สวนของเมล็ด 

14. Tomato black ring virus ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria) และตนราสเบอร่ี (Rubus)ยกเวน 
สวนของเมล็ด 

15. Tomato spotted wilt virus ตนสําหรับขยายพันธุของพืชตอไปน้ี ยกเวน สวนของเมล็ด 

ขึ้นฉาย (Apium graveolens) 

พริก(Capsicum annuum) 

เมลอน/แตงไทย (Cucumis melo) 

เบญจมาศ (Dendranthema) 

ผักกาดหอม (Lactuca sativa) 

มะเขือเทศ  
**(ใหใชชื่อ Solanum lycopersicum แทน Lycopersicon 
lycopersicum)** 

ยาสูบ (Nicotiana tabacum) 

มะเขือ (Solanum melongena) และ 

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum)  

16. Tomato yellow leaf curl virus ตนพันธุมะเขือเทศ ยกเวน สวนของเมล็ด 

**(มะเขือเทศใหใชชื่อ Solanum lycopersicum  
แทน Lycopersicon lycopersicum) ** 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสุด 30/6/2014 หนา 55-63) 
 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 2 สวนB 

(Annex II, Part B) 

สิ่งมีชีวติที่เปนอันตราย (harmful organism) และพาหะทีห่ามนําเขาในพืน้ที่ protected zone ของสหภาพยุโรป 

 

a. แมลง ไร ไสเดือนฝอย (ทุกระยะการเจริญเติบโต)เชน 
ชนดิศัตรูพืช พืช/พาหะ พื้นที ่protected zone 

5. Gonipterus scutellatus 

    (Eucalyptus snout beetle) 

ตนยูคาลิปตัส (Eucalyptus) 
ยกเวน สวนของเมล็ด 

Greece (EL), เมือง Azoresของ Portugal (P) 

9. Sternochetus mangiferae 

   (Mango seed weevil) 

เมล็ดมะมวง (Mangifera spp.) เมือง Granada และ MalagaของSpain (E), เมือง 
Alentejo, Algarve และ Madeira ของPortugal (P) 

 

b. แบคทีเรีย เชน 
ชนดิศัตรูพืช พืช/พาหะ พื้นที ่protected zone 

1. Curtobacterium 

flaccumfaciens pv. 

flaccumfaciens  

เมล็ดของถ่ัวแขก (Phaseolus 

vulgaris) 
Greece (EL), Spain (E) และ Portugal (P) 

 

c. เช้ือรา เชน 
ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจ

มีการปนเปอน 

พื้นที ่protected zone 

1. Glomerella gossypii เมล็ดและฝกของฝาย (Gossypium 

spp.) 
Greece (EL) 

 

d. Viruses and virus-like organisms เชน 

ชนดิศัตรูพืช พืชหรือผลิตภัณฑจากพืชที่อาจ
มีการปนเปอน 

พื้นที ่protected zone 

1. Citrus tristeza virus ผลของพืชตระกูลสม (Citrus, 

Fortunella, Swingle, Poncirus) 

รวมท้ังลูกผสม ที่มีใบและกานติด
มา 

Greece (EL)ยกเวน เขต Argolida และ Chania, 

M, Portugal (P)ยกเวนเมือง Algarveและ Madeira 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสดุ 30/6/2014 หนา 60-63) 



 

 
ภาคผนวก 3 สวนA 

(Annex III, Part A) 

พืชและผลิตภัณฑจากพืชหรือส่ิงอื่นใด ที่เปนส่ิงตองหามของสหภาพยุโรป 

 พืช ผลิตภัณฑพืช หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งสหภาพยุโรปไมอนุญาตใหนําเขาจากประเทศอ่ืนๆ นอกสหภาพยุโรป เน่ืองจากมี
ความเส่ียงดานสุขอนามัยพืชตอพืชของสหภาพยุโรป ในที่น้ีจะสรุปเฉพาะท่ีเก่ียวของกับประเทศไทย  (พืชที่มีรายช่ือตามตารางน้ี
จึงหามสงออก  

 

ชนดิพืช/สวนของพืชที่เปนส่ิงตองหาม (Prohibited Plants) ขอยกเวน 

1. ตนของพืชจําพวกสนในสกุลตอไปน้ี 

 Abies spp. 

 Cedrus spp. 

 Chamaecyparis spp. เชน สนแผง 
 Juniperusspp. เชน สนขาวเปลือก สนญี่ปุน สนแดง สน
   สาหราย 

 Larix spp.  

 Picea spp. 

 Pinus spp. 

 Pseudotsuga spp. 

 Tsuga spp. 

สวนของผลและเมล็ด 

2. ตนที่มีใบของพืชตอไปน้ี  
 Castanea เกาลัด 
 Quercus  โอค, กอ 

สวนของผลและเมล็ด 

5. เปลือกของตนเกาลัด (Castanea) - 

9. ตนเพ่ือปลูก (plant for planting) ของพืชตอไปน้ี 

 Chaenomeles spp. 

 Cydonia spp. เชน ควินซ 
 Crateagus spp. hawthorn berry 

 Malus spp. เชน แอปเปล 

 Prunus spp. เชน พรุน พลัม บวย ทอ เชอรรี่ อบเชย 

   นางพญาเสือโครง 
 Pyrus spp. เชน แอปเปลสาล่ี 

 Rosa spp. เชน กุหลาบ 

ตนที่อยูในระยะพักตัว (dormant plants)ไมมี
ใบ ดอก หรือ ผล 

10. หัว (tubers) และหัวท่ีแตกตาแลว (seed potatoes)ของมันฝรั่ง  
      (Solanum tuberosum) 

- 



 

11. ตนท่ีเกดิจากไหล (stolon) หรือหัว (tuber)ของพืชในสกุลSolanum 

รวมท้ังลูกผสมท่ีมวีัตถุประสงคเพ่ือนําไปปลูกตอ (นอกเหนือจากที่ระบุไว
แลวใน ขอ 10) 

- 

12. หัวของพืชในสกุล Solanum รวมท้ังลูกผสม (นอกเหนือจากท่ีระบุไว
แลวใน ขอ 10 และ ขอ 11) 

โดยการกําหนดเงื่อนไขพิเศษสําหรับหัวมันฝรั่ง
ใน Annex IV, Part A, Section I จะตอง
เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในมาตรา 18(2) 
ของระเบียบน้ี ยกเวนหัวมันฝร่ังจากประเทศ
ถิ่ น กํ า เ นิ ด ท่ีปลอดจาก เ ช้ื อ  Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus 

13. ตนพืชเพ่ือปลูกของพืชในวงศมะเขือ (Solanaceae) นอกเหนือจากที่
กําหนดไวแลวใน ขอ 10, 11 หรือ 12 เชน พริก, มะแวง, พุดสามสี, เกาก๋ี, 
ยาสูบ ฯลฯ     
      (ดูรายช่ือพืชเพื่อปลูกท่ีอยูในวงศ Solanaceae ทายตาราง) 

เมล็ด  

14. ดิน (soil)และวัสดุปลูก(growing medium)เชน ดิน วัสดุปลูกท่ีมี
สวนผสมของดิน หรือ อินทรีสาร (สวนของพืชซากพืช เปลือกไม หรือ 
ฮิวมัส 

พีต (peat) หรือ ซากไมที่ทับถมและยอยสลาย
จนหมดสภาพแลว 

15. ตนองุน (Vitis) สวนของผล 
16. ตนพืชตระกูลสม (Citrus, Fortunella Swingle, Poncirus) รวมท้ัง
ลูกผสม  

สวนของผลและเมล็ด 

18. ตนเพ่ือปลูกของ  
 ควินซ (Cydonia) 
 แอปเปล(Malus) 
 ทอ บวย พรุน พลัม (Prunus)  
 สาล่ี (Pyrus) รวมท้ังลูกผสม และ 

 ตนสตรอวเบอร่ี (Fragaria spp.) 

สวนของเมล็ด 

19. ตนเพ่ือปลูกของพืชในวงศหญา (Graminacae) 
 (ดูรายชื่อพืชเพื่อปลูกท่ีอยูในวงศ Solanaceae ทายตาราง) 
 

1. เมล็ด 

2. ตนหญาประดับในวงศยอย  
 -  Bambusoideae เชน ไผ หวาย  
 - Panicoideae เชน ตะไคร หญาเจาชู 
หญามาเลเซีย 

3. ตนหญาประดับสกุล ตอไปน้ี 

 - Buchloe 

 - Bouteloua 

 - Calamagrostis 

 - Cortaderia 



 

 - Glyceria 

 - Hakonechloa 

 - Hystrix 

 - Molinia 

 - Phalaris 

 - Shibataea  

 - Spartina 

 - Stipa 

 - Uniola 

 

พืชในวงศมะเขือ (Solanaceae) และวงศหญา (Graminacae) ซึ่งจัดเปนส่ิงตองหาม (Prohibited Plants) ของสหภาพยุโรป 

1. พืชในวงศ Solanaceae มีทัง้หมด 109 สกุล ดังนี ้

Acnistus Alona  Anisodus  Anthocercis  Anthotroche  Archiphysalis  

Athenaea  Atropa Atropanthe  Aureliana  Benthamiella  Bouchetia  

Brachistus  Browallia  Brugmansia Brunfelsia Calibrachoa Capsicum  

Cestrum  Chamaesaracha  Coeloneurum  Combera  Crenidium  Cuatresia  

Cyphanthera  Cyphomandra Datura Deprea  Discopodium  Dittostigma  

Duboisia Duckeodendron  Dunalia  Dyssochroma  Ectozoma  Espadaea  

Exodeconus  Fabiana Goetzea  Grabowskia  Grammosolen  Hawkesiophyton  

Hebecladus  Henoonia  Herschelia  Heteranthia  Hunzikeria  Hyoscyamus 

Iochroma  Jaborosa  Jaltomata  Juanulloa  Latua  Leptoglossis  

Leucophysalis  Lithophytum  Lycianthes  Lycium  Lycopersicon  Mandragora  

Margaranthus  Markea  Melananthus  Mellissia  Metternichia  Nectouxia  

Nicandra  Nicotiana  Nierembergia  Nolana  Normania  Nothocestrum  

Oryctes  Pantacantha  Parabouchetia  Pauia  Petunia  Phrodus  

Physaliastrum  Physalis  Physochlaina  Plowmania  Protoschwenkia  Przewalskia  

Quincula  Rahowardiana  Reyesia  Salpichroa  Salpiglossis  Saracha  

Schizanthus  Schultesianthus  Schwenckiopsis  Schwenkia  Sclerophylax  Scopolia  

Sessea  Solandra  Solanum  Streptosolen  Symonanthus  Trianaea  

Triguera  Tsoala  Tubocapsicum  Vassobia  Vestia  Withania  

Witheringia  แหลงที่มา : http://www.plantsystematics.org/index.html 



 

 
ตัวอยางของพืชเพื่อปลกูที่อยูในวงศ Solanaceae 

 

1. Brunfelsia spp. : Brunfelsia acuminate (พุดสองสี), Brunfelsia americana (พุดตะแคง, พุทธชาดสามสี), 

Brunfelsia australis (พุดสามส)ี 
2. Capsicum  spp. : Capsicum aunuum (พริกชี้ฟา, พริกตุม), Capsicum frutescens  (พริกข้ีหนู) 

3. Cestrum  spp. : Cestrum aurantiacum (ราตรีสีทอง), Cestrum diurnum (ทิวา, ทิวาราตร)ี 
4. Cyphomandra spp. : Cyphomandra betacea (มะเขอืเทศตน) 
5. Datura spp. : Datura metel (ลําโพง) 
6. Lycianthes spp. : Lycianthes biflora (มะแวงปา, แขงมาน) 
7. Lycium spp. : Lycium barbarum (เกาก้ี), Lycium chinense (เกาจีฉาย) 

8. Lycopersicon  spp. : Lycopersicon lycopersicum (มะเขือเทศ) 
9. Mandragora  spp. : Mandragora officinarum (mandrake) 
10. Nicotiana  spp. : Nicotiana tabacum (ยาสูบ) 
11. Petunia  spp. : พิทูเนีย 
12. Physalis spp. : Physalis angulata (โทงเทง), Physalis peruviana (กูสเบอรร่ี, เคฟกูสเบอรี่) 
13. Schizanthus  spp. : Schizanthus retusus (butterfly flower) 
14. Solandra  spp. : Solandra grandiflora (ถวยทอง), Solandra maxima (chalice vine) 

15. Solanum spp. : Solanum aculeatissimum (มะเขือขื่น), Solanum indicum (มะแวง, มะแวงตน), 

Solanum melongena (มะเขือเปราะ), Solanum tuberosum (มนัฝรั่ง) 
 

(ขอมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559) 

 

 



 

 

2. วงศ Graminacae มีพืชทัง้หมด 876 สกุล ดังนี ้

Achnatherum   Aciachne   Acidosasa   Acostia   Acrachne   Acritochaete  

 Acroceras   Actinocladum   Aegilops   Aegopogon   Aeluropus   Afrachneria  

 Afrotrichloris   Agenium   Agnesia   Agropyron   Agropyropsis   Agrostis  

 Aira   Airopsis   Alexfloydia   Alloeochaete   Allolepis   Alloteropsis  

 Alopecurus  Alvimia   Amblyopyrum   Ammochloa   Ammophila  Ampelocalamus  

 Ampelodesmos   Amphibromus   Amphicarpum   Amphipogon   Anadelphia   Ancistrachne  

 Ancistragrostis   Ancistrochloa   Andropogon  Andropterum   Anemanthele   Anisachne  

 Anisantha   Aniselytron   Anisopogon   Anomochloa   Anthaenantia   Anthaenantiopsis  

 Anthenantia   Anthephora  Anthochloa   Anthoxanthum   Antinoria   Antonella  

 Apera   Aphanelytrum   Apluda   Apochiton   Apoclada   Apocopis  

 Arberella   Arcangelina   Arctagrostis   Arctophila   Arctopoa   Argillochloa  

 Argopogon   Aristavena   Aristida  Arrhenatherum  Arthragrostis   Arthraxon  

 Arthropogon   Arthrostylidium   Arundinaria   Arundinella   Arundo   Arundoclaytonia  

 Asthenochloa   Astrebla   Athroostachys   Atractantha   Atractocarpa   Aulonemia  

 Australopyrum   Austrochloris   Austrofestuca   Avellinia   Avena   Avenula  

 Axonopus   Bambusa   Baptorhachis   Beckeropsis   Beckmannia   Bellardiochloa  

 Bewsia   Bhidea   Blakeochloa   Blepharidachne   Blepharoneuron   Boissiera  

 Borinda   Boriskellera   Bothriochloa   Bouteloua   Brachiaria   Brachyachne  

 Brachychloa   Brachyelytrum   Brachypodium   Brachystachyum   Briza  Brizochloa  

 Bromidium   Bromopsis   Bromuniola   Bromus   Brousemicha   Brylkinia  

Buchloe  Buchlomimus  Buergersiochloa  Calamagrostis Calamovilfa  Calderonella  

Calyptochloa  Camusia  Camusiella  Capillipedium  Castellia  Catabrosa  

Catabrosella  Catalepis  Catapodium  Cathestecum  Cenchrus Centotheca  

Centrochloa  Centropodia  Cephalostachyum  Ceratochloa  Chaboissaea  Chaetium  

Chaetobromus  Chaetopoa  Chaetopogon  Chaetostichium  Chaetotropis  Chamaeraphis  

Chandrasekharania  Chascolytrum  Chasechloa  Chasmanthium Chasmopodium  Chevalierella  

 



 

พืชในวงศ Graminacae (ตอ) 

Chikusichloa  Chimonobambusa  Chionachne  Chionochloa  Chloachne  Chloris  

Chlorocalymma  Chondrosum  Chrysochloa  Chrysopogon  Chumsriella  Chusquea  

 Cinna  Cinnagrostis  Cladoraphis  Clausospicula  Cleistachne  Cleistochloa  

Cleistogenes  Cockaynea  Coelachne  Coelachyrum  Coelorachis  Coix  

Colanthelia  Coleanthus  Colpodium  Commelinidium  Cornucopiae  Cortaderia 

Corynephorus  Cottea  Craspedorhachis  Criciuma  Crinipes  Crithopsis  

 Crossotropis  Crypsis  Cryptochloa  Ctenium  Ctenopsis  Cutandia  

Cyathopus  Cyclostachya  Cymbopogon  Cymbosetaria  Cynodon Cynosurus  

Cyperochloa  Cyphochlaena  Cypholepis  Cyrtococcum  Dactylis Dactyloctenium 

Daknopholis  Danthonia  Danthoniastrum  Danthonidium  Danthoniopsis  Dasypyrum  

Davidsea  Decaryella  Decaryochloa  Dendrocalamus  Dendrochloa  Deschampsia 

Desmazeria  Desmostachya  Deyeuxia  Diandranthus  Diandrochloa  Diandrolyra  

Diandrostachya  Diarrhena  Dichaetaria  Dichanthium  Dichelachne  Dictyochloa  

Diectomis  Dielsiochloa  Digastrium  Digitaria  Digitariella  Digitariopsis  

Dignathia  Diheteropogon  Dilophotriche  Dimeria  Dimorphochloa  Dinebra  

Dinochloa  Diplachne  Diplopogon  Disakisperma  Dissanthelium  Dissochondrus  

Distichlis  Drake-Brockmania  Dregeochloa  Drymochloa  Dryopoa  Dupontia  

Duthiea  Dybowskia  Eccoilopus  Eccoptocarpha  Echinaria  Echinochloa  

Echinolaena  Echinopogon  Ectrosia  Ectrosiopsis  Ehrharta  Ekmanochloa  

Eleusine  Elionurus  Elthemidea  Elymandra  Elymus  Elytrigia  

Elytrophorus  Elytrostachys  Enneapogon  Enteropogon  Entolasia  Entoplocamia  

Epicampes  Eragrostiella  Eragrostis Eremitis  Eremocaulon  Eremochloa  

Eremopoa  Eremopogon  Eremopyrum  Eriachne  Erianthecium  Erianthus  

Eriochloa  Eriochrysis  Erioneuron  Erythranthera  Euclasta  Eulalia  

Eulaliopsis  Eustachys  Euthryptochloa  Exotheca  Farrago  Ferrocalamus  

Festuca  Festucella  Festucopsis  Fingerhuthia  Froesiochloa  Garnotia  

 



 

พืชในวงศ Graminacae (ตอ) 

Gastridium  Gaudinia  Gaudinopsis  Germainia  Gerritea  Gigantochloa  

Gilgiochloa  Glaziophyton  Glyceria  Glyphochloa  Gossweilerochloa  Gouinia  

Gouldochloa  Graphephorum  Greslania  ithsochloa  Guadua  Guaduella  

Gymnachne  Gymnopogon  Gynerium  Habrochloa  Hackelochloa  Hainardia  

Hakonechloa  Halopyrum  Harpachne  Harpochloa  Helictotrichon Hellerochloa  

Hemarthria  Hemimunroa  Hemisorghum  Henrardia  Hesperochloa  Heterachne  

Heteranthelium  Heteranthoecia  Heterocarpha  Heteropholis  Heteropogon  Heterostipa  

Hickelia  Hierochloe  Hilaria  Hitchcockella  Holcolemma  Holcus  

Homoiachne  Homolepis  Homopholis  Homopogon  Homozeugos  Hookerochloa  

Hordelymus  Hordeum  Hubbardia  Hubbardochloa  Humbertochloa  Hyalopoa  

Hydrochloa  Hydrothauma  Hygrochloa  Hygroryza  Hylebates  Hymenachne  

Hyparrhenia  Hyperthelia  Hypogynium  Hypseochloa  Hystrix  Ichnanthus  

Imperata  Indocalamus  Indochloa  Indopoa  Indosasa  Isachne  

Isalus  Ischaemum  Ischnochloa  Ischnurus  Iseilema  Ixophorus  

Jacquesfelixia  Jansenella  Jardinea  Jouvea  Kampochloa  Kaokochloa  

Karroochloa  Kengia  Kengyilia  Kerriochloa  Klemachloa  Koeleria  

Lachnagrostis  Lachnochloa  Lagurus  Lamarckia  Lamprothyrsus  Lasiacis  

Lasiorrhachis  Lasiurus  Lecomtella  Leersia  Leleba  Lepargochloa  

Leptagrostis  Leptaspis  Leptocarydion  Leptochloa  Leptocoryphium  Leptoloma  

Leptophyllochloa  Leptosaccharum  Leptothrium  Lepturella  Lepturidium  Lepturopetium  

Lepturus  Lerchenfeldia  Leucophrys  Leucopoa  Leymus  Libyella  

Limnas  Limnodea  Limnopoa  Lindbergella  Lingnania  Linkagrostis  

Lintonia  Lithachne  Littledalea  Loliolum  Lolium  Lophacme  

Lophatherum  Lophochlaena  Lopholepis  Lophopogon  Loudetia  Loudetiopsis  

Louisiella  Loxodera  Luziola  Lycochloa  Lycurus  Lygeum  

Maclurolyra  Macrobriza  Macrochloa  Maillea  Maltebrunia  Manisuris  

Megalachne  Megaloprotachne  Megastachya  Melanocenchris  Melica  Melinis  

Melocalamus  Melocanna  Menstruocalamus  Meringurus  Merostachys  Merxmuellera  

Mesosetum  Metasasa  Metcalfia  Mezochloa  Mibora  Micraira  

Microbriza  Microcalamus  Microchloa  Microlaena  Micropyropsis  Micropyrum  

Microstegium  Mildbraediochloa  Milium  Miscanthidium  Miscanthus  Mitwabachloa  



 

พืชในวงศ Graminacae (ตอ) 

Mnesithea  Mniochloa  Molineriella  Molinia  Moliniopsis  Monachather  

Monanthochloe  Monelytrum  Monerma  Monium  Monocladus  Monocymbium  

Monodia  Monroa  Mosdenia  Muantijamvella  Muhlenbergia  Munroa  

Myriocladus  Myriostachya  Nabelekia  Narduroides  Nardurus  Nardus  

Narenga  Nassella  Nastus  Neesiochloa  Nematopoa  Neobouteloua  

Neohouzeaua  Neohusnotia  Neomicrocalamus  
Neomolinia  Neoschischkinia  Neostapfia  

Neostapfiella  Nephelochloa  Neurachne  Neurolepis  Neuropoa  Nevskiella  

Neyraudia  Normanboria  Notochloe  Notodanthonia  Ochlandra  Ochthochloa  

Odontelytrum  Odyssea  Olmeca  Olyra  Ophiochloa  Ophiuros  

Opizia  Oplismenopsis  Oplismenus  Orcuttia  Oreiostachys  Oreobambos  

Oreochloa  Orinus  Oropetium  Ortachne  Orthoclada  Orthoraphium  

Oryza  Oryzidium  Oryzopsis  Otachyrium  Ottochloa  Oxychloris  

Oxyrhachis  Oxytenanthera  Panicum  Pappagrostis  Pappophorum  Paracolpodium  

Paractaenum  Parafestuca  Parahyparrhenia  Paraneurachne  Parapholis  Paratheria  

Pariana  Parodiolyra  Parvotrisetum  Pascopyrum  Paspalidium  Paspalum  

Pennisetum  Pentameris  Pentapogon  Pentarrhaphis  Pentaschistis  Pentatherum  

Pereilema  Periballia  Peridictyon  Perotis  Perrierbambus  Petriella  

Petrina  Peyritschia  Phacelurus  Phaenanthoecium  Phaenosperma  Phalaris  

Phalaroides  Phanopyrum  Pharus  Pheidochloa  Phippsia  Phleum  

Pholiurus  Phragmites  Phyllorachis  Phyllostachys  Pilgerochloa  Piptatherum  

Piptochaetium  Piptophyllum  Piptostachya  Piresia  Plagiantha  Plagiochloa  

Plagiosetum  Plectrachne  Pleiadelphia  Pleuropogon  Plinthanthesis  Poa  

Poagrostis  Podophorus  Poecilostachys  Pogonachne  Pogonarthria  Pogonatherum  

Pogonochloa  Pogononeura  Pohlidium  Polevansia  Polliniopsis  Polyanthus  

Polypogon  Polytoca  Polytrias  Pommereulla  Porteresia  Potamophila  

Pringleochloa  Prionanthium  Prosphytochloa  Psammagrostis  Psammochloa  Psathyrostachys  

Pseudanthistiria  Pseudarrhenatherum  Pseudechinolaena  
Pseudobromus  Pseudochaetochloa Pseudocoix  

Pseudodanthonia  Pseudodichanthium  Pseudolasiacis  Pseudopentameris  Pseudophleum  Pseudopogonatherum  

Pseudoraphis  Pseudosasa  Pseudosorghum  Pseudostachyum  Pseudovossia  Pseudozoysia  

Psilathera  Psilolemma  Psilurus  Pterochloris  Ptilagrostis  Puccinellia  

Puelia  Pyrrhanthera  Qiongzhuea  Racemobambos  Raddia  Raddiella  

 



 

พืชในวงศ Graminacae (ตอ) 

Raimundochloa  Ramosia  Rattraya  Ratzeburgia  Redfieldia  Reederochloa  

Rehia  Reimarochloa  Reitzia  Relchela  Rendlia  Reynaudia  

Rhipidocladum  Rhizocephalus  Rhombolytrum  Rhynchelytrum  Rhynchoryza  Rhytachne  

Richardsiella  Rostraria  Rottboellia  Saccharum  Sacciolepis  Sartidia  

Sasa  Sasaella  Sasamorpha  Saugetia  Schaffnerella  Schedonnardus  

Schenckochloa  Schismus  Schizachne  Schizachyrium  Schizostachyum  Schmidtia  

Schoenefeldia  Sclerachne  Sclerandrium  Sclerochloa  Sclerodactylon  Scleropoa  

Scleropogon  Sclerostachya  Scolochloa  Scribneria  Scrotochloa  Scutachne  

Secale  Sehima  Semiarundinaria  Senisetum  Sesleria  Setaria  

Setariopsis  Setiacis  Shibataea  Sieglingia  Silentvalleya  Simplicia  

Sinarundinaria  Sinobambusa  Sinocalamus  Sinochasea  Sitanion  Snowdenia  

Soderstromia  Sohnsia  Solenachne  Sorghastrum  Sorghum  Spartina  

Spartochloa  Spathia  Sphaerobambos  Sphaerocaryum  Spheneria  Sphenopholis  

Sphenopus  Spinifex  Spodiopogon  Sporobolus  Steinchisma  Steirachne  

Stenofestuca  Stenotaphrum  Stephanachne  Stereochlaena  Steyermarkochloa Stipa  

Stipagrostis  Streblochaete  Strephium  Streptochaeta  Streptogyna  Streptolophus  

Streptostachys  Styppeiochloa  Sucrea  Suddia  Swallenia  Swallenochloa  

Symplectrodia  Taeniatherum  Taeniorhachis  Tanzanichloa  Tarigidia  Tatianyx  

Teinostachyum  Tetrachaete  Tetrachne  Tetrapogon  Tetrarrhena  Thamnocalamus  

Thaumastochloa  Thelepogon  Thellungia  Themeda  Thinopyrum  Thrasya  

Thrasyopsis  Thuarea  Thyridachne  Thyridolepis  Thyrsia  Thyrsostachys  

Thysanolaena  Torreyochloa  Tovarochloa  Trachynia  Trachypogon  Trachys  

Tragus  Tribolium  Trichachne  Trichloris  Tricholaena  Trichoneura  

Trichopteryx  Tridens  Trikeraia  Trilobachne  Triniochloa  Triodia  

Triplachne  Triplasis  Triplopogon  Tripogon  Tripsacum  Triraphis  

Triscenia  Trisetaria  Trisetobromus  Trisetum  Tristachya  Triticum  

Tuctoria  Tzvelevia  Uniola  Uranthoecium  Urelytrum  Urochlaena  

Urochloa  Urochondra  Vahlodea  Vaseyochloa  Ventenata  Veseyochloa  

 



 

พืชในวงศ Graminacae (ตอ) 

Vetiveria  Vietnamosasa  Viguierella  Vossia  Vulpia  Vulpiella  

Wangenheimia  Whiteochloa  Willblebia  Willkommia  Woodrowia  Xerochloa  

Xerodanthia  Yakirra  Yvesia  Zea  Zenkeria  Zeugites  

Zingeria  Zizania  Zizaniopsis  Zonotriche  Zoysia  Zygochloa  

หมายเหต ุ

 ตัวอกัษรปกต ิ  หมายถึง พืชในวงศ Graminacae ที่เปนสิ่งตองหาม 

 ตัวอักษรขีดเสนใต 2 เสน หมายถึง  พืชในวงศยอย Bambusoideae 
 ตัวอักษรขีดเสนประ หมายถึง  พืชในวงศยอย Panicoideae 

ที่มา : http://www.plantsystematics.org/index.html 

(ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสงออกไปสหภาพยุโรปได
หากไมขัดแยงกับเง่ือนไขใดๆ 



 

 

ภาคผนวก 3 สวน B 
(Annex III, Part B) 

พืชและผลิตภัณฑจากพืชหรือส่ิงอื่นใด ที่เปนส่ิงตองหามของสหภาพยุโรป (Protected Zone) 

ชนดิพืช/สวนของพืชที่เปนส่ิงตองหาม (Prohibited Plants) ขอยกเวน 

1. ตนพืชและละอองเกสรที่มีชวีิต ของพืชตอไปน้ี 

 Amelanchier  

 Chaenomeles  

 Crataegus  

 Cydonia  ควินซ 
 Eriobotrya  

 Malus  แอปเปล 
 Mespilus  

 Pyracantha  

 Pyrus  สาล่ี ทอ บวย 
 Sorbus   

สวนของผลและเมล็ด 

2. ตนพืชและละอองเกสรท่ีมีชวีิต ของพืชตอไปน้ี 

 Cotoneaster  Hawthorns Berry (อยูในสกุลกหุลาบ)  
 Photinia davidian  Chinese potinia  (ไมประดับ) 

สวนของผลและเมล็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 4 สวน A ตอน 1 
(Annex IV, Part A, Section I) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการนําเขาพืชและผลิตภัณฑจากพืชจากประเทศถิ่นกําเนิดนอก EU 

สวนที่ 1 สําหรับพืชที่มีการสงออกจากประเทศไทย เชน  
ชนดิพืชหรือสวนของพืช ขอกําหนดพิเศษ 

16.1. ผลของพืชตระกูลสม (Citrus, 

Fortunella Swingle, Poncirus) รวมท้ัง
ลูกผสม 

- ผลนั้นตองไมมีกิ่ง หรือใบติดมา 

- ภาชนะบรรจุตองระบุแหลงที่มา (ประเทศถ่ินกําเนิด) 
 

16.2. ผลของพืชตระกูลสม (Citrus, 

Fortunella Swingle, Poncirus) รวมท้ัง
ลูกผสม 

 

(c) อื่นๆ  
- ไดรับการตรวจรับรองแปลงปลูกวาปลอดจากเชื้อ Xanthomonas 

campestris และผลไมมีอาการของโรคแคงเกอร มีการกําจัดศัตรพูืชดวย
การจุมในสารละลาย sodium orthophenylphenate และตองคัดบรรจุ ณ 
โรงคัดท่ีไดรับการรับรอง 
- มีการปฏิบัติใหเปนไปตามระบบการตรวจรับรองท่ีกาํหนด 
 

16.3. ผลของพืชตระกูลสม (Citrus, 

Fortunella Swingle, Poncirus) รวมท้ัง
ลูกผสม 

(a) ประเทศถ่ินกําเนิดปลอดจากเช้ือ Cercospora angolensis 
[ใสเงื่อนไขขอ (16.1), (16.2), (16.4) และ (16.5) ดวย] 

16.4. ผลของพืชตระกูลสม (Citrus, 

Fortunella Swingle, Poncirus) รวมท้ัง
ลูกผสม 

(c) ไมปรากฏอาการของโรคจุดดาํ ท่ีเกิดจากเช้ือ Guignardia citricarpa 
[ใสเงื่อนไขขอ (16.1), (16.2), (16.3) และ (16.5) ดวย] 

16.5. ผลของพืชตระกูลสม (Citrus, 

Fortunella Swingle, Poncirus) รวมท้ัง
ลูกผสม 

(c) มีการสุมตรวจอยางเหมาะสมกอนการสงออก วาไมมกีารปนเปอนของ
ศัตรูพืช 
[ใสเงื่อนไขขอ (16.1), (16.2), (16.3) และ (16.4) ดวย] 

18. ตนของพชืตอไปน้ี  
   วงศ Araceae, Marantaceae,    

   Musaceae, Strelitziaceae และ    

  Persea spp. (ที่มีรากหรือมวีัสดุปลูก) 

 (b) มีการเก็บตวัอยางรากและดินเพ่ือตรวจสอบและรับรองวาปลอดจาก
ไสเดือนฝอย Radopholus similis และ Radopholus citrophilus  

18.1. ตนของพืชตอไปน้ี  
Aegle, Aeglopsis Swingle, Afraegle, 

Atalantia, Balsamocitrus, Burkillanthus 

Swingle, Calodendrum, Choisya, 

Clausena, Limonia, Microcitrus Swingle, 

- ประเทศถ่ินกําเนิดจะตองปลอดจากเช้ือ Candidatus Liberibacter spp. 

สาเหตุโรค Huanglongbing disease ของสม หรือโรคกรีนน่ิง 
 * ซึ่งประเทศไทยมีการแพรระบาดของเชื้อตวัน้ี  

 ** ตนเพ่ือปลูกจงึไมสามารถนาํเขาได 
 *** สวนของใบแกง/ยอดหมุย/ใบหอมแขก (Murraya Leaves) 



 

Murraya, Pamburus Swingle, Severinia 

Swinglea, Triphasia และ Vepris (ยกเวน 
ผล แตใหรวมถึงเมล็ด  และเมล็ดของ พืช
ตระกูลสม Citrus, Fortunella Swingle และ 
Poncirus รวมถึงลูกผสม 

      สามารถนําเขาไดเฉพาะท่ีผานการแชแข็ง (-18°C) หรืออบแหงแลว
      เทาน้ัน 

 ****รายช่ือพืชในสกุล Murraya ที่ไมสามารถนําเขา EU ดูในตารางแนบ
ทาย 

26. ตนเพ่ือปลูกของฮอพส (Humulus   

     lupulus)  ยกเวน เมล็ด  
- มีการตรวจรับรองตนพืชในแหลงผลิต วาไมปรากฏอาการของโรคท่ีเกิด 

  จากเชื้อรา Verticillium albo-atrum และ Verticillum dahliae  
27.1. ตนเพ่ือปลูกของ Dendranthema,  

       Dianthus และ Pelargonium  

       ยกเวน เมล็ด 

มีการตรวจรับรองวา 

(aa) พืชมีแหลงกําเนิดในพื้นที่ปลอดจาก Helicoverpa armigera และ 

Spodoptera littoralis  
(a) ตรวจรับรองพืชในแหลงผลิตไมปรากฏอาการของการทําลายโดย 
Helicoverpa armigera หรือ Spodoptera littoralis  

(b) กอนการสงออกมีการกําจัดศัตรูพืช (Helicoverpa armigera หรือ 

Spodoptera littoralis) ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  
27.2. ตนเพ่ือปลูกของ Dendranthema,  

       Dianthus และ Pelargonium  

       ยกเวน เมล็ด 

มีการตรวจรับรองวา 

(aa) พืชมีแหลงกําเนิดในพื้นที่ปลอดจาก Spodoptera eridania, 

Spodoptera frugiperda และ Spodoptera litura 
(a) ตรวจรับรองพืชในแหลงผลิตไมปรากฏอาการของการทําลายโดย 
Spodoptera eridania, Spodoptera frugiperda และ Spodoptera litura 

(b) กอนการสงออกมีการกําจัดศัตรูพืช (Spodoptera eridania, 

Spodoptera frugiperda และ Spodoptera litura) ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

[ใสเงื่อนไขขอ (27.1) ดวย] 
28. ตนเพ่ือปลูกของ Dendranthema 

     ยกเวน เมลด็ 

มีการตรวจรับรองวา 

(a) ตนพันธุ (ไมเกินรุนท่ี 3) ตรวจสอบวัสดุปลูกในหองปฏิบัติการแลวไมพบ 
Chrysanthemum stunt viroid หรือ มีการสุมตัวอยางอยางนอย 10% ของ
ตนพันธุในระยะออกดอก ไมพบ Chrysanthemum stund viroid 

(b) ตนหรือกิ่งพันธุ  
 - ไดรับการตรวจสอบอยางนอย 1 เดือน/ครั้ง ในชวง 3 เดือนกอนสงออก 
ไมปรากฏอาการของ Puccinia horiana หรือ 
 - มีการกําจัดศัตรูพืช (Puccinia horiana) ที่เหมาะสมกอนการสงออก 
(c) ในกรณีที่สงออกกิ่งพันธุแบบไมมีราก มีการตรวจสอบตนแมพันธุแลว
ตองไมปรากฏอาการของโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา Didymella ligulicola หากสง
ออกแบบมีรากตองตรวจสอบแปลงเพาะแลวตองไมปรากฏอาการของโรคท่ี
เกิดจากเช้ือรา Didymella ligulicola  

[ใสเงื่อนไขขอ (27.1) และ (27.2) ดวย] 



 

28.1. ตนเพ่ือปลูกของ Dendranthema 

       ยกเวน เมล็ด 

มีการตรวจรับรองวา 

(a) ตนเพ่ือปลูกน้ันเจริญเติบโตในประเทศท่ีปลอดจาก Chrysanthemum 

stem necrosis virus  หรือ  
(b) ตนเพ่ือปลูกน้ันเจริญเติบโตในพ้ืนท่ีปลูกท่ีปลอด  Chrysanthemum 

stem necrosis  หรือ 
(c) ตนพืชมาจากแหลงผลิตท่ีปลอดจาก Chrysanthemum stem necrosis 

virus ที่มีการตรวจสอบรับรองท่ีเหมาะสมโดยเจาหนาท่ีของทางการ 
[ใสเงื่อนไขขอ (25.5), (25.6), (25.7), (27.1), (27.2) และ (28) ดวย] 

29. ตนเพ่ือปลูกของ Dianthus  

     ยกเวน เมลด็ 

มีการตรวจรับรองวา 

- ตนพืชนั้นมาจากตนแมพันธุที่ปราศจาก Erwinia chrysanthemi pv. 

dianthicola, Pseudomonas caryophylli และ Phialophora 

cinerescens ซึ่งจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรอง อยางนอย 1 ครั้ง/ป 
ในระยะ 2 ป กอนการสงออก 

- ตรวจสอบแลวไมพบอาการท่ีเกิดจากการเขาทําลายของ  Erwinia 

chrysanthemi pv. dianthicola, Pseudomonas caryophylli และ 

Phialophora cinerescens   
[ใสเงื่อนไขขอ (27.1) และ (27.2) ดวย] 

30. หัวทิวลิป (Tulipa) และนาซสิสัส 
(Narcissus)  

 ยกเวน หัวในบรรจุภัณฑสําหรับ
 จําหนายปลีก ไมรวมหวัท่ีใชทําพันธุเพ่ือ
 ธุรกิจการผลิตไมตัดดอกขนาดใหญ 

มีการตรวจรับรองวา 

- ตรวจสอบอาการตนท่ีใชผลิตหัวแลวไมพบการเขาทําลายโดยไสเดือนฝอย 

Ditylenchus dipsaci  

32.1. ตนพืชเพื่อปลูก จาํพวก herbaceous 

ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศท่ีพบ  Liriomyza 

sativae และ Amauromyza maculosa 

 ยกเวน หัวแบบ bulbs/corms, พืชใน
วงศหญา (Gramineae), เหงา (rhizomes), 

เมล็ด (seeds), หัวแบบ tubers  

 

 

 

มีการตรวจรับรองวา ตนพืชนั้นมาจากการปลูกเล้ียงในสถานเพาะเล้ียง 
(nursery) : 

(a) ประเทศผูสงออกรับรองวาตนเพ่ือปลูกน้ันเจริญเติบโตในพ้ืนที่ที่ปลอด 
Liriomyza sativae และ Amauromyza maculosa  หรือ  
(b) ตนพืชเพื่อปลูกน้ันเจริญเติบโตในแปลงปลูกท่ีปลอด Liriomyza 

sativae และ Amauromyza maculosa มีการตรวจสอบโดยเจาหนาท่ี
อยางนอย 3 เดือนกอนการสงออก หรือ 

(c) มีการตรวจสอบกอนการสงออกแลวไมพบ Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa และมีการกําจัดดวยทรีตเมนท่ีเหมาะสมและ
ระบุรายละเอียดลงในใบรับรองฯ ดวย 

(d) ตนพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (in vitro) อยูในอาหารปลอดเช้ือ และ
ขนสงในสภาพปลอดเช้ือ ไมมีอาการของโรคท่ีมีแมลงวันหนอนชอนใบเปน
พาหะ 



 

[ใสเงื่อนไขขอ (27.1), (27.2), (28) และ (29) ดวย] 
32.2. ไมตัดดอกของพืชในสกุล  
 - Dendranthema เชน เบญจมาศ  
 - Dianthus เชน คารเนช่ัน, ผีเส้ือ 

 - Gypsophila ยิปโซฟลลา 

 - Solidago เชน สรอยทอง 
ผักใบของพชื 
 - Apium graveolens 

 - Ocimum spp. เชน กะเพรา โหระพา 
    แมงลัก ยี่หรา 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- มีถิ่นกําเนิดในประเทศท่ีปลอดจาก Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa หรือ 

- มีการตรวจสอบกอนการสงออกแลวไมพบ Liriomyza sativae และ 
Amauromyza maculosa 

32.3. ตนพืชเพื่อปลูก จาํพวก herbaceous 

ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศท่ีพบ Liriomyza 

sativae และ Amauromyza maculosa 

 ยกเวน หัวแบบ bulbs/corms, พืชใน
วงศหญา (Gramineae), เหงา (rhizomes), 

เมล็ด (seeds), หัวแบบ tubers 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) พืชเพื่อปลูกน้ันมีถิ่นกําเนิดในพื้นท่ีปลอดจากแมลงวันหนอนชอนใบ 
Liriomyza huidobrensis และ Liriomyza trifolii   หรือ   
(b) ตรวจสอบพืชในแหลงผลิต อยางนอยทุกๆ เดือน แลวไมพบรองรอยการ
เขาทําลายของ Liriomyza huidobrensis และ Liriomyza trifolii  หรือ   
(c) มีการตรวจสอบกอนการสงออกแลวไมพบ Liriomyza huidobrensis 

และ Liriomyza trifolii  และมีการกําจัดแมลงวันหนอนชอนใบดวยวิธีที่
เหมาะสม หรือ   
(d) ตนพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (in vitro) อยูในอาหารปลอดเช้ือ และ
ขนสงในสภาพปลอดเช้ือ ไมมีอาการของโรคท่ีมีแมลงหวี่ขาวเปนพาหะ 
[ใสเงื่อนไขขอ (27.1), (27.2), (28), (29) และ (32.1) ดวย] 

33. พืชเพ่ือปลูกท่ีมีราก (plant with roots) 
ปลูกในแปลงปลูกระบบเปด (open air) 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) แหลงผลิตปลอดจากเช่ือ Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus และ Synchytrium endobioticum  และ  

(b) พืชเพื่อปลูกมาจากแปลงท่ีปลอดจาก Globodera pallida และ 
Globodera rostochiensis 

34. ดินและวัสดุปลูก มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) วัสดุปลูกท่ีใชในการปลูกพืช  
- ปราศจากดิน อินทรียสาร หรือ  
- มีการตรวจสอบที่เหมาะสมแลวไมพบแมลงและไสเดือนฝอย มีการอบ
ดวยความรอน หรือมีการรมดวยสารรม เพ่ือกําจัดแมลงและไสเดือนฝอย 
หรือ  
(b) ในระหวางการเพาะปลูก 

- มีมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหวัสดุปลูกน้ันปลอดจากศัตรูพืช หรือ 
- ในชวง 2 สัปดาห กอนการสงออก ตองนําวัสดุปลูกออกใหเหลือนอยท่ีสุด 



 

หรือ หากมีการปลูกใหมวัสดุที่นํามาใชนั้น จะตองเปนไปตาม ขอ (a) 
36.1. ตนพืชเพื่อปลูก  
 ยกเวน หัวแบบ bulbs/corms, เหงา 
 (rhizomes), เมล็ด (seeds), หัวแบบ 
 tubers 

มีการตรวจสอบและรับรองวาพืชนั้นปลูกในสถานเพาะเล้ียง (nursery) :  
(a) มาจากพื้นท่ีที่รับรองโดย NPPO ของประเทศผูสงออกวา ปราศจาก
เพล้ียไฟ (Thrips palmi)  หรือ 
(b) มาจากแปลงปลูกท่ีรับรองโดย NPPO ของประเทศผูสงออกวา 
ปราศจากเพล้ียไฟ (Thrips palmi)  โดยตองมีการตรวจสอบทุกเดือนเปน
อยางนอย ในชวงสามเดือนกอนสงออก หรือ  
(c) มีการตรวจสอบกอนการสงออกแลวไมพบเพล้ียไฟ (Thrips palmi) และ
มีการใชสารเคมีปองกันกําจัดเพล้ียไฟที่เหมาะสม (ตองระบุรายละเอียด
การกํากัดลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ดวย   
(d) ตนพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (in vitro) อยูในอาหารปลอดเช้ือ และ
ขนสงในสภาพปลอดเช้ือ  
[ใสเงื่อนไขขอ (27.1), (27.2), (28), (29), (31), (32.1) และ (32.3) ดวย] 

36.2. กลวยไมตัดดอก (Orchidaceae) 

 ผลของมะระ (Momordica) 

 มะเขือ (Solanum melongena) 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- ไมตัดดอกหรือผลน้ัน มาจากประเทศท่ีปลอดเพล้ียไฟ (Thrips palmi) 

หรือ 

- มีการตรวจสอบกอนการสงออกแลวไมพบเพล้ียไฟ (Thrips palmi)   
37. พืชเพ่ือปลูกในวงศปาลม (Palmae) 
 ยกเวน เมล็ด 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) มาจากพื้นที่ปราศจาก  Palm lethal yellowing mycoplasm และ 
Cadang-Cadang viroid และมีการตรวจสอบพืชในแปลงปลูกแลวไมมี
อาการของโรคดังกลาว หรือ 

(b) ตรวจสอบพืชระหวางรอบการเพาะปลูกแลว ไมพบอาการของโรค Palm 

lethal yellowing mycoplasma และ Cadang-Cadang viroid และมีการ
ปองกันกําจัดเพล้ียจักจั่น  Myndus crudus  ดวยวิธีที่เหมาะสม  
(c) ในกรณีที่เปนตนที่ไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (tissue culture) 
จะตองไดมาจากตนปาลมที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอ (a) หรือ (b) 

37.1. พืชเพ่ือปลูกในวงศปาลม (Palmae) 
ในสกุล Brahea, Butia, Chamaerops, 

Jubaea, Livistona, Phoenix, Sabal, 

Syagrus, Trachycarpus, Trithrinax และ 
Washingtonia ที่มีเสนผาศูนยกลางลําตน
มากกวา 5 เซนติเมตร  

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) ปลูกในประเทศที่ซึ่งไมพบการแพรระบาดของผีเส้ือ Paysandisia 

archon หรือ  
(b) ปลุกในพ้ืนที่ที่รับรองโดย NPPO ของประเทศผูสงออกวา ปราศจาก
ผีเส้ือ Paysandisia archon  หรือ  

(c) พื้นท่ีปลูกในชวงสองปกอนการสงออกจะตอง :  
- ขึ้นทะเบียนและใหคําแนะนําในการจัดการแปลงปลูกโดย NPPO ของ
ประเทศผูสงออก, และ 

 - แปลงปลูกมีการปองกันกําจัดผีเส้ือ Paysandisia archon ดวยวิธีที่



 

เหมาะสม, และ 

- มีการตรวจสอบอยางเปนทางการ 3 ครั้ง/ป ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม กอน
การสงออก ไมพบรองรอยของผีเส้ือ Paysandisia archon 

39. ไมตนและไมพุม (Trees and shrubs) 

เพ่ือการปลูกตอ  
 ยกเวน เมล็ด และตนจากการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือ  

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- ตนพืชนั้นจะตองสะอาด ไมมีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา 
- มีการปลูกเล้ียงในสถานเพาะเล้ียง (nursery)  

- ตรวจกอนการสงออก ไมพบอาการที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย , ไวรัส, 
ไสเดือนฝอย แมลง ไร เช้ือรา หรือมีการปองกันกําจัดท่ีเหมาะสม  
[ใสเงื่อนไขขอ (8.1), (8.2), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), 

(14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), 

(23.2), (24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), 

(32.2), (33), (34), (36.1), (36.2), (37), (38.1) และ (38.2) ดวย] 
40. ไมตนและไมพุมที่ผลัดใบ (Deciduous 

trees and shrubs) เพ่ือการปลูกตอ 

 ยกเวน เมล็ด และตนจากการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- ตนพืชตองอยูในระยะพักตัว และตองไมมีใบติดมา 
[ใสเงื่อนไขขอ (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), 

(17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), 

(33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) และ  (45.1) ดวย] 
41. พืชฤดูเดียวและพชืสองฤดู (Annual and 

biennial plants)  

 ยกเวน เมล็ดและพืชในวงศหญา 
Gramineae เพ่ือการปลูกตอ  

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- ตนพืชนั้นปลูกเล้ียงในสถานเพาะเล้ียง (nursery)  

- ตนพืชนั้นจะตองสะอาด ไมมีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา 
- ตรวจกอนการสงออก ไมพบอาการที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย , ไวรัส, 
ไสเดือนฝอย แมลง ไร เช้ือรา หรือมีการปองกันกําจัดท่ีเหมาะสม  
[ใสเงื่อนไขขอ (25.5), (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (33), (34), (35.1) 

และ (35.2) ดวย] 
42. พืชในวงศหญา Gramineae เพ่ือการ
ปลูกตอ ที่ใชเปนไมประดับในวงศยอย 
Bambusoideae, Panicoideae และในสกุล 

Buchloe, Bouteloua, Calamagrostis, 

Cortaderia, Glyceria, Hakonechloa, 

Hystrix, Molinia, Phalaris, Shibataea, 

Spartina, Stipa และ Uniola 

 ยกเวน เมล็ด 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- ตนพืชนั้นปลูกเล้ียงในสถานเพาะเล้ียง (nursery) และ 
- ตนพืชนั้นจะตองสะอาด ไมมีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา และ 
- ตรวจกอนการสงออก ไมพบอาการที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย , ไวรัส, 
ไสเดือนฝอย แมลง ไร เช้ือรา หรือมีการปองกันกําจัดท่ีเหมาะสม 

43. ตนไมแคระ หรือ บอนไซ เพ่ือการปลูกตอ  
 ยกเวน เมล็ด 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) ตนพืชแคระ หรือ บอนไซ รวมท้ังที่มาจากธรรมชาติ กอนการสงออก
จะตองปลูก ดูแลและจัดเตรียม อยางนอย 2 ฤดูกาลอยางตอเน่ือง ในสถาน



 

เพาะเล้ียงท่ีขึ้นทะเบียนและใหคําแนะนําโดยเจาหนาท่ี 

(b) พืชจากการเพาะเล้ียงในขอ (a) จะตอง :  
(aa) ในชวงเตรียมตนพืชตาม ขอ (a): 

- ปลูกในกระถาง ท่ีวางบนชั้นเหนือพื้น 50 เซนติเมตร เปนอยางนอย 

- ทําทรีตเมนปองกันกําจัดราสนิมอยางเหมาะสม ในมาตรา 7  

- เจาหนาท่ีเขาตรวจสอบวาปลอดจากส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตรายของสหภาพ
ยุโรป อยางนอย 6 ครั้ง/ป โดยสุมตรวจอยางนอย 300 ตน/สกุล ทุกๆ 3,000 

ตน หรือ 10%  

- ตรวจสอบแลวตองไมพบส่ิงมีชีวิตท่ีเปนอันตรายของสหภาพยุโรป 
- ปลูกบนวัสดุปลูกตามธรรมชาติหรือสังเคราะห ที่มีการกําจัดศัตรูพืชดวย
ความรอนหรือรมดวยสารรม  
- วัสดุปลูกน้ันจะตองเก็บรักษาในสภาพที่แนใจวาจะไมมีส่ิงมีชีวิตที่เปน
อันตรายเขามาปนเปอน ภายใน 2 สัปดาหกอนบรรจุเพ่ือสงออก ตนพืช 
ตอง 
- ลางวัสดุปลูกออกจากรากใหสะอาด สงออกในสภาพเปลือยราก หรือ 
- ปลูกบนวัสดุใหม ตามวรรคท่ี 5 ของขอ (aa) หรือ 
- ทําการกําจัดศัตรูพืช ตามคําแนะนําในมาตรา 7 พรอมระบุรายละเอียดลง
ในใบรับรองฯ ดวย 
(bb) บรรจุในกลองท่ีปดสนิทและระบุหมายเลขทะเบียนสวนไวขางกลอง 
[ใสเงื่อนไขขอ (8.1), (9), (10), (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), 

(15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), 

(24), (25.5), (25.6), (26), (27.1), (27.2), (28), (32.1), (32.2), (33), 

(34), (36.1), (36.2), (37), (38.1), (38.2), (39), (40) และ(42) ดวย] 

44. ตนพืชเพ่ือปลูก จําพวก herbaceous

ยกเวน เมล็ด ของพืชวงศ 
Caryophyllaceae (ยกเวน สกุล Dianthus) 

Compositae (ยกเวน สกุล Dendranthema) 

Cruciferae 

Leguminosae และ  
Rosaceae (ยกเวน สกุล Fragaria) 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
- ตนพืชนั้นปลูกเล้ียงในสถานเพาะเล้ียง (nursery) และ 
- ตนพืชนั้นจะตองสะอาด ไมมีซาก/พืชอื่นๆ ดอก ผลติดมา และ 
- ตรวจกอนการสงออก ไมพบอาการที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย , ไวรัส, 
ไสเดือนฝอย แมลง ไร เช้ือรา หรือมีการปองกันกําจัดท่ีเหมาะสมhave are  

[ใสเงื่อนไขขอ (32.1), (32.2), (32.3), (33) และ (34) ดวย] 

45.1. ตนพืชเพื่อปลูกจาํพวก herbaceous 

และพืชในสกุล Ficus  Hibiscus 

ยกเวน หัว bulbs, corms, tubers, เหงา 
(rhizomes), เมล็ด (seeds) 

 

มีการตรวจสอบและรับรองวา : 
(a) มาจากพ้ืนท่ีที่รับรองวาปลอด Bemisia tabaci โดย NPPO ของ
ประเทศผูสงออก หรือ 
(b) มาจากแปลงปลูกท่ีรับรองวาปลอด Bemisia tabaci โดย NPPO ของ
ประเทศผูสงออก และ ตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีวาปลอดจาก Bemisia 



 

tabaci ทุกๆ 3 สัปดาห เปนระยะเวลา 9 สัปดาห กอนการสงออก หรือ 

(c) กรณีที่แปลงปลูกพบวามี Bemisia tabaci ระบาด จะตองมีการดูแล
รักษาและปองกันกําจัดดวยทรีตเมนที่เหมาะสม รวจสอบโดยเจาหนาท่ีวา
ปลอดจาก Bemisia tabaci และ ตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีวาปลอดจาก 
Bemisia tabaci ทุกๆ 3 สัปดาห เปนระยะเวลา 9 สัปดาห กอนการ รวมท้ัง
มีการตรวจติดตามเปนระยะ หรือ 

(d) ตนพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (in vitro) อยูในอาหารปลอดเช้ือ และ
ขนสงในสภาพปลอดเชื้อ ไมมีอาการของโรคท่ีมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปน
พาหะ 

[ใสเงื่อนไขขอ (27.1), (27.2), (28), (29), (32.1), (32.3) และ (36.1) ดวย] 

45.2. ไมตัดดอกของพืชในสกุล 

Aster spp., แอสเตอร 
Eryngium ผักชีฝรั่ง 
Gypsophila ยิปโซฟลลา 
Hypericum ไฮเปรริคัม 
Lisianthus ไลแซนธัส 

Rosa  กุหลาบ 

Solidago สรอยทอง 
Trachelium  

ผักใบในสกุล Ocimum spp. กะเพรา 
โหระพา แมงลัก ยี่หรา 

ตองมีการตรวจรับรอง : 
- ตรวจสอบกอนการสงออกแลว ไมพบ Bemisia tabaci  

46. พืชเพ่ือปลูก จากประเทศที่พบวามีการ
ระบาดของ   
- Bean golden mosaic virus 

- Cowpea mild mottle virus 

- Lettuce infectious yellow virus 

- Pepper mild tigré virus 

- Squash leaf curl virus 

- ไวรัสอื่นๆ ที่มีแมลงหวีข่าวยาสูบ (Bemisia 

tabaci) เปนพาหะ  
ยกเวน seeds, bulbs, tubers, corms, 

rhizomes  

(a) กรณีแหลงกาํเนิดไมพบการระบาดของ
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองมีการตรวจรับรอง : 
- ตรวจสอบตนพืชในรอบการเพาะปลูกแลวไมพบอาการของโรคท่ีเกิดจาก



 

(b) แหลงกําเนิดพบการระบาดของแมลงหวี่
ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci)  

เช้ือดังกลาว  
- ตรวจสอบตนพืชในรอบการเพาะปลูกแลว  
(a) พื้นท่ีเพาะปลูกไมพบการระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia 

tabaci)  หรือ  
(b) มีการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกในชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมแลวไมพบ
การระบาดของแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci)  หรือ 

(c) มีการกําจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci)  ดวยสารเคมีที่
เหมาะสมกอนการสงออก หรือ 
(d) ตนพืชจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ (in vitro) อยูในอาหารปลอดเช้ือ และ
ขนสงในสภาพปลอดเชื้อ ไมมีอาการของโรคท่ีมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปน
พาหะ 
[ใสขอ (25.5) (25.6), (32.1), (32.2), (32.3), (35.1), (35.2), (44), (45.1), 

(45.2) และ (45.3) ดวย]  

48. เมล็ดพันธุมะเขือเทศ (Solanum 

lycopersicum) 

 **มะเขือเทศ ใหเปล่ียนมาใชชื่อ
วิทยาศาสตรนีเ้ทาน้ัน** 

เมล็ดจะตองผานการแชกรดดวยวิธีการท่ีเหมาะสมตามคําแนะนําในมาตรา 
18(2) และตองมีการตรวจรับรอง : 
(a) เมล็ดน้ันมีถิ่นกํ า เ นิดในพื้น ท่ีที่ปลอดจากเ ช้ือ  Clavibacter 

michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria และ Potato spindle tuber viroid หรือ 

(b) ตรวจสอบตนพอแมพันธุในแหลงผลิต แลววาปลอดจากเชื้อดังกลาว  
หรือ 
(c) สุมตัวอยางเพื่อทดสอบในหองปฏิบัติการแลวไมพบเชื้อดังกลาว  

51. เมล็ดพันธุถั่ว (Phaseolus spp.) ตองมีการตรวจรับรอง : 
(a) เมล็ดนั้นมีถิ่นกําเนิดในพื้นท่ีที่ปลอดจากเช้ือ  Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli หรือ 

(b) มีการสุมตัวอยางเพ่ือทดสอบในหองปฏิบัติการแลวไมพบเช้ือ 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli  

52. เมล็ดพันธุขาวโพด (Zea mays) ตองมีการตรวจรับรอง : 
(a) เมล็ดน้ันมีถิ่นกําเนิดในพ้ืนท่ีที่ปลอดจากเช้ือ Erwinia stewartii หรือ 

(b) สุมตัวอยางเพื่อทดสอบในหอง Lab แลวไมพบเชื้อดังกลาว 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดใน EUCOUNCIL DIRECTIVE 2000/29/EC of 8 May 2000ฉบับปรับปรุงลาสุด 30/6/2014 หนา 68-116) 



 

 

รายชื่อพืชในสกุล Murraya spp. 

 

 

Scientific Name Common name Locality  

Murraya alata   Tonkin, Vietnam, Asia-Tropical  

Murraya crenulata 

 

 Taiwan , Indonesia, New 

Guinea, Philippines 

 

Murraya euchrestifolia 

 

 Taiwan, Yunnan.  

Murraya koenigii  curry tree, curry 

leaf (หอมแขก) 
China Bhutan, India, Laos, 

Nepal, Pakistan, Sri Lanka, 

Thailand, Vietnam]. 

 

 

 

Murraya kwangsiensis  Yunnan  

Murraya microphylla small-leaved 

murraya 

Sun Chuan., Hainan, China, 

Asia-Temperate 

 

Murraya ovatifoliolata     

Murraya paniculata  orange 

Jessamine (ตน
แกว) 

India, Sri Lanka, Myanmar, 

Thailand, Indo-China, Malesia 

to N.Australia." 

 
Murraya stenocarpa     

Murraya tetramera  China: Yunnan: Yen Shan  



 

 

ตัวอยางการลงขอความรับรอง (Additional Declaration) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 
ANNEX IV Part A Section I 

พืช หรือสวนของพืช ขอความรับรองพิเศษ 

1. ผักใบในสกุล Ocimum spp. ไดแก  
 กะเพรา (Ocimum tenuiflorum) 

 โหระพา (Ocimum basilicum) 

 แมงลัก (Ocimum americanum) 

 ยี่หรา (Ocimum gratissimum) 

(ชื่อวิทยาศาสตรของพืช) complies with Annex IV.A.I, 

point 32.2 second indent and 45.2 second indent of EC 

Plant Health Directive 2000/29/EC 

2. ผักชีฝรั่ง (Eryngium foetidum) Eryngium foetidum complies with Annex IV.A.I, point 

45.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC 
3. ผลของพืชในสกุล (Momordica spp.) 

 มะระจีน (Momordica charantia ; balsam pear) 

    มะระขี้นก (Momordica charantia ; bitter gourd) 

    ฟกขาว (Momordica cochinchinensis ; sweet gourd) 
 **ดูรายชื่อพืชในสกุล (Momordica spp.) ไดทายตาราง 

Momordica charantia complies with Annex IV.A.I, point 

36.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC 

4. คื่นฉาย (Apium graveolens) Apium graveolens complies with Annex IV.A.I, point 

32.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC 
5. ผลของมะเขือ (Solanum melongena)  

    เชน มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมวง มะเขือเหลือง    
    มะเขือขาว มะเขือขื่น มะเขือตอแหล มะเขือ 

Solanum melongena complies with Annex IV.A.I, point 

36.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC 
6. ดอกกลวยไม (Orchid cut flower) 
 - รมเมทธิลโบรไมด อัตราแนะนํา 24 g/cm3 เปนเวลา 1.5    
      ชั่วโมง 
 - มีการตรวจกอนสงออกไมพบเพล้ียไฟ (Thrips palmi) 

Orchid cut flowers complies with Annex IV.A.I, point 

36.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC and the Decision 98/ 109(b) 

(ระบุรายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชืลงใน PC ดวย) 
7. สมโอ (ทั้งเปลือก) เฉพาะสมโอจาก อ.เวียงแกน จ.เชียงราย Citrus  maximus complies with Annex IV.A.I, point 16.2 

option (c) first indent and second indent, 16.3 option 

(a), 16.4 option (c) and 16.5 option (c) of EC Plant 

Health Directive 2000/29/EC 
8. ผลของพืชตระกูลสม เชน สมโอ มะนาว มะกรูด  
    (ปอกเปลือกนอกออก ใหเหลือเฉพาะเย่ือสีขาวบางๆ) 

(ชื่อสามัญของพชื) without peel complies with Anex 

IV.A.I, point 16.5 option (c) of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC  เชน  



 

Pomelo without peel (Citrus  maximus) complies with 

Anex IV.A.I, point 16.5 option (c) of EC Plant Health 

Directive 2000/29/EC 
9. ดอกไม  
 - Dendranthema spp. เชน เบญจมาศ  

 - Dianthus spp. เชน คารเนช่ัน, ผีเส้ือ 

(ชื่อสามัญของพชื) complies with Annex IV.A.I, point 32.2 

second indent of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

10. ดอกไม 
 - Aster spp.  เชน แอสเตอร 
 - Eryngium spp. ดอกของผักชีฝรั่ง 
 - Rosa spp.  เชน กุหลาบ  

 - Trachelium spp. 

 - Hypericum spp. เชน ดอกบัวทอง 
 - Lisianthus spp. เชน ดอกไลซินแอนธัส 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 45.2 

second indent of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

11. ดอกไม 
 - Gypsophila  ยิปโซฟลลา 

 - Solidago  ดอกสรอยทอง 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.2 

second indent and 45.2 second indent of EC Plant 

Health Directive 2000/29/EC 
12. ตนไมน้ํา (ขอความรับรองขึ้นอยูกับสภาพของพชืและชนิด
พืชที่สงออก) 
 ตัวอยาง เชน Anubias spp. (มีใบ มีราก ไมมีดอก อาจมี
 หรือไมมีวัสดุปลูก 

และ 

รับรองวาตรวจสอบกอนสงออกแลวไมพบหอย Pomacea 

spp. ตาม Decision 2012/697/EU 

1. Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 

option (b), 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option 

(a) second indent and option (b) second indent, 36.1 

option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC 

Plant Health Directive 2000/29/EC 

2. Consignment complies with the Decision 

2012/697/EU; The plants immediately prior to their 

export, have been officially inspected and found free 

from Pomacea spp. 

(ระบุรายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชืลงใน PC ดวย) 
13. ตนพืชเพ่ือปลูก (plant for planting) พืชวงศ Araceae, 

Marantaceae, Musaceae, Sterliziaceae และพืชสกุล 
Persea (ยกเวน พืชสกุล Musa) ในการสงออกตอง
ดําเนินการ ดงันี้  
1. สวนทีไ่มพบการระบาดของแมลงหว่ีขาว, Bemisia tabaci 

ตองไดรับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยางเปน
ทางการอยางนอยทกุ 3 สัปดาหในชวง 9 สัปดาหกอนการ
สงออก  

2. สวนท่ีพบการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci  ผู

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สงออกตองใชวิธกีารท่ีเหมาะสมเพ่ือกําจัดแมลงหวี่ขาวใหหมด
ไป และตองไดรับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาว
อยางเปนทางการทุกสัปดาหในชวง 9 สัปดาหกอนการสงออก  

3. ผูสงออกตองทาํ treatment ที่เหมาะสมกอนการสงออกเพ่ือ
กําจัดเพล้ียไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันหนอนชอนใบ เชน 
การใชสารกําจัดแมลงอิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 6 

กรัมตอน้ํา 20 ลิตรในการกาํจัดแมลงหวี่ขาว และอิมดิาโคลพริด 
70% ดับบลิวพี อัตรา  
4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ในการกําจัดเพล้ียไฟและแมลงวันหนอน
ชอนใบ เปนตน ภายใตการควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีภาครัฐ  

4. พืชที่มีรากหรือวัสดุปลูกตองไดรับการตรวจรับรองปลอด
ไสเดือนฝอย, Radopholus similis ดวยการเก็บตัวอยางราก
และดินในสวนมาตรวจวิเคราะห โดยกลุมวจิัยกักกันพืช  
5. พืชตองมาจากการปลูกเล้ียงในโรงเรือน  

6. ไมมีเศษซากพืช ดอก และผล 

7. การระบุขอความรับรองพิเศษ ขึ้นอยูกับชนดิพืช 
ลักษณะที่สงออก และ growth habit (วิสัยพืช)
 ตัวอยาง เชน Aglaonema spp. อะโกลนีมา 

 (มีใบ มีราก ไมมดีอก มีหรือไมมวีัสดุปลูก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 

option (b), 32.1 option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option 

(a) second indent and option (b) second indent, 36.1 

option (c), 45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC 

Plant Health Directive 2000/29/EC 

(ระบุรายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชืลงใน PC ดวย) 
14. พืชสกุล Musa ในการสงออกตองดําเนินการ ดงัน้ี  

1. สวนทีไ่มพบการระบาดของแมลงหว่ีขาว, Bemisia tabaci 

ตองไดรับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยางเปน
ทางการอยางนอยทกุ 3 สัปดาหในชวง 9 สัปดาหกอนการ
สงออก  

2. สวนท่ีพบการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci  ผู
สงออกตองใชวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือกําจัดแมลงหวี่ขาวใหหมด
ไป และตองไดรับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยาง
เปนทางการทุกสัปดาหในชวง 9 สัปดาหกอนการสงออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ผูสงออกตองทํา treatment ที่เหมาะสมกอนการสงออกเพ่ือ
กําจัดเพล้ียไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันหนอนชอนใบ เชน การ
ใชสารกําจัดแมลงอิมิดาโคล พริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 6 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตรในการกําจัดแมลงหว่ีขาว และอิมิดาโคลพริด 
70% ดับบลิวพี อัตรา 4 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร ในการกาํจัดเพล้ีย
ไฟและแมลงวันหนอนชอนใบ เปนตน ภายใตการควบคุมดูแล
ของเจาหนาท่ีภาครัฐ  

4. พืชสกุล Musa ที่มีรากหรือวัสดุปลูกพืช ตองไดรับการตรวจ
รับรองปลอดไสเดือนฝอย, Radopholus similis โดยกลุมวิจัย
กักกันพืช  
5. พืชสกุล Musa ตองไดรับการตรวจรับรองปลอดจากอาการ
ของโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย, Pseudomonas 

solanacearum (Smith) โดยกลุมวิจยักักกันพืช  
5. พืชตองมาจากการปลูกเล้ียงในโรงเรือน 

6. ไมมีเศษซากพืช ดอก และผล 

7. การระบุขอความรับรองพิเศษ ขึ้นอยูกับลกัษณะที่
สงออก  
ตัวอยาง เชน 

- เหงากลวย มีรากตดิไปสั้นๆ ไมมีใบ มีสวนของลําตน นิดหนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 18 

option (b), 25.7 option (b), 32.1 option (c), 32.3 option 

(c), 33, 34 option (a) second indent and option (b) 

second indent, 36.1 option (c), 45.1 option (b) and 

46(b) option (b) of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC 

(ระบุรายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชืลงใน PC ดวย) 
15. ตนกลวยไม (Orchid Plant) 

1. สวนทีไ่มพบการระบาดของแมลงหว่ีขาว, Bemisia tabaci 

ตองไดรับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยางเปน
ทางการอยางนอยทกุ 3 สัปดาหในชวง 9 สัปดาหกอนการ
สงออก  

2. สวนทีพ่บการระบาดของแมลงหวี่ขาว, Bemisia tabaci  ผู
สงออกตองใชวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือกําจัดแมลงหวี่ขาวใหหมด
ไป และตองไดรับการตรวจสอบการระบาดของแมลงหวี่ขาวอยาง
เปนทางการทุกสัปดาหในชวง 9 สัปดาหกอนการสงออก  

3. ผูสงออกตองทํา treatment ที่เหมาะสมกอนการสงออกเพ่ือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กําจัดเพล้ียไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันหนอนชอนใบ เชน 
การใชสารกําจัดแมลงอิมิดาโคล พริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 6 

กรัมตอน้ํา 20 ลิตรในการกาํจัดแมลงหวี่ขาว และอิมดิาโคลพ
ริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ในการกําจัด
เพล้ียไฟและแมลงวันหนอนชอนใบ เปนตน ภายใตการ
ควบคมุดูแลของเจาหนาท่ีภาครัฐ  

4. ไมตองข้ึนทะเบียนสวน แตตองตรวจแมลงหวี่ขาว  
5. การระบุขอความรับรองพิเศษ ขึ้นอยูกับชนิดพชื ลักษณะที่
สงออก 

ตัวอยาง เชน 

Dendrobium, Oncidium, Vanda และตนกลวยไมทัง้หมด  

- มีใบ มีราก มวีัสดุปลูกใหม (เชน เดิมใชกาบมะพราว แตตอน
สงออกเปล่ียนมาใช sphagnum moss ใหมหุมแทน) 
และไมมีดอก  

หรือ 
- มีใบ มีราก ไมมวีัสดุปลูก ไมมีดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 

option (c), 32.3 option (c), 33, 34 option (a) second 

indent and option (b) second indent, 36.1 option (c), 

45.1 option (b) and 46(b) option (b) of EC Plant Health 

Directive 2000/29/EC 

(ระบุรายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชืลงใน PC ดวย) 

16. เมล็ดพันธุทานตะวัน (Helianthus annuus) Consignment complies with Annex IV.A.I, point 47 

option (a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 

17. เมล็ดพันธุถั่ว (Phaseolus spp.)  Consignment complies with Annex IV.A.I, point 51 

option (b) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 
18. เมล็ดพันธุขาวโพด (Zea mais) Consignment complies with Annex IV.A.I, point 52 

option (a) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 
19. เมล็ดพันธุมะเขือเทศ (Solanum  lycopersicum) 

 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 48 

option (b)(c) of EC Plant Health Directive 2000/29/EC 
20. ตนพืชเพ่ือปลูกจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  (tissue 

culture) สงออกในสภาพตนออนท่ียังอยูในอาหาร (Seedling 

in flask)  
 - ตนกลวยไม  
 - พืชเพื่อปลูกจําพวก herbaceous 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 32.1 

option (d), 32.3 option (d), 33, 34 option (a) first indent 

and option (b) first indent, 36.1 option (d), 45.1 option 

(d) and 46 (b) option (d) of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC 
21. พืชวงศ Palmae (Arecaceae) 

1. ผูสงออกตองทํา treatment ที่เหมาะสมกอนการสงออก
เพ่ือกําจัดเพล้ียไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันหนอนชอนใบ 
เชน การใชสารกําจัดแมลงอิมิดาโคล พริด 70% ดับบลิวพี 
อัตรา 6 กรัมตอนํ้า 20 ลิตรในการกําจัดแมลงหวี่ขาว และอิมิ
ดาโคลพริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใน

 

 

 

 

 

 



 

การกําจัดเพล้ียไฟและแมลงวันหนอนชอนใบ เปนตน ภายใต
การควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีภาครัฐ  
2. การระบุขอความรับรองพิเศษ ขึ้นอยูกับชนิดพืช ลักษณะท่ี
สงออก  
ตัวอยาง เชน Arenga spp. เตาราง 
  Euterpe spp. ปาลมยูเทอเป 

  Rhapis spp. จั๋ง  
  Chrysalidocarpus lutescens หมาก
เหลือง  
 สงออกสภาพ มีใบ มีราก มีวัสดุปลูก ไมมีดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignment complies with Annex IV.A.I, point 33, 34 

option (a) second indent and option (b) second indent, 

36.1 option (c), 37 option (a), 39 first indent, second 

indent and third indent and 46(b) option (c) of EC Plant 

Health Directive 2000/29/EC  

(ระบุรายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชืลงใน PC ดวย) 
22. พืชภายใตมาตรการควบคมุพิเศษ (Establishment List ; 

EL) เชน กะเพรา โหระพา แมงลัก มะเขือเปราะ พริก คะนา 
กวางตุง ถั่วฝกยาว เปนตน 

ตองระบุเลขทะเบียนโรงงคัดบรรจุที่ผลิตสินคาชนิดน้ันๆ  

The commodities (ชื่อ สามัญ/ชือ่วิทยาศาสตรของพืช) was/ 

were listed and approved by the Establishment List 

Project of Department of Agriculture. (Reference GMP 

No. AC........................................)   

หมายเหตุ 1. เมล็ดพันธุ ตองแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะหศตัรูพืชจากหองปฏิบัตกิารทุกคร้ัง 
2. รายละเอียดการกําจัดศัตรูพืช (Treatment)  ระบุอัตราและช่ือสารกําจัดศตัรูพืช ขึ้นอยูกับการจัดการของผูสงออก 

เชน “The plants were dipped with Imidacloprid in the ratio 0.03% for 1 minute.” 
 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 5 สวน B 
(Annex V, Part B) 

พืชและสวนของพืชตอไปนี้ จดัเปนพืชควบคุม (Regulated Plants) ของสหภาพยุโรป 
 

 พืช ผลิตภัณฑพืช และส่ิงอื่นใด ซึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอันตรายติดมา สหภาพยุโรปจึงกําหนดใหตองมีการตรวจสอบ 
(inspection) ทางดานสุขอนามัยพืชจากประเทศตนทางและตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับสินคา  
 พืชที่สหภาพยุโรปกําหนดใหเปน Regulated Plants ไดแก 

I. พืช ผลิตภัณฑพืชและสิ่งอื่นใด ซ่ึงอาจมีสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตรายติดมา 
 1. ตนพืชเพื่อปลูก (plant for planting) ตอไปน้ี ยกเวน เมล็ด 

 **New - ตนพืชตระกูลสม รวมทั้งลูกผสม 

   Citrus  เชน Lime, Lemon, Citron, Clementine, Mandarin, Tangerine, Orange 

   Fortunella เชน สม Kumquat, Swingle  
   Poncirus เชน Hardy orange, Trifoliate orange 

  - พืชสกุลพริก Capsicum spp. เชน C. annuum พริกหวาน พริกหยวก พริกช้ีฟา, C. furtescens 
        พริกข้ีหนูสวน พริกข้ีหนูใหญ พริกจินดา (อยูในวงศ Solanaceae) 

  - ทานตะวัน (Helianthus annuus) 
  - มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum)  

  - อัลฟลฟา (Medicago sativa) 
  - พืชในสกุลพรุน พลัม บวย ทอ เชอรรี่ อบเชย (Prunus spp.) 
  - พืชในสกุลเชอร่ี ราสเบอรร่ี แบล็คเบอรรี ่(Rubus spp.) 
  - พืชสกุลขาว (Oryza spp.) 
  - ขาวโพด (Zea mays) 
  - พืชจําพวกหอม, กระเทียม ชนิดตอไปน้ี 

   ตนหอมไทย (Allium ascalonicum)  หอมแดง (Allium cepa) 
   กระเทียมตน (Allium porrum)  กุยชายฝร่ัง (Allium schoenoprasum) 
  - ถั่วในสกุล (Phaseolus spp.)  
หมายเหตุ ที่ขีดเสนทับ คือ ส่ิงตองหามของสหภาพยุโรป (Prohibited Plants) ไมสามารถสงออกได 
 

 2. สวนหน่ึงสวนใดของพืชตอไปน้ี ยกเวน ผลและเมล็ด 

  Castanea spp.  เชน เกาลัดจีน 

  Dendranthema spp. เชน เบญจมาศ 

  Dianthus spp.  เชน คารเนช่ัน ผีเส้ือ 

  Gypsophila spp.  ยิปโซฟลา 
  Pelargonium spp. เชน เจอราเนียม เพลาโกเนียม 

  Phoenix spp.  เชน อินทผาลัม ปาลมสิบสองปนนา 



 

  Populus spp. 

  Quercus spp.  เชน โอค กอ 

  Solidago spp.  เชน ดอกสรอยทอง 
  ไมตัดดอกของพืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) 
  สน conifer ในอันดับ Coniferales 

  Prunus spp พืชในสกุลพรุน พลัม บวย ทอ เชอรรี่ อบเชย นางพญาเสือโครง 
  ไมตัดดอกของพืช ตอไปน้ี Aster spp.  เชน แอสเตอร 
     Eryngium spp. 

     Hypericum spp.  เชน ดอกบัวทอง 
     Lisianthus spp.  ดอกไลซิแอนธัส 

     Rosa spp.  กุหลาบ 

     Trachelium spp. 

  ผักใบ ตอไปน้ี  Apium graveolens คื่นฉาย 

     Ocimum spp.   กะเพรา โหระพา แมงลัก และย่ีหรา 

    **New Limnophila spp.  ผักแขยง 
    **New Eryngium spp.  ผักชีฝรั่ง 
 **New Manihot esculenta ใบมันสําปะหลัง 
 **New กิ่งทั้งที่มีและไมมีใบ ของพืชในสกุล Betula spp.  เชน กําลังเสือโครง, birch tree 

 **New สวนหน่ึงสวนใดของพืชตอไปน้ี Amiris   Merrillia Swingle 

      Casimiroa  Naringi 

      Citropsis Swingle  Tetradium 

      Eremocitrus Swingle Toddalia 

      Esenbeckia  Zanthoxylum 

      Glycosmis 

หมายเหตุ ที่ขีดเสนทับ คือ ส่ิงตองหามของสหภาพยุโรป (Prohibited Plants) ไมสามารถสงออกได 
 

 2.1 สวนหน่ึงสวนใด รวมถึงเมล็ด ของพืชตอไปน้ี ยกเวน ผล 

  Aegle     Limonia 

  Aeglopsis Swingle   Microcitrus Swingle 

  Afraegle    **New Murraya  (หมุย/หอมแขก/ใบแกง) 
  Atalantia     Pamburus Swingle 

  Balsamocitrus    Severinia 

  Burkillanthus Swingle   Swinglea 

  Calodendrum    Triphasia 

  Choisya     Vepris 



 

  Clausena 

3. ผลของพืชตอไปน้ี 

  Citrus spp.และพันธุลูกผสม  เชน สม มะนาว มะกรูด 

  Fortunella Swingle และพันธุลูกผสม 

  Poncirus spp.และพันธุลูกผสม 

  Momordica spp.  เชน  มะระจีน  มะระข้ีนก  ฟกขาว 

  Solanum melongena เชน  มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมวง มะเขือขื่น มะเขือขาว/มะเขือไขเตา 

Annona spp.  เชน  นอยหนา 

Cydonia spp.  เชน  ควินซ 
Diospyros spp.  เชน  พลับจีน 

Malus spp.  เชน  แอปเปล 

Mangifera spp.  เชน  มะมวง 
Passiflora spp.  เชน  เสาวรส 

Prunus spp.  เชน  พรุน พลัม บวย ทอ เชอรรี่ อบเชย 

Psidium spp.  เชน  ฝรั่ง 
Pyrus spp.  เชน  แอปเปล  สาล่ี 

 Ribes spp.  เชน  แบลกเคอรเรนท 
 Syzygium spp.  เชน  ชมพู 

Vaccinium spp.  เชน  ชอไขมุก 

 **New Capsicum  spp.  เชน  C. annuum พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟา,  

         C. furtescens พริกข้ีหนูสวน พริกข้ีหนูใหญ พริกจินดา 

4. หัวมันฝรั่ง (Solanum tuberosum) 
5. เปลือกท่ีลอกออกมาแลวของพืชตอไปน้ี  

  สน conifers   Acer  saccharum 

  Populus spp.   Quercus spp. (ยกเวน ชนิด Quercus suber) 

6. ไม (wood) ตามคํานิยามที่กําหนดไวใน มาตรา 2(2) ของระเบียบน้ี หมายความถึง ไมที่ยังคงสภาพธรรมชาติ ไมวา
จะมีเปลือกหรือไมก็ตาม อยูในรูปของ ชิ้นไม ผงไม ขี้เล่ือย เศษไม (chips, particles, sawdust, wood waste หรือ scrap) และ
ไมพาเลท วัสดุบรรจุภัณฑไมที่ใชในการขนสงสินคา (dunnage, spacers, pallets หรือ packing material) 

7. ดินและวัสดุปลูก (soil and growing medium) 

 (a) ดิน หรือ วัสดุปลูกท่ีมีดินหรือสวนของพืช เชน เปลือกไม ฮิวมัส อินทรียวัตถุเปนสวนผสม 

 (b) ดิน หรือ วัสดุปลูก ตามขอ (a) ที่ติดไปกับพืช 



 

 
II. พืชและสวนของพืชหรือส่ิงอื่นใดที่เปนพาหะของสิ่งมีชีวิตที่เปนอันตราย สําหรับ protected zone ของสหภาพ   
    ยุโรป 
 1. ตนบีตรูท (Beta vulgaris) ที่นําเขาไปเพื่อใชในการอุตสาหกรรม  
 2. ดินและส่ิงสกปรกท่ีติดไปกับหัวบีตรูท (Beta vulgaris) 

3. ละอองเกสรที่ยังมีชีวิตของ 
Amelanchier spp.  Malus spp. 

Chaenomeles spp.  Mespilus spp. 

Cotoneaster spp.   Photinia davidiana 

Crataegus spp.   Pyracantha spp. 

Cydonia spp.   Pyrus spp. 

Eriobotrya spp.   Sorbus spp. 
4. สวนใดสวนหน่ึงของพืชตอไปนี้ ยกเวน เมล็ดและผล 

Amelanchier spp.  Malus spp. 

Chaenomeles spp.  Mespilus spp. 

Cotoneaster spp.   Photinia davidiana 

Crataegus spp.   Pyracantha spp. 

Cydonia spp.   Pyrus spp. 

Eriobotrya spp.   Sorbus spp. 

5. เมล็ดของพืชตอไปน้ี 

Beta vulgaris   Castanea spp. **New 

Dolichos spp.   Magnifera spp. 

Phaseolus vulgaris 
6. เมล็ดและฝกของฝาย (Gossypium spp.) และฝายท่ียังไมปน 
6a. ผลองุน (Vitis) 
7. ไม (wood) ตามคํานิยามที่กําหนดไวในวรรคหน่ึง ของมาตรา 2(2) ของระเบียบน้ี หมายความถึง 

(a) ไมสน conifers (Coniferales) ยกเวน ไมสนที่ลอกเปลือกออกแลว (ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศท่ีสามใน  
     ยุโรป)  
     ไมโอค (Castanea) ยกเวน ไมที่ลอกเปลือกออกแลว 

     (b) เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน Annex I, Part two to Council Regulation (EEC) No 2658/87 

8. สวนใดสวนหน่ึงของยูคาลิปตัส (Eucalyptus) 
9. เปลือกของสน conifers (Coniferales) ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศท่ีสามในยุโรป 



 

 
เงื่อนไข/ขอกําหนดสําหรับการนําเขาพืชที่เปนพืชควบคุมของสหภาพยุโรป (Regulated Plants) 

 เพ่ือเปนการควบคุมการแพรระบาด 
 1. พืชควบคุมชนิดนั้นจะตอง ไมเปนส่ิงตองหามตามระเบียบน้ี (Directive 2000/29/EC) 

 หมายเหตุ ชื่อพืชควบคุมที่ขีดเสนทับ คือ ส่ิงตองหามของสหภาพยุโรป (Prohibited Plants) 

    ไมสามารถสงออกได 
 2. ในการนําเขาจะตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) แนบไปกับสินคาดวย หากไมมีถือวา
เปนการนําเขาท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไข (non-compliance) ทาง EU จะออกหนังสือแจงเตือนกลับไปยังประเทศผูสงออก 
(Notification of Interception) 

 3. ตองมีการตรวจสอบดานสุขอนามัยพืช (แมลงศัตรูพืช เชื้อโรคพืช ฯลฯ) กอนการสงออกและลงขอความรับรองตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด 

 4. กรณีที ่Regulated Plants นัน้ๆ เปนพืชที่ตองมีการปฏิบัติกอนการสงออกตามมาตรการท่ีประเทศไทยกําหนด เชน 
พืชตามมาตรการควบคุมพิเศษ (EL) หรือ พืชควบคุมเฉพาะ หรือ พืชควบคุม หรือ พืชตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เชน 
มะละกอ ฝรั่ง ชมพู ดอกกลวยไม จะตองดําเนินการใหครบถวนดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาคผนวก 6 

(Annex VI) 

พืชและผลิตภัณฑจากพืชที่อาจตองมีการดําเนินการอืน่ใดเปนพิเศษกอนอนุญาตใหนําเขาสหภาพยุโรป 

 1. ซีเรียลและส่ิงที่ทํามาจากซีเรียล (Cereals and their derivatives) 

 2. ตนพืชตะกูลถ่ัวแหง (Dried leguminous plants) 

 3. หัวมันสําปะหลังและส่ิงที่ทํามาจากหัวมันสําปะหลัง (Manioc tubers and their derivatives) 

 4. กากท่ีไดจากการผลิตน้ํามันพืช (Residues from the production of vegetable oils) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอกําหนดของไทยในการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินคาผัก ผลไมสด 

สงออกไปสหภาพยุโรป 
 

1. การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชควบคุมของสหภาพยุโรป (Regulated Plants) 

 1.1 กรณี Regulated Plants เปนพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษ (EL), พืชควบคุมเฉพาะ, ฝรั่งและชมพู, ดอก
กลวยไม หรือพืชเพื่อปลูกใหปฏิบตัิตามเงือ่นไขพิเศษ (special condition) ของพืชชนดิน้ันๆ  
 1.2 กรณี Regulated Plantsอื่นๆ 

- สําหรับการสงออกผักสด-ผลไมสดตองจดทะเบียนเปนผูสงออก 

- สหภาพยุโรป รหัสทะเบียน EU-XX-XXX 

- สมาพันธรัฐสวิส รหัสทะเบียน CH-XX-XXX 

- นอรเวย รหัสทะเบียน NW-XX-XXX 

- Regulated Plants ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จากกรม
วิชาการเกษตร 

- บริษัท/โรงคัดบรรจุตองผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตที่ดี (GMP) และ
ประยุกตใช HACCP จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงานท่ีกรมฯ ใหการรับรอง 

 

หมายเหต ุผูสงออกที่มีโรงคัดบรรจุเปนของตนเองแตมีชนิดพืชและ/หรือปริมาณไมเพียงพอตอการสงออก สามารถจัดหาสินคา
จากโรงคัดบรรจุอื่นได (ตองผานการรับรองและข้ึนทะเบียน GMP และประยุกตใช HACCP แลวเชนเดียวกัน) โดยมี
หนังสือรับรองการคัดบรรจุ จากโรงคัดบรรจุนั้นๆ (ระบุชนิดพืช นํ้าหนัก และปริมาณ) แนบมาพรอมกับคําขอ พ.ก.7 

และตองแนบสําเนาหนังสือแสดงการไดรับการรับรองและข้ึนทะเบียน GMP ของโรงคัดบรรจุนั้นๆ ดวย 

- การคัดบรรจุ Regulated Plants ตองแยกบรรจุพืช 1 ชนิดตอ 1 กลอง  โดยไมมีพืชชนิดอื่นๆ มาปะปน 
ยกเวน พืชที่อยูในลักษณะพรอมประกอบอาหาร (ready to cook หรือ ready to eat) หรือบรรจุรวมอยูในบรรจุภัณฑยอย
เดียวกันซึง่มีน้าํหนักรวมไมเกิน 500 กรัม เชน ชุดสมตําพรอมปรุง หรือชุดแกงเขียวหวานพรอมปรุง เปนตน 

- ติดปาย/ ฉลาก หรือประทับขอความภาษาอังกฤษ พรอมระบุทะเบียนผูสงออก ชื่อผูสงออก ช่ือสามญัและ
วิทยาศาสตรของพชื น้าํหนัก รหัสรุนท่ีผลิต และประเทศผูผลิต โดยติดท่ีกลองบรรจุหีบหอ หรือภาชนะบรรจุยอย หรอืจะตดิสองที่ก็ได 

- Regulated Plants ตองผานการตรวจสอบ (inspection) ทางดานสุขอนามัยพืช โดยใชวิธีการสุมตรวจ
อางอิงตามมาตรฐาน ISPM No. 31 รายละเอียดของจํานวนพืชทีสุ่มตรวจสอบศตัรูพืชกอนการสงออกดังตารางท่ี 4 

ขอมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2559 

2. พืชผักสดภายใตมาตรการควบคุมพิเศษสําหรับการสงออกผักและผลไมสดไปสหภาพยุโรป นอรเวย และ  

    สมาพันธรัฐสวิส (Establishment List) 

2.1 พืชในมาตรการควบคุมพิเศษฯ (พืช EL 1 & 2) จากประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
และใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสินคาพืชผักสดไปสหภาพยุโรป นอรเวยและสมาพันธรัฐสวิส ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2554 และ



 

ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ือง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสินคาพืชผักสดไปสหภาพ
ยุโรป นอรเวยและสมาพันธรฐัสวสิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2555 ไดแก 

- พืชสกุล Ocimumไดแก กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หรา 

- พืชสกุล Capsicumไดแก พริกหยวก พริกช้ีฟา พริกข้ีหนู 

- พืช Solanum melongenaไดแก มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือมวง มะเขือเหลือง มะเขือขาว มะเขือขื่น 

- พืช Momordica charantiaไดแก มะระจีน มะระข้ีนก 

- พืช Eryngium foetidumไดแก ผักชีฝรั่ง 
- ถั่วฝกยาว Vigna unguiculata (yard long beans) 

- คะนา Brassica alboglabra (Chinese kale) 

- กวางตุง Brassica chinensis (Chinese cabbage) 

- ผักชีไทย Coriandrum sativum (Thai coriander) 

- สะระแหน Mentha cordifolia (kitchen mint) 

- ข้ึนฉาย Apium graveolens (Chinese celery) 

หมายเหตุกวางตุง ในความหมายของประกาศฯ หมายถึง กวางตุงไทย กวางตุงไตหวัน กวางตุงฮองเต และผักฉอย 

2.2 เงื่อนไขการขอใบรับรองสขุอนามัยพืชสําหรับพืชผักสดตามมาตรการควบคุมพิเศษฯ  
2.2.1 ผูที่ตองการสงออกพืชผักสดตามขอ 2.3.1 ตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพิเศษฯ ดังรายละเอียดในแนบทาย

ประกาศกรมวชิาการเกษตรเร่ืองหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินคาผักผลไมสด
สงออกไปสหภาพยุโรปนอรเวยและสมาพันธรัฐสวิสพ.ศ.2556 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556 

2.2.2 ตองจดทะเบียนเปนผูสงออก 

2.2.3 พืช EL ตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)จากกรมวิชาการเกษตร 
2.2.4 บริษัท/ โรงคัดบรรจุตองผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP)จากกรมวิชาการ

เกษตร  
หมายเหตุ ผูสงออกที่ยังไมผานมาตรการควบคุมพิเศษฯ สามารถสงออกพืช EL ไดโดยจัดหาพืช EL จากโรงคัดบรรจุอื่น(ซึ่ง

ผานมาตรการควบคุมพิเศษฯ แลว) และตองมีสําเนาหนังสือรับรองจากโรงคัดบรรจุนั้นๆ วาไดจัดเตรียมสินคาใหแก
ผูสงออกรายดังกลาว โดยระบุชนิดพืช นํ้าหนัก และปริมาณ 



 

2.2.5 ตองมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกพืช 
EL (เฉพาะพืชสด ยังไมผานการแปรรูป เชน แชแข็ง และแชเยือกแข็ง หรือ อบแหง หรืออยูในน้ํามัน) ไปยังสหภาพยุโรป และ
นอรเวย ดังตอไปน้ี  

- พืชสกลุ Ocimum เฉพาะกะเพรา และโหระพาเทาน้ัน 

- พืชสกุล Capsicumไดแก พริกหยวก พริกช้ีฟา พริกข้ีหนู 

- พืช Solanum melongenaเฉพาะมะเขือเปราะเทาน้ัน 

- ผักชีฝรั่ง (Eryngium foetidum)  
- ถั่วฝกยาว (Vigna unguiculata) 
- คะนา(Brassica alboglabra)  
- กวางตุงไทย (Brassica chinensis) 

- ผักชีไทย (Coriandrum sativum) 

- สะระแหน (Mentha cordifolia) 
- ขึ้นฉาย (Apium graveolens)  

 

2.2.6 การคัดบรรจุพืช EL ตองแยกบรรจุพืช 1 ชนิดตอ 1 กลอง โดยไมมีพืชชนิดอื่นๆ มาปะปน ยกเวน พืชที่อยูใน
ลักษณะพรอมประกอบอาหาร (ready to cook หรือ ready to eat) หรือบรรจุรวมอยูในบรรจุภัณฑยอยเดียวกันซึ่งมีน้ําหนัก
รวมไมเกิน 500 กรัมเชน ชุดสมตําพรอมปรุง หรือชุดแกงเขียวหวานพรอมปรุง เปนตน 

2.2.7 ติดปาย/ ฉลาก หรือประทับขอความภาษาอังกฤษ พรอมระบุหมายเลขทะเบียนผูสงออก ชื่อผูสงออก ชื่อสามัญและ
วิทยาศาสตรของพืช น้ําหนัก รหัสรุนท่ีผลิต และประเทศผูผลิต โดยติดท่ีกลองบรรจุหีบหอ หรือภาชนะบรรจุยอย หรือจะติดทั้ง
สองท่ีก็ได 

2.2.8 พืช EL ตองผานการตรวจสอบ (inspection) ทางดานสุขอนามัยพืช โดยใชวิธีการสุมตรวจอางอิงตามมาตรฐาน
ISPM No. 31 รายละเอียดของจํานวนพืชที่สุมตรวจสอบศัตรูพืชกอนการสงออกดังตารางท่ี 4 

ขอมูล ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2559 

 

 

 

  



 

3. พืชควบคุมเฉพาะ 

พืชควบคุมเฉพาะ หมายถึง พืชซึ่งถูกกําหนดวาตองผานการตรวจสอบเชื้อจุลินทรียหรือส่ิงอื่นใดท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของมนุษย (ตารางท่ี 3) ตาม 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2552 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองกําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2556 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 
2558 กําหนดใหมะละกอเปนพืชควบคุมเฉพาะ การสงออกสหภาพยุโรป นอรเวย สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐไอซแลนด และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและญ่ีปุน ตองผานการทดสอบวาไมมีการดัดแปรพันธุกรรมและมีใบรับรองสุขอนามัยมาแสดง 

3.1 เงื่อนไขการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชควบคมุเฉพาะ 

 3.1.1 กรณีพืชควบคุมเฉพาะน้ันๆ เปนพืช EL ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของพืช EL ในขอ 2 

3.1.2 กรณีพืชควบคุมเฉพาะอ่ืนๆ 

- ผูสงออกตองจดทะเบียนเปนผูสงออกสินคาผักและผลไมสดไปสหภาพยุโรป (ทะเบียน EU-XX-XXX) 

- กรณีการสงออกลําไยสด และทุเรียนสด ผูสงออกตองจดทะเบียนเปนผูสงออกผลลําไยสดฯ และผลทุเรียน
สดฯ (ทะเบียน LO-XX-XXX และทะเบียน DU-XX-XXX) 

หมายเหตุ การสงออกลําไยผลสด และทุเรียนผลสดออกไปนอกราชอาณาจักร กรณีนําติดตัวออกไปเพ่ือใชเฉพาะตัว (ปริมาณ
ไมเกิน 25 kgs. เฉพาะลําไยสด และมีปริมาณที่สมควรสําหรับทุเรียนสด) สามารถสงออกไปไดโดยไมตองจดทะเบียนเปน
ผูสงออกผลลําไยสด และผลทุเรียนสดฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจด
ทะเบียนเปนผูสงออกผลลําไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 และประกาศกรมวิชาการ
เกษตรเร่ืองหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการจดทะเบียนเปนผูสงผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 

 3.1.3 พืชควบคุมเฉพาะตองมาจากแปลงปลูกท่ีผานการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)จากกรมวิชาการ
เกษตร 

 3.1.4 บริษัท/ โรงคัดบรรจุตองผานการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการผลิตท่ีดี (GMP)จากกรมวิชาการ
เกษตร  

หมายเหต ุผูสงออกท่ีมีโรงคัดบรรจุเปนของตนเองแตมีชนิดพืชหรือปริมาณไมเพียงพอตอการสงออก สามารถจัดหาสินคาจาก
โรงคัดบรรจุอื่นได(ตองผานการรับรองและข้ึนทะเบียน GMP แลว) และตองมีสําเนาหนังสือรับรองจากโรงคัดบรรจุนั้นๆ วาได
จัดเตรียมสินคาใหแกผูสงออกรายดังกลาว โดยระบุชนิดพืช น้ําหนัก และปริมาณแนบมาพรอมกับคําขอ พ .ก.7 และตองแนบ
สําเนาหนังสือแสดงการไดรับการรับรองและข้ึนทะเบียน GMP ของโรงคัดบรรจุนั้นๆ ดวย 

3.1.5 ตองมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

3.1.6 การคัดบรรจุพืชควบคุมเฉพาะไมจําเปนตองแยกบรรจุพืชผูสงออกสามารถแยกบรรจุหรือบรรจุรวมกันกับ
สินคาอ่ืนๆ ได (หามบรรจุรวมกับ Regulated Plants และพืช EL) แตจะตองทํารายการสินคา (packing list) ของสินคาทุก
กลอง แนบประกอบการตรวจสอบดวย 



 

3.1.7 ติดปาย/ ฉลาก หรือประทับขอความภาษาอังกฤษ พรอมระบุหมายเลขทะเบียนผูสงออก ชื่อผูสงออก ชื่อสามัญและ
วิทยาศาสตรของพืช น้ําหนัก รหัสรุนท่ีผลิต และประเทศผูผลิต โดยติดท่ีกลองบรรจุหีบหอ หรือภาชนะบรรจุยอย หรือจะติดท้ัง
สองท่ีก็ได 

3.1.8 พืชควบคุมเฉพาะตองผานการตรวจสอบ (inspection) ทางดานสุขอนามัยพืช โดยใชวิธีการสุมตรวจอางอิง
ตามมาตรฐาน ISPM No. 31 รายละเอียดของจํานวนพืชที่สุมตรวจสอบศัตรูพืชกอนการสงออกดังตารางท่ี 4 

 

3.2 สําหรับการขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับมะละกอ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับการสงออกมะละกอไปยังสหภาพยุโรป นอรเวย สมาพันธรัฐสวิส  

สาธารณรัฐไอซแลนด สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุน พ.ศ. 2559 

 3.2.1 ผูที่ประสงคขะขอ HC ตองจดทะเบียนเปนผูสงออกผัก ผลไมสดไปนอกราชอาณาจักร กับกรมวิชาการเกษตร 
(หากเคยจดแลวก็ไมตองจดใหม)  
 3.2.2 ผลผลิตมะละกอตองมาจากแปลงท่ีไดรับการตรวจรับรองเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร 
 3.2.3 ตองมีโรงคัดบรรจุที่ไดรับการรับรอง GMP + ประยุกตใช HACCP ตามมาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด 
เชน การจัดทําแผนการตรวจสอบยอนกลับ การควบคุมความปลอดภัยทางดานอาหาร ฯลฯ 

 3.2.4 การขอใบรับรองสุขอนามัย  
  - ผูสงออกสามารถสงตัวอยางเพ่ือทดสอบกับหองปฏิบัติการ 5 แหง ท่ีกรมวิชาการเกษตรใหการรับรอง โดย
เจาหนาท่ี Lab. จะดําเนินการสุมตัวอยางจากโรงคัดบรรจุเพ่ือตรวจสอบ และออก Test Report ให 
  - ผูสงออกนํา Test Report มายื่นขอออกใบรับรองสุขอนามัยกับกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิน
สินคาพืช (กมพ.) โดยใบรับรองสุขอนามัย มีอายุ 15 วัน 

หมายเหตุ กรณีที่ผูสงออกมีแปลง GAP เปนของตนเอง จะไดรับการพิจารณาใหสิทธิประโยชน ยืด
อายุใบรับรองออกไปเปน 30 วัน 

  3.2.5 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ผูสงออกตองแนบใบรับรองสุขอนามัย (Health 

Certificate) ประกอบคําขอ พ.ก. 7 โดยเจาหนาท่ีตรวจพืชจะสุมเก็บตัวอยางผลมะละกอสดจากผูสงออกแตละราย สงให สทช. 
วิเคราะห เพ่ือเปนการตรวจสอบยอนกลับ 

รายชื่อหองปฏิบัติการ 5 แหงที่กรมวิชาการเกษตรใหการรับรอง 

 1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) 

 2. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (ALS) 

 3. บริษัทรับตรวจสินคาโพนทะเล จํากัด (OMIC) 
 4. บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขากรุงเทพฯ 
 5. บริษัท อินเตอรเทค เทสต้ิง เซอรวิสเซา (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 



 

ตารางที่ 3 พืชควบคุมเฉพาะซึง่ตองมีใบรับรองสขุอนามัยประกอบการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 

Thai Name Common Name Scientific Name Health Certificate 

1. กะเพรา holy basil Ocimum tenuiflorum จุลินทรีย 
2. โหระพา sweet basil Ocimum basilicum จุลินทรีย 
3. สะระแหน peppermint Mentha cordifolia   จุลินทรีย 
4. ผักชีฝร่ัง stinking Eryngium foetidum จุลินทรีย 
5. ผักแขยง phak kha yaeng Limnophila aromatica จุลินทรีย 
6. ผักแพรว/ แผว phak  preaw Trichodesma indicum จุลินทรีย 
7. ตนหอมไทย spring onion Allium ascalonicum จุลินทรีย 
8. คื่นฉาย celery Apium graveolens จุลินทรีย 
9. กุยชาย 

ใบกุยชาย 
 

chinese chives leaf 

 

Allium tuberosum 

 

จุลินทรีย 
ดอกกุยชาย chinese chives flower Allium tuberosum จุลินทรีย 

10. ชะอม acacia Acacia pennata subsp. insuavis จุลินทรีย 
11. ตะไคร lemon grass Cymbopogon citratus จุลินทรีย 
12. ผักบุง 

ผักบุงไทย 

ผักบุงจีน 

 

water convolvulus 

chinese convolvulus 

 

Ipomoea aguatica 

Ipomoea aguatica 

 

จุลินทรีย 
จุลินทรีย 

13. ผักแวน water clover Marsilea crenata จุลินทรีย 
14. ผักกระเฉด water mimosa Neptunia oleracea จุลินทรีย 
15. ใบบัวบก pennywort Centella asiatica  จุลินทรีย 
16. ใบชะพลู wildbetel leaf bush Piper sarmentosum จุลินทรีย 
17. ผักขม, ผักโขมแดง  tampara Amaranthus lividus จุลินทรีย 
18. ผักปลัง malabar nightshade Basella alba  จุลินทรีย 
19. ผักชีไทย coriander Coriandrum sativum  จุลินทรียและสารพิษตกคาง 
20. ถั่วฝกยาว yard long bean Vigna unguiculata subsp. 

unguiculata 

จุลินทรียและสารพิษตกคาง 

21. หนอไมฝร่ัง asparagus Asparagus officinalis จุลินทรียและสารพิษตกคาง 
22. พริก 

พริกข้ีหน ู

พริกชี้ฟา 

 

bird chili  

chili spur pepper 

 

Capsicum frutescens 

Capsicum annuum 

 

จุลินทรียและสารพิษตกคาง 
สารพิษตกคาง 

23. กระเจ๊ียบเขียว okra Abelmoschus esculentus สารพิษตกคาง 
  

 

  



 

Thai Name Common Name Scientific Name Health Certificate 

24. ขิง ginger Zingiber officinale  สารพิษตกคาง 
25. คะนา chinese kale Brassica alboglabra สารพิษตกคาง 
26. กวางตุงไทย chinese cabbage  Brassica chinensis สารพิษตกคาง 
27. มะเขือเปราะ round eggplant Solanum melongena สารพิษตกคาง 
28. ทุเรียน durian Durio zibethinus สารพิษตกคาง 
29. ลําไย longan  Dimocarpus longan สารพิษตกคาง 
30. ล้ินจ ี litchi Litchi chnensis สารพิษตกคาง 
31. มังคุด mangosteen  Garcinia mangostana สารพิษตกคาง 
32. สมโอ pomelo  Citrus maxima สารพิษตกคาง 
33. มะมวง mango  Mangifera indica สารพิษตกคาง 
34. มะละกอ Papaya Carica papaya CAMV 35s Promotor 

NOS terminator 
 

 



 

 

4. การสงออกผักผลไมสดไปสหภาพยุโรป นอรเวยและสมาพันธรัฐสวิส (ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ 
 วิธีการและเง่ือนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช สําหรับสินคาผัก ผลไมสดสงออกไปสหภาพยุโรป นอรเวยและ
 สมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2556) 
หมายเหต ุตามขอกําหนดใหมดาน Food safety ของ EU กําหนดใหผักและผลไมสดเพ่ือการบรโิภคจะตองมาจากโรงคัดบรรจุที่

ผานการรับรองมาตรฐาน GMP และประยุกตใชหลักการ  HACCP  

 ผูสงออกไมมีโรงคัดบรรจุเปนของตนเอง หรือมีพืชในปริมาณไมเพียงพอตอการสงออก สามารถจัดหาสินคาจากโรง
คัดบรรจุอื่นได โดยมีหนังสือรับรองจากโรงคัดบรรจุนั้นๆ วาไดจัดเตรียมสินคาใหแกผูสงออกรายดังกลาว โดยระบุ
ชนิดพืชและน้ําหนักรวม 

 หลักเกณฑ วิธกีารในการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

1. ผูประกอบการยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ จุดสงออก กอนเวลาสงออกไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 
2. เอกสารประกอบการขอสงออก 

 2.1 คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (แบบ พ.ก. 7) 
 2.2 บัญชีรายช่ือพืช (แบบ พ.ก. 7.1) โดยสินคาผักและผลไมสดท่ีอยูในรายช่ือพืชที่ตองบรรจุแยกชนิด               
        (1 กลอง/1 ชนิด) จะตองระบุจํานวนกลองลงในรายการ log in ดวย 

 2.3 ใบแนบทายแบบคําขอ (แบบ พ.ก. 7.2) ขอความรับรองพิเศษตางๆ 

 2.4 สําเนาทะเบียนผูสงออกตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

  2.4.1 ทะเบียนผูสงออกทุเรียนผลสด (DU-X-XX-XXX) (เฉพาะการสงออกทุเรียนสดท้ังผล) 
  2.4.2 ทะเบียนผูสงออกลําไยผลสด (LO-X-XX-XXX) (เฉพาะสงออกลําไยผลสด) 
  2.4.3 ทะเบียนผูสงออกผักผลไม  
 2.5 ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สําหรับพืชควบคุมเฉพาะ 

 2.6 สําเนาทะเบียนรับรองโรงคัดบรรจุ (GMP)1 
 1 พืชควบคุมเฉพาะท่ีมีใบรับรองสุขอนามัยอยูแลว ไมตองแนบเพ่ิม ยกเวน พืชที่สงออกไปสวิสเซอรแลนด นอรเวย และพืชที่
   ไมตองมีใบรับรองสุขอนามัยแนบประกอบ แตหากมีระบุอยูในใบรบัรองการคัดบรรจุแลวก็ไมตองแนบ 

 2.7 ใบรับรองการบรรจุสินคาฉบับจริง (ระบุชื่อ ที่อยูและเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ บริษัทผูสงออก รายการสินคา
        และปริมาณที่คัดบรรจุใหถูกตองตรงกัน) โดยไมตองแนบสําเนาทะเบียน GMP 

 2.8 ผลวิเคราะห (Test Report/Lab Test) ฉบับจริง 
 3. การบรรจุสินคาตามเงื่อนไขที่กําหนด  

3.1 กลองบรรจุสินคา ตองติดฉลากแสดงช่ือสามัญ (หรือชื่อวิทยาศาสตร) ปริมาณ หรือน้ําหนักไวที่ดานขางให  
      สามารถมองเห็นไดชดัเจน 

3.2 พืชชนดิอื่นนอกเหนือจากกลุม EU Regulated Plants และ พืช EL ทีป่ระสงคจะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช      
     ดวยน้ัน ผูสงออกจะบรรจุแยกหรือรวมกันก็ได 



 

 

ขอยกเวนสําหรับการแยกบรรจุ 

1) การบรรจุในลักษณะพรอมประกอบอาหาร (เชน ชุดสมตาํ ชุดแกงเขียวหวาน ฯลฯ) หรือบรรจุรวมในกลองยอย ที่มี  
    น้ําหนักรวมไมเกิน 500 กรัม/แพ็ค (เชน ขาวโพดออน+หนอไมฝรั่ง) 
 กรณีตรวจพบศัตรูพืช หากตรวจพบศัตรูพืชในพืชชนดิใดชนิดหน่ึงท่ีบรรจุรวมกัน จะตองคัดพืชที่
    บรรจุในลักษณะเดยีวกันออกท้ังหมด เชน ตรวจพบเพล้ียไฟในหนอไมฝร่ัง 
    ของชุดผักรวม กใ็หคดัชุดผักรวมออกท้ังหมด 

2) การสงออกผลไมในลักษณะบรรจุกลองยอยรวมหลายชนิด แบบสงตรงถงึบาน  
 กรณีตรวจพบศัตรูพืช หากพบศัตรูพืชในผลไมชนิดใดชนิดหน่ึงที่บรรจุรวมกัน ใหคดัเฉพาะผลไม
    ชนิดท่ีพบศัตรูพชืออกจากทุกกลอง ทั้งหมด 

 

4.1 กรณีพบการซุกซอนพืชซึ่งไมแสดงในคําขอใบรับรองฯ  
 4.1.1 ตรวจพบ ณ จุดสงออก ปฏิเสธการออกใบรับรองสินคา shipment นั้น และแจงเตือนเปนหนังสือ 

  -  หากพบทําผิดซ้ําภายใน 30 วัน นับจากท่ีไดรับแจงเตือน ใหปฏิเสธการออกใบรับรองฯ และงดใหบริการ
    ออกใบรับรอง 30 วัน 

  4.1.2 ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา แจงเตือนเปนหนังสือและงดใหบริการออกใบรับรอง 30 วัน 

 4.2 กรณีแจงน้ําหนักไมตรงตามท่ีขอ 

 4.2.1 ตรวจพบ ณ จุดสงออก คัดพืชนั้นออกท้ังหมด แลวออก PC ใหกับพืชที่เหลือและแจงเตือนเปนหนังสือ 

  -  หากพบทําผิดซ้ําภายใน 30 วัน นับจากที่ไดรับแจงเตือน ใหปฏิเสธการออกใบรับรองฯ และงดใหบริการ
    ออกใบรับรอง 30 วัน 

  4.2.2 ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา แจงเตือนเปนหนังสือ หากพบทําผิดซ้ําภายใน 30 วัน และงดใหบริการ
      ออกใบรับรอง 30 วัน 

 4.3 กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกัน หรือศัตรูพืชที่ไดรับการแจงเตือนจากปลายทาง 
 4.3.1 ตรวจพบ ณ จุดสงออก คัดพืชนั้นออกท้ังหมด แลวออก PC ใหกับพืชที่เหลือและแจงเตือนเปนหนังสือ 

  -  หากพบศัตรูพืชชนิดเดิมซ้ําภายใน 30 วัน คัดพืชนั้นออกทั้งหมด แลวออก PC ใหกับพืชท่ีเหลือและงด
    ใหบริการออกใบรับรอง 15 วัน 

  -  หากพบศัตรูพืชชนิดเดิมซ้ําอีกภายใน 30 วัน นับจากคร้ังที่ 2 คัดพืชนั้นออกท้ังหมด แลวออก PC ใหกับ
    พชืที่เหลือและงดใหบริการออกใบรับรอง 30 วัน 

  4.3.2 ไดรับแจงจากประเทศผูนําเขา แจงเตือนเปนหนังสือ 

   -  หากภายใน 30 วัน ไดรับแจงเตือนซ้ํา งดใหบริการออกใบรับรอง 15 วัน 

 

 



 

 
ขอกําหนดในการบรรจุสนิคาผักและผลไมสดที่เปน พชื EL และพืชที่เปนพืชควบคุม (Regulated) ของ EU 

ผักที่ตองบรรจุแยกชนิด (1 กลอง ตอ 1 ชนิดพืช) 
1 กะเพรา Reg/EL 

2 โหระพา Reg/EL 

3 แมงลัก Reg/EL 

4 ยี่หรา Reg/EL 

5 มะเขือเปราะ Reg/EL 

6 มะเขือยาว Reg/EL 

7 มะเขือมวง (กลม/ยาว) Reg/EL 

8 มะเขือเหลือง Reg/EL 

9 มะเขือขาว Reg/EL 

10 มะเขือขื่น Reg/EL 

11 คนฉาย Reg/EL 

12 มะระจีน Reg/EL 

13 มะระขี้นก Reg/EL 

14 มะเขือลาย Reg/EL 

15 ผักชีฝรั่ง EL 

16 พริกข้ีหน ู EL 

17 พริกชี้ฟา/พริกจินดา EL 

18 พริกหยวก EL 

19 ถั่วฝกยาว EL 

20 ผักชีไทย EL 

21 สะระแหน EL 

22 กวางตุง EL 

23 คะนา   EL 

ผลไม 
24 มะมวง Reg 

25 ฝรั่ง Reg 

26 นอยหนา Reg 

27 เสาวรส Reg 

28 ชมพู Reg 

 

 



 

 
ตารางที่ 4 ปริมาณการสุมตัวอยาง Regulated Plants, พืช EL และพืชควบคุมเฉพาะ (อางอิงตามมาตรฐาน ISPM No.31) 
 

ที ่ ชนดิพืช ปริมาณสุม/ น้ําหนัก หมายเหต ุ

1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 

1 กะเพราReg, EL, คฉ 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

2 โหระพา Reg, EL, คฉ
 6 แพ็ค 8 แพ็ค 8 แพ็ค 8 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

3 แมงลัก Reg, EL
 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

4 ยี่หรา Reg, EL
 5 แพ็ค 5 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

5 มะเขือเปราะ Reg, EL, คฉ
 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

6 มะเขือยาว Reg, EL
 4 ผล 20 ผล 38 ผล 54 ผล ผล 

7 มะเขือมวง (กลม) Reg, EL
 4 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

8 มะเขือมวง (ยาว) Reg, EL
 5 แพ็ค 10 แพ็ค 10 แพ็ค 11 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

9 มะเขือเหลือง Reg, EL
 5 แพ็ค 8 แพ็ค 9 แพ็ค 9 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

10 มะเขือลาย Reg, EL
 3 แพ็ค 4 แพ็ค 4 แพ็ค 4 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

11 คื่นฉาย Reg, EL, คฉ
 7 แพ็ค 8 แพ็ค 8 แพ็ค 8 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

12 ผักชีฝรั่ง Reg, EL, คฉ
 6 แพ็ค 7 แพ็ค 7 แพ็ค 8 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

13 มะระจีน Reg, EL
 2 ผล 10 ผล 20 ผล 62 ผล ผล 

14 มะระขี้นก Reg, EL
 9 แพ็ค 13 แพ็ค 13 แพ็ค 14 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

15 มะมวง Reg, คฉ
 3 ผล 15 ผล 30 ผล 60 ผล ผล 

16 ฝร่ัง Reg
 2 ผล 10 ผล 20 ผล 46 ผล ผล 

17 ชมพู Reg
 7 ผล 35 ผล 46 ผล 58 ผล ผล 

18 นอยหนา Reg
 3 ผล 15 ผล 30 ผล 53 ผล ผล 

19 เสาวรส Reg
 16 ผล 47 ผล 52 ผล 60 ผล ผล 

20 พริกข้ีหนู EL, คฉ
 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

21 พริกชี้ฟา EL, คฉ
 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

22 พริกหยวก EL
 8 แพ็ค 9 แพ็ค 10 แพ็ค 10 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

  

 
         



 

ที ่ ชนดิพืช ปริมาณสุม/ น้ําหนัก หมายเหต ุ

1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 

23 ถั่วฝกยาว EL, คฉ
 6 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค 7 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

24 ผักชีไทย EL, คฉ
 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

25 กวางตุง EL, คฉ
 4 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

26 คะนา (ยอด) EL, คฉ
 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

27 คะนา (ตน) EL, คฉ
 5 แพ็ค 7 แพ็ค 7 แพ็ค 7 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

28 ผักฉอย EL
 5 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค 6 แพ็ค แพ็คละ 200 กรัม 

29 สะระแหน EL
 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

30 ใบกุยชายคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

31 ตนหอมคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

32 ชะพลูคฉ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

33 ผักบุงจีนคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

34 ผักบุงไทยคฉ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

35 หนอไมฝร่ังคฉ 2 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

36 กระเจีย๊บเขียวคฉ 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค 3 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

37 ผักแพรวคฉ 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

38 ผักแขยงคฉ 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

39 ยอดมะระ 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค 2 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

40 ใบยอ 4 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค 5 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

41 ดอกแค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

42 สะตอ (เม็ด) 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค 1 แพ็ค แพ็คละ 100 กรัม 

หมายเหต ุ ขอ 1-19 =      Regulated Plnts ใชระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 %      

ขอ 20-42 =     Non - Regulated Plants ใชระดับความเชื่อมั่นท่ี 80 % 

Reg =  Regulated Plants 

EL  =  พืชผักสดภายใตมาตรการควบคมุพิเศษ 

คฉ =  พืชควบคุมเฉพาะ 
ขอมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 



 

 

ผัก ผลไมสดทีด่านฯ กําหนดใหการสงออกตองขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) 

ผักท่ีกําหนดใหขอใบรับรองสุขอนามัยพืชประกอบการสงออกไป EU 

1 กะเพรา Reg HC EL 22 สะระแหน HC EL 

2 โหระพา Reg HC EL 23 กวางตุง HC EL 

3 แมงลัก Reg EL 24 คะนา HC EL 

4 ยี่หรา Reg EL 25 หนอไมฝร่ัง HC 

5 มะเขือเปราะ Reg EL 26 ขิง HC 

6 มะเขือยาว Reg EL 27 ผักขะแยง HC 

7 มะเขือมวง (กลม) Reg EL 28 ผักแพรว HC 

8 มะเขือมวง (ยาว) Reg EL 29 ตนหอม HC 

9 มะเขือเหลือง Reg EL 30 กุยไช HC 

10 มะเขือลาย Reg  31 ชะอม HC 

11 มะเขือขาว Reg EL 32 ตะไคร HC 

12 มะเขือขื่น Reg EL 33 ผักบุงไทย HC 

13 คื่นฉาย Reg HC EL 34 ผักบุงจีน HC 

14 ผักชีฝรั่ง HC EL 35 ผักแวน HC 

15 มะระจีน Reg EL 36 ผักกะเฉด HC 

16 มะระขี้นก Reg EL 37 ใบบัวบก HC 

17 พริกข้ีหน ูHC EL 38 ชะพลู HC 

18 พริกชี้ฟา/พริกจินดา HC EL 39 ผักโขม HC 

19 พริกหยวก EL HC 40 ผักปล่ัง HC 

20 ถั่วฝกยาว HC EL 41 กระเจีย๊บเขียว HC 

21 ผักชีไทย HC EL 42      ใบมันสําปะหลัง Reg 
ผลไม 

42 มะมวง Reg HC 47 สมโอ HC 

43 ฝรั่ง Reg  48 ทะเรียน HC 

44 นอยหนา Reg 49 มังคดุ HC 

45 เสาวรส Reg  50 ลําไย HC 

46 ชมพู Reg 51 ล้ินจี่ HC 

  52 มะละกอ HC 

 

 

 



 

 

 สรุป 

1.1.1. สหภาพยุโรป (EU) พืชที่ตองขอ PC ไดแก : พืช EL, พืชที่เปน Regulated ของ EU, พืชควบคุมเฉพาะ และพืช
ที่ตองมีผลวิเคราะห  

1.1.2. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland) พืชที่ตองขอ PC ไดแก : กะเพรา, โหระพา, แมงลัก, คื่นฉาย, ผักชีฝรั่ง, มะเขือ
ทุกชนิด, มะระ(ทุกชนิด), พืชสกุล Citrus spp., มะมวง, ฝรั่ง, นอยหนา, ชมพู, ดอกกลวยไม, ดอกเบญจมาศ 

และ พืชที่ตองมีผลวิเคราะห 
1.1.3. นอรเวย (Norway) พืชที่ตองขอ PC ไดแก : พืช EL, พืชควบคุมเฉพาะ และ พืชที่ตองมีผลวิเคราะห  
1.1.4. ไอซแลนด (Iceland) พืชที่ตองขอ PC ไดแก : พืชควบคุมเฉพาะ และ พืชที่ตองมีผลวิเคราะห  
หมายเหตุ 

  Reg = พืช Regulated ของ EU  HC = พืชควบคุมเฉพาะท่ีตองมี Health Certificate 

  EL = พืชตามมาตรการควบคุมพิเศษ (EL) 
 

2.5 ผลไม (ฝร่ัง และชมพู) และพืชที่สามารถงอกได(ขอมูล ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2556) 

2.5.1 การสงออกฝร่ัง และชมพู 
  เน่ืองจากสหภาพยุโรปตรวจพบแมลงวันผลไมปนเปอนไปกับฝรั่งและชมพูคอนขางมาก กรมวิชาการเกษตรจึงกําหนด
เงื่อนไขสําหรับผูที่ตองการสงออกฝร่ังและชมพู ดังนี ้

2.5.2.1 ผลิตจากสวนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 
(GAP)ซึ่งเปน GAP พิเศษที่สามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไมได 

2.5.2.2 คัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุที่ไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามหลักปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุ 
(GMP)และไดปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงรวบรวมสินคาเกษตร (สําหรับผลไมที่ตองระวังศตัรูพืชแมลงวันผลไม) ซึง่
เปน GMP พิเศษที่สามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไมได 
หมายเหตุ ผูสงออกที่ยงัไมไดรับการรับรอง GAP และ GMP พิเศษที่สามารถปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไมไดนั้น 

สามารถสงออกฝรั่งและชมพูไดโดยจัดหาสินคาจากแปลงและโรงคัดบรรจุอื่นซึ่งผานการรับรองดังกลาวเรียบรอยแลว 

2.5.2.3เงื่อนไขการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับฝร่ัง และชมพู 
- ผูสงออกตองจดทะเบียนเปนผูสงออกสินคาผักและผลไมสดไปสหภาพยุโรป (ทะเบียน EU-XX-XXX) 

-ผูสงออกตองยื่นคําขอพ.ก.7 พรอมแนบหนังสือรับรองการคัดบรรจุสินคาตามแนบทายประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงออกสําหรับสินคาฝร่ังและชมพูไปสหภาพยุโรป นอรเวย และสมาพันธรัฐสวิส 
พ.ศ.2556 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ซึ่งระบุชื่อผูสงออก, ชื่อสินคาและปริมาณ, ชื่อโรงคัดบรรจุพรอมรหัส GMP, รหัส GAP และ
วันเดือนปที่ผลิต  

- เน่ืองจากฝร่ังและชมพูจัดเปน Regulated Plants การคัดบรรจจุึงตองแยกบรรจุพืช 1 ชนิดตอ 1 กลอง
โดยไมมีพืชชนิดอื่นๆ มาปะปน  



 

- ติดปาย/ ฉลาก หรือประทับขอความภาษาอังกฤษ พรอมระบุหมายเลขทะเบียนผูสงออก ชื่อผูสงออก ชื่อสามัญ
และวิทยาศาสตรของพืช น้ําหนัก รหัสรุนท่ีผลิต และประเทศผูผลิต โดยติดที่กลองบรรจุหีบหอ หรือภาชนะบรรจุยอย หรือจะติด
ทั้งสองที่ก็ได 

- ฝรั่งและชมพูตองผานการตรวจสอบ (inspection) ทางดานสุขอนามัยพืช โดยใชวิธีการสุมตรวจอางอิงตาม
มาตรฐาน ISPM No.31 รายละเอียดของจํานวนพืชที่สุมตรวจสอบศัตรูพืชกอนการสงออกดังตารางท่ี 4 

 

2.5.3 การสงออกผักงอก (sprouts) 

การสงออกผักงอก รวมถึงเมล็ดสําหรับการผลิตผักงอก เชน ถั่วเขียว, ถั่วงอก และโตวเม่ียว เปนตน ตองปฏิบัติตาม 

COMMISSION REGULATION (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on 

certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts 
รายละเอียด สรุปไดดังนี ้

 - ตามท่ี EU ไดออกระเบียบใหมเก่ียวกับการนําเขาผักงอกและเมล็ดพืชสําหรับผลิตผักงอก (sprouts) ซึ่งกําหนดใหมีการ
ควบคมุและรับรองความปลอดภัยดานอาหาร (ตองตรวจสอบจุลินทรียปนเปอน) โดยการสงออกตองมีใบรับรองตามท่ี EU กําหนด
แนบไปดวย 

 - โรงคัดบรรจุตองผานการรับรอง GMP และประยุกตใชหลักการ HACCP ในขอบขายผักงอก กาํหนดแผนการทวนสอบ
ระบบ โดยสงผักงอกตรวจวิเคราะหดานเช้ือจุลินทรีย (E. coli และ Salmonella spp.) และตองสามารถทวนสอบยอนกลับถึง
แหลงที่มาของผักงอกและเมล็ดทีใ่ชผลิตผักงอก 

 

 



 

2.6 ดอกกลวยไม (orchid cut flower) 

2.6.1 ผูสงออกตองจดทะเบียนเปนผูสงดอกกลวยไมสดออกไปนอกราชอาณาจักร (ทะเบียน OR-XX-XXX) และทะเบียน
ตองไมหมดอาย ุ

หมายเหตุการสงดอกกลวยไมสดออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือใชเฉพาะตัวหรือเปนตัวอยางซ่ึงมีปริมาณไมเกิน 5 kgs. 

หรือการสงออกโดยมิใชการคา สามารถสงออกไปไดโดยไมตองจดทะเบียนเปนผูสงออกดอกกลวยไมฯ ตาม
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเปนผูสงออกดอกกลวยไมสด
ออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2542  

2.6.2 ดอกกลวยไมตองผานการทํา treatment ดวยการใชสารรมMethyl bromide อัตรา 20-24g/ m3เปนเวลา 90นาทีตาม
ประกาศกรมวชิาการเกษตร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไขการกําจัดเพล้ียไฟและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช
สําหรับดอกกลวยไมเพ่ือการสงออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2546 

2.6.3 การรมยาตองทําจากโรงรมเมทิลโบรไมดที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแลวเทาน้ัน ตามประกาศกรม
วิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การขอและข้ึนทะเบียนรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด พ.ศ.2551 ซึ่งทะเบียนโรงรมฯ
(กษ 03-10-1100-XXXX-072) ตองไมหมดอายุนอกจากนี้ ผูสงออกตองจัดทําหนังสือรับรองการรมยาแนบประกอบแบบฟอรม
คําขอ พ.ก.7 ดวยทุกคร้ัง 

2.6.4 ตองระบุขอความรับรองพิเศษสําหรับดอกกลวยไมดังนี้  
Orchid cut flowers complies with Annex IV.A.I, point 36.2 second indent of EC Plant Health Directive 

2000/29/EC and the Decision 98/109(b) 

 2.6.5 การตรวจสอบศัตรูพืชในดอกกลวยไม 
2.6.5.1 ขั้นตอนการตรวจศัตรูพืชในดอกกลวยไมณ โรงคดับรรจ ุ

2.6.5.2 ขั้นตอนการตรวจศัตรูพืชในดอกกลวยไมณ จดุสงออก 
 

2.6.5.1 ข้ันตอนการตรวจศัตรูพืชในดอกกลวยไมณ โรงคัดบรรจุ 
1. โรงรมเมทิลโบรไมดตองอยูในสภาพความพรอมใชงาน ซึ่งบริษัทฯ ตองตรวจสอบอยูเสมอ หากพบวามี

ขอบกพรองหรืออุปกรณบางอยางไมสามารถใชงานไดบริษัทตองทําการแกไขใหอยูในสภาพพรอมใชทันที 

2. บริษัทตองปฏิบัติการรมยาตามคูมือการรมยาดอกกลวยไมอยางเครงครัด 

3. บริษัทตองทราบชนิดดอกกลวยไม และจํานวนชอที่จะทําการรมยา พรอมทั้งมีการลงบันทึกการปฏิบัติงาน
รมยาทุกคร้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

4. บริษัทตองจัดเตรียมสถานท่ี โตะปฏิบัติการซ่ึงติดตั้งแวนขยายพรอมไฟสองสําหรับใหเจาหนาท่ีใชตรวจ
ศัตรูพืช 

5. บริษัทตองวางแผน และจัดเตรียมการรมยา รวมถึงเวลาท่ีจะทําการรมยาใหชัดเจน 

6. บริษัทตองแจงเวลาที่แนนอนลวงหนา 1 วันเพ่ือนัดหมายใหเจาหนาท่ีไปตรวจศัตรูพืชในดอกกลวยไม ใน
ขณะเดียวกันเจาหนาท่ีตองไปถึงโรงรมเมทิลโบรไมดตรงตามเวลาท่ีบริษัทแจง และเจาหนาท่ีตองอยูปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชจน
แลวเสร็จ ซึ่งระยะเวลาตองไมเกินที่กําหนด 



 

หมายเหตเุวลาปฏิบัติการตรวจศัตรูพืชของเจาหนาท่ี คือ 09.00-17.00 น. หากนอกเหนือจากเวลาท่ีกําหนดซ่ึงสงผลใหเจาหนาท่ีไม
สามารถปฏิบัติงานได บริษัทตองนําดอกกลวยไมพรอมยื่นคําขอ พ.ก.7 ณ จุดสงออก เพ่ือดําเนินการตรวจศัตรูพืช
ตามขั้นตอนปกติ 

7. เจาหนาท่ีรับคําขอพรอมนัดหมายวัน-เวลา-สถานท่ี เพ่ือเดินทางไปยังโรงรมเมทิลโบรไมด 
8. เจาหนาท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท้ังหมด (กอนการตรวจศตัรูพืช) ดังตอไปน้ี 

- คําขอ พ.ก.7 ตองระบุชนิด ปริมาณ และจํานวนกลองของดอกกลวยไม รวมถึงประเทศปลายทาง  
- สําเนาหนังสือรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด และทะเบียนตองยังไมหมดอายุ 
- สําเนาทะเบียนรับรองเปนผูสงออกดอกกลวยไมสดออกไปนอกราชอาณาจักร และทะเบียนตองยงัไมหมดอาย ุ

- หนังสือรับรองการรมยาดอกกลวยไมซึ่งออกโดยผูประกอบการพรอมระบุรายละเอียดการรมยา เชน อัตราสารรม 
ระยะเวลาที่ใช และขนาดของตูรมยา เปนตนซ่ึงเจาหนาท่ีตองตรวจสอบดวยวาผูประกอบการคํานวณอัตราสารรมไดถูกตอง
หรือไม อนึ่ง ดอกกลวยไมตองรมดวยสารรมเมทิลโบรไมด ในอัตรา 20-24g/ m3เปนเวลา 90นาที 

- ดอกกลวยไมทีต่องการใหเจาหนาท่ีตรวจศัตรูพืชจะตองบรรจุลงกลองพรอมขนสงและมีจํานวนครบถวนตามท่ี
แจงไวในคําขอ พ.ก.7 หากสินคายังไมไดบรรจุกลอง หรือมีชนิดและปริมาณไมตรงกับท่ีแจงไว หามสุมตรวจโดยเด็ดขาด 

- เจาหนาท่ีตองสุมตรวจดอกกลวยไมดวยตัวเองตามปริมาณที่กําหนดดังตารางท่ี 5  และตองตรวจหาศัตรูพืชภายใต
แวนขยาย 

ตารางที่ 5เกณฑการสุมดอกกลวยไมเพื่อตรวจศัตรูพืช (อางอิงจากมาตรฐาน ISPM No.31) 
 

จํานวนชอทีส่งออก จํานวนชอทีสุ่ม 

100 45 

200 51 

300 54 

400 55 
500 - 600 56 

  700 - 1,000 57 
2,000 - 4,000 58 
มากกวา 5,000 59 

 

หมายเหตุ ดอกกลวยไม เปนพชืในกลุม Regulated Plants จึงใชระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% 

9. ผลการตรวจศัตรูพืชณ โรงคัดบรรจุ 

- ไมพบศัตรูพืช/พบศัตรูพืชที่ไมมีชีวิต  
เจาหนาท่ีเขียนผลการตรวจสอบ“ไมพบศัตรูพืช/ พบศัตรูพืชไมมีชีวิต”ในรายงานการปฏิบัติงานควบคุมรมยา/

ตรวจดอกกลวยไม ณ โรงคัดบรรจุ พรอมประทับตราและลงนามกํากับที่กลองทุกกลองจากน้ันมอบรายงานการปฏิบัติงานฯ ของ
เจาหนาท่ีใหผูประกอบการเพ่ือนาํไปแสดงตอนายตรวจพืชสําหรับการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 



 

ตัวอยางตราประทับ 

 

 

 

 

 
 

 
- พบศัตรูพืช  
เจาหนาท่ีเขียนผลการตรวจสอบ“พบศัตรูพืช”ในรายงานการปฏิบัติงานควบคุมรมยา/ ตรวจดอกกลวยไม ณ โรง

คัดบรรจุ เพ่ือแสดงวาดอกกลวยไมนั้นๆ ไมผานการตรวจสอบศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุ(ไมมีการประทับตราและไมลงนามกํากับ) 
จากนั้นมอบรายงานฯ ใหบริษัทซึ่งบริษัทสามารถนําดอกกลวยไมพรอมแนบรายงานการปฏิบัติงานฯ ของเจาหนาท่ี คําขอ พ.ก.
7 และเอกสารท่ีเก่ียวของ ยื่นเพ่ือตรวจและขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ จุดสงออก ตามข้ันตอนปกติไดอีกคร้ังหน่ึง 

10. กรณีเจาหนาที่ปฏเิสธการตรวจศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุ 
10.1 ไมครบกําหนดเวลาของการรมยา สําหรับกรณีการใชอัตราสารยาต่ํากวา 24g/ m3 เจาหนาท่ีจะตรวจศัตรูพืช

ไดเม่ือเวลาผานไปแลว 3 ชั่วโมงนับจากนําดอกกลวยไมออกจากตูรมยา 

10.2 ชนิดและปริมาณของดอกกลวยไมไมตรงกับท่ีแจงไวในคําขอ พ.ก.7 

 
2.6.5.2 ขั้นตอนการตรวจศัตรูพืชในดอกกลวยไมณ จุดสงออก 

1. ดอกกลวยไมไดรับการตรวจศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุมาแลวคร้ังหนึ่ง 
1.1 นายตรวจพืช ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ดังน้ี 

- คําขอ พ.ก.7 ตองระบุชนิด ปริมาณ และจํานวนกลองของดอกกลวยไม รวมถึงประเทศปลายทาง  
- รายงานการปฏิบัติงานควบคุมรมยา/ ตรวจดอกกลวยไม ณ โรงคัดบรรจุของเจาหนาท่ี 

- สําเนาหนังสือรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด และทะเบียนตองยังไมหมดอายุ 
- สําเนาทะเบียนรับรองเปนผูสงออกดอกกลวยไมสด และทะเบียนตองยงัไมหมดอาย ุ

- หนังสือรับรองการรมยาดอกกลวยไมซึ่งออกโดยผูประกอบการพรอมระบุรายละเอียดการรมยา เชน 
อัตราสารรม ระยะเวลาท่ีใช และขนาดของตูรมยา เปนตน 

1.2 กรณีรายงานการปฏิบัตงิานฯ ของเจาหนาท่ีบันทึกวา “ไมพบศัตรูพืช/ พบศัตรูพืชไมมชีีวติ” ให
นายตรวจพืชตรวจนับจํานวนกลองสินคา (ตองตรงตามท่ีแจงไวในคําขอ พ.ก.7) พรอมทั้งตรวจสอบตราประทับและลายมือชื่อ
ของเจาหนาท่ี (ตองปรากฎอยูทกุกลอง) หากพบวา ไมมีตราประทับและลายมือชื่อ หรือมเีพียงอยางใดอยางหน่ึง หรือมีไมครบ
ทุกกลอง ใหนายตรวจพืชทําการสุมตรวจดอกกลวยไมอีกคร้ังเสมือนหน่ึงเปนการตรวจแบบปกติหากทุกอยางครบถวนใหลง
นามในคําขอ พ.ก.7มอบใหบริษทั/ ตัวแทนเพ่ือนําไปขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 

PASSED - OAR 
 

ON SITE INSPECTION 



 

1.3 กรณีรายงานการปฏิบัตงิานฯ ของเจาหนาท่ีบันทึกวา “พบศตัรูพืช” ใหนายตรวจพืช ทําการสุมตรวจ
ดอกกลวยไม เสมือนหนึ่งเปนการตรวจแบบปกติหากนายตรวจพืชสุมตรวจ และตรวจศัตรูพืชในดอกกลวยไมแลวไมพบศัตรูพืช
ใหลงนามในคําขอ พ.ก.7มอบใหบริษัท/ ตัวแทนเพ่ือนาํไปขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช แตถานายตรวจพชืสุมตรวจ และตรวจ
ศัตรูพืชในดอกกลวยไมแลวพบศัตรูพืช ใหคดัดอกกลวยไมดังกลาวออกท้ังหมด ลงนามในคําขอ พ.ก.7มอบใหบริษัท/ ตัวแทน
เพ่ือนําไปขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชเฉพาะกับสินคาอ่ืนท่ีเหลือ 

2. ดอกกลวยไมทีน่ํามาตรวจศัตรูพืช ณ จุดสงออก 
2.1 นายตรวจพืช ตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ดังน้ี 

- คําขอ พ.ก.7 ตองระบุชนดิ ปริมาณ และจํานวนกลองของดอกกลวยไม รวมถึงประเทศปลายทาง  
- สําเนาหนังสือรับรองโรงรมเมทิลโบรไมด และทะเบียนตองยังไมหมดอายุ 
- สําเนาทะเบียนรับรองเปนผูสงออกดอกกลวยไมสด และทะเบียนตองยงัไมหมดอาย ุ

- หนังสือรับรองการรมยาดอกกลวยไมซึ่งออกโดยผูประกอบการพรอมระบุรายละเอียดการรมยา เชน 
อัตราสารรม ระยะเวลาท่ีใช และขนาดของตูรมยา เปนตน 

2.2 นายตรวจพืช ทําการสุมตรวจดอกกลวยไมดวยตัวเองตามปริมาณท่ีกําหนดดังตารางท่ี 5 และตองตรวจหา
ศัตรูพืชภายใตแวนขยายหากไมพบศัตรูพืช ใหลงนามในคําขอ พ.ก.7มอบใหบริษัท/ ตัวแทนเพ่ือนําไปขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
แตถานายตรวจพืชพบศัตรูพืชในดอกกลวยไมใหคัดดอกกลวยไมดังกลาวออกทั้งหมด ลงนามในคําขอ พ.ก.7มอบใหบริษัท/ 
ตัวแทนเพ่ือนําไปขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชเฉพาะกับสินคาอ่ืนท่ีเหลือ 

หมายเหต1ุ. กรณีตรวจศัตรูพืช ณ โรงคัดบรรจุแลวพบศัตรูพืช จากน้ันนําไปตรวจศัตรูพืชอีกคร้ัง ณ จุดสงออก และยังคงพบ
ศัตรูพืชเชนเดิม บริษัทไมสามารถขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับดอกกลวยไมที่มีปญหาได แตบริษัทยังคง
ตองจายคาปวยการสําหรับเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัตงิาน ณ โรงคัดบรรจุดวย 

  2. เจาหนาท่ี หมายถึง พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งออกไปปฏิบัติการตรวจศตัรูพืช ณ โรงคัดบรรจุ 
3. นายตรวจพืช หมายถึง พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติการตรวจศตัรูพืช ณ จุดสงออก 

 

 

 



 

2.7 พืชเพื่อปลกู (plant for planting) หรือพืชควบคุม 

พืชเพื่อปลูกจัดเปน Regulated Plants ของสหภาพยุโรปตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับสินคาเสมอ กรม
วิชาการเกษตรจึงกําหนดเงื่อนไขของการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกพืชเพื่อปลูกไปสหภาพยุโรปตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกพืชควบคุมไป
ยังสหภาพยุโรป พ.ศ.2552 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 กลาวคือ ผูที่ตองการสงออกพืชเพื่อปลูกตามบัญชีรายช่ือที่กําหนดใน
แนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเร่ือง กําหนดพืชเปนพืชควบคุม พ.ศ.2552 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2552ตองผานการ
จดทะเบียนเปนผูสงออกกับกรมวิชาการเกษตรตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึน
ทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม พ.ศ.2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยพืชที่จะสงออกน้ันตองผานปลูกเล้ียงและเจริญเติบโต
จากสวนที่ไดรับการจดทะเบียนเปนแหลงผลิตพืชกับกรมวิชาการเกษตรตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเปนแหลงผลิตพืชควบคุมเพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรป พ .ศ.2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

นอกจากนี้ ผูสงออกยังตองปฏิบัติตามตามเงื่อนไขการนําเขาสหภาพยุโรป (Council Directive 2000/29/EC) อยางเครงครัดดวย
เชน การสงออกตนอะโกลนีมา (Aglaonema spp.) ที่มีรากและวัสดุปลูก ตองเจริญเติบโตและผลิตจากสวนที่ผานการตรวจประเมิน
การระบาดของแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) อยางนอยทุกๆ 3สัปดาหเปนเวลา 9สัปดาหกอนการสงออก และตองผานการ
ตรวจสอบวาปลอดจากไสเดือนฝอย (Radopholuscitrophilusและ R. similis) เปนตนอน่ึง พืชเพื่อปลูกตองผานการกําจัด
ศัตรูพืชกอนการสงออกไปสหภาพยุโรปทุกคร้ังดวย 
หมายเหตุ   การนําพืชเพื่อปลูกติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร เพ่ือใชเฉพาะตัว หรือเปนตัวอยางสามารถนําออกไปไดโดยไม

ตองจดทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุมฯ 

เงื่อนไขในการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับพืชเพือ่ปลกู 
1. เจาหนาท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท้ังหมด ดงัตอไปน้ี  

1.1 คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (คําขอ พ.ก.7)  

1.2 สําเนาใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสวนพรอมใบแนบใบสาํคัญฯ (ทะเบียน EU-N)  

1.3 สําเนาใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพชืเพ่ือปลูกไปสหภาพยุโรป (ทะเบียน EU-E)  

1.4 รายงานผลการตรวจประเมินการระบาดของแมลงหว่ีขาวฉบับจริง พรอมใบแนบซ่ึงระบุชนิดพืช สําหรับการสงออกพืช
ลมลุก/ ไมเน้ือออน (Herbaceous plants)พืชสกุลFicus(ไทร) และพืชสกุล Hibiscus (ชบา) เทาน้ัน 

หมายเหตุ- ชนิดพืชที่ระบุในรายงานแมลงหวี่ขาวฯ ตองปรากฏไวแลวในทะเบียนสวน (ขอ 1.2) และตองมีมากกวาหรือเทากับที่
สงออกใน shipment น้ันๆ อนึ่ง รายงานแมลงหวี่ขาวฯ มีอายุ21 วันเทาน้ัน 

- ตรวจสอบวิสัยของพรรณไม (Growth Habit) ซึ่งมีผลตอการตรวจแมลงหวี่ขาว 9 สัปดาหไดจากคูมือการสงออก
พืชเพื่อปลูกไปสหภาพยุโรปฉบับลงวันท่ี12, 19 และ 20 กันยายน 2556 หรือ website ดานลางน้ี 
http://eppt.eppo.org/search.php 

http://plants.usda.gov/java/nameSearch 

http://web3.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx 

http://apps.kew.org/wcsp/advanced.do 

 



 

1.5 รายงานผลการตรวจวิเคราะหศัตรูพืชจากหองปฏิบัติการเพ่ือรับรองวา 

-ปลอดไสเดือนฝอย (Radopholus similis) เฉพาะพืชวงศ Araceae, Marantaceae, Musaceae, Sterliziaceae และ
พืชสกุลPersea(ตารางท่ี 8) 

- ปลอดเชื้อแบคทีเรีย (Pseudomonas solanacearum (Smith)) เฉพาะพืชสกุล Musa spp. 

1.6 รายละเอียดการกาํจัดศัตรูพชื(จดัทําโดยบริษัท) 
1.7 บันทึกการใชสารกําจัดศัตรูพืช (คลายกับขอ 1.6 และจัดทําโดยบริษัท) ซึ่งไดรับการลงลายมือชื่อจากเจาหนาท่ี(ควรมี

แตถายังไมมีมาแนบ เจาหนาท่ีตองแนะนําใหผูสงออก/ เจาของสวนรีบจัดทํา และการสงออกคร้ังตอไปควรมีมาแนบ) 
หมายเหตุสามารถยื่นคําขอรับการตรวจ และควบคุมการกําจัดศัตรูพืชไดที่กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร โทร. 02-579-1568

หรอืดานตรวจพืชที่จะขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช พรอมแนบแผนที่สวนอนึ่ง สําหรับพืชเพื่อปลูกท่ีไมใชพืชควบคุม 
ไมตองขึ้นทะเบียนสวนฯ แตตองแนบรายงานผลการตรวจการระบาดของแมลงหวี่ขาว และรายละเอียดการกําจัด
ศัตรูพืช  

1.8 กรณีทีซ่ื้อตนไมจากสวนอ่ืน ใหตรวจสอบเอกสารตางๆ เพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

- หนังสือรับรองการสงมอบตนไมประดับจากสวนอื่น ซึ่งระบุที่อยูสวนและทะเบียน EU-N ของสวนน้ันๆ พรอมทั้งระบุ
ชนิดพืช และปริมาณ 

- สําเนาใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสวนพรอมใบแนบใบสาํคัญฯ (ทะเบียน EU-N) ของสวนท่ีซื้อตนไมมา 

2. เจาหนาท่ีตองตรวจสอบความถูกตองของการระบุขอความรับรองพิเศษตามเงื่อนไขการนําเขาท่ีสหภาพยุโรปกําหนดดังตารางท่ี 7 

3. เจาหนาท่ีรับคําขอและเอกสารแนบท่ีเกี่ยวของทัง้หมด พรอมลงวันท่ี/ เวลาในเอกสารคําขอ 

4. ผูสงออกตองจัดเตรียมพืชเพื่อปลูกใหสะอาดปลอดจากศัตรูพืชและรองรอยจากการทําลายของโรคและแมลง โดยเฉพาะ
ศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป เชน แมลงหวี่ขาว เพล้ียไฟ แมลงวันหนอนชอนใบ และหนอนกระทู เปนตนสําหรับสารกําจัด
แมลงซึ่งกรมวิชาการเกษตรแนะนํา เชน อิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรในการกําจัดแมลงหวี่ขาว 
และอิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวพี อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรในการกําจัดเพล้ียไฟและแมลงวันหนอนชอนใบเปนตน 

5. เจาหนาท่ีเดินทางไปยังสถานท่ีนัดหมายตามวัน และเวลาท่ีแจงไวเพ่ือควบคมุการกําจัดศตัรูพืช และการสุมพืชเพื่อปลูกเพ่ือ
ตรวจศัตรูพืช 

5.1 การควบคุมการกําจัดศัตรูพชื  

5.1.1 กรณีการสงออกทางเรือ  
- เจาหนาท่ีควบคุมการกําจัดศัตรูพืชซึ่งดําเนินการโดยผูผลิตพืช หรือผูสงออก เชน การจุม หรือพนดวยสารกําจัดแมลง  

- -กรณีที่ผูสงออกทําการจุมยา หรือพนยาใหกับพืชแลวเสร็จเรียบรอยภายในหน่ึงวัน เจาหนาท่ีจะควบคุมการ
ปดตูคอนเทนเนอร พรอมเขียนรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี โดยระบุชนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ หมายเลข seal หมายเลขตู
คอนเทนเนอรและวิธีการกําจัดศัตรูพืช  

- -กรณีที่ผูสงออกทําการจุมยา หรือพนยาใหกับพืชไมเสร็จภายในหนึ่งวันเจาหนาท่ีจะเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ี โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมในวันดังกลาว และเม่ือถึงวันปดตูคอนเทนเนอร เจาหนาท่ีจะไปควบคุมการข้ึน
สินคาและการปดตูคอนเทนเนอรพรอมเขียนรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี โดยระบุชนิดพืช ปริมาณท่ีตรวจ หมายเลข 
seal หมายเลขตูคอนเทนเนอรวิธีการกําจัดศัตรูพืช และผลการตรวจสอบศัตรูพืช 



 

5.1.2 กรณีการสงออกทางอากาศ 

ผูสงออกนําพืชทั้งหมดเขาไปภายในบริเวณสําหรับการกําจัดศัตรูพืช เจาหนาท่ีควบคุมการกําจัดศัตรูพืชซึ่งดําเนินการ
โดยผูสงออก พรอมเขียนรายงานโดยระบุชนิดพืช ปริมาณที่ตรวจ และวิธีการกําจัดศัตรูพืช ลงในคําขอ พ.ก.7 

5.2 การสุมพชืเพื่อปลูกเพ่ือตรวจศัตรูพืช 

โดยเจาหนาท่ีทําการสุมตัวอยางพืชเพื่อปลูกตามปริมาณที่กําหนดซึ่งอางอิงจากมาตรฐาน ISPM No.31 ทั้งนี้ การตรวจหา
ศัตรูพืชตองดําเนินการภายใตแวนขยาย หรือกลองจุลทรรศนเทาน้ัน สําหรับปริมาณการสุมตรวจดังรายละเอียดในตารางท่ี 6
หากพืชเพ่ือปลูกไมครบตามจํานวนท่ีแจงในคําขอ พ.ก.7 เจาหนาท่ีสามารจะปฏิเสธการสุมตรวจได 
หมายเหตุ วัสดุปลูก ถือเปนสวนหน่ึงของพืชเพื่อปลูกซึง่ตองไดรับการจัดการเชนเดียวกันและวัสดปุลูกคลายดิน หรือดิน 

จัดเปนส่ิงตองหามของสหภาพยุโรป 

6. สําหรับพืชเพื่อปลูกท่ีผานการตรวจสอบศัตรูพืชแลว ใหเจาหนาท่ีระบุผลการตรวจสอบลงในคําขอ พ.ก.7 พรอมเอกสารแนบ
ที่เกี่ยวของ (สําหรับการสงออกทางเรือตองแนบ bill of lading ดวย) เพ่ือพิมพใบรับรองสุขอนามัยพืช 
7.เจาหนาท่ีเสนอผูมีอาํนาจลงนาม เพ่ือพิจารณาความถูกตองของใบรับรองสุขอนามัยพืช และลงนาม 
8. ผูสงออกจายคาธรรมเนียม และรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ตารางที่ 6 เกณฑการสุมพืชเพื่อปลกู (Regulated Plants) เพื่อตรวจศัตรูพืช อางอิงจากมาตรฐาน ISPM No.31 ที่
ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

จํานวนตนที่สงออก จํานวนตนที่สุม 

100 45 

200 51 

300 54 

400 55 
500 –600 56 

700 – 1,000 57 
2,000 – 4,000 58 
มากกวา 5,000 59 

 

 



 

 

มาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ Xylella fastidiosa (Wells et al.) ของสหภาพยุโรป 
DECISIONS COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/789 of 18 May 2015 as regards measures to 

prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et al.)  

(notified under document C(2015) 3415) 

 

  ตามขอกําหนด 789/2015 สหภาพยุโรปหามนําเขาพืชที่เปนพาหะของเช้ือดังกลาว สําหรับเชื้อ Xylella fastidiosa ไม
พบในประเทศไทย การสงออกพืชตามรายชื่อจะตองใสขอความรับรองวาพืชนั้นๆ มาจากประเทศที่ปลอดจากเช้ือนี้ 
  (ชื่อพืช) complies with article 16 (b) of decision 2015/789 (EU); Xylella fastidiosa is not present in 

Thailand 

เชน 

Ludwigia grandiflora complies with article 16 (b) of decision 2015/789 (EU); Xylella fastidiosa is not 

present in Thailand 

 

รายชื่อพืชที่ตองใสขอความรับรอง 
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. 

Acer 

Aesculus 

Agrostis gigantea Roth 

Albizia julibrissin Durazz. 

Alnus rhombifolia Nutt. 

Alternanthera tenella Colla 

Amaranthus blitoides S. Watson 

Ambrosia acanthicarpa Hook. 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Ambrosia trifida L. 

Ampelopsis arborea (L.) Koehne 

Ampelopsis cordata Michx. 

Artemisia douglasiana Hook. 

Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson 

Avena fatua L. 

Baccharis halimifolia L. 

Baccharis pilularis DC. 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 

Bidens pilosa L. 



 

Brachiaria decumbens (Stapf) 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 

Brassica 

Bromus diandrus Roth 

Callicarpa americana L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Carex 

Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch 

Cassia tora (L.) Roxb. 

Catharanthus 

Celastrus orbiculata Thunb. 

Celtis occidentalis L. 

Cenchrus echinatus L. 

Cercis canadensis L. 

Cercis occidentalis Torr. 

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene 

Chenopodium quinoa Willd. 

Chionanthus 

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura 

Citrus 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash 

Commelina benghalensis L. 

Coffea 

Conium maculatum L. 

Convolvulus arvensis L. 

Conyza canadensis (L.) Cronquist 

Cornus florida L. 

Coronopus didymus (L.) Sm. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Cyperus eragrostis Lam. 

Cyperus esculentus L. 

Cytisus scoparius (L.) Link 

Datura wrightii Regel 

Digitaria horizontalis Willd. 

Digitaria insularis (L.) Ekman 



 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

Duranta erecta L. 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 

Encelia farinosa A. Gray ex Torr. 

Eriochloa contracta Hitchc. 

Erodium 

Escallonia montevidensis Link & Otto 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 

Eucalyptus globulus Labill. 

Eugenia myrtifolia Sims 

Euphorbia hirta L. 

Fagus crenata Blume 

Ficus carica L. 

Fragaria vesca L. 

Fraxinus americana L. 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn. 

Fraxinus latifolia Benth. 

Fraxinus pennsylvanica Marshall 

Fuchsia magellanica Lam. 

Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson 

Geranium dissectum L. 

Ginkgo biloba L. 

Gleditsia triacanthos L. 

Hedera helix L. 

Helianthus annuus L. 

Hemerocallis 

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. 

Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker 

Hibiscus syriacus L. 

Hordeum murinum L. 

Hydrangea paniculata Siebold 

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton 

Ipomoea purpurea (L.) Roth 

Iva annua L. 



 

Jacaranda mimosifolia D. Don 

Juglans 

Juniperus ashei J. Buchholz 

Koelreuteria bipinnata Franch. 

Lactuca serriola L. 

Lagerstroemia indica L. 

Lavandula dentata L. 

Ligustrum lucidum L. 

Lippia nodiflora (L.) Greene 

Liquidambar styraciflua L. 

Liriodendron tulipifera L. 

Lolium perenne L. 

Lonicera japonica (L.) Thunb. 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner 

Lupinus villosus Willd. 

Magnolia grandiflora L. 

Malva 

Marrubium vulgare L. 

Medicago polymorpha L. 

Medicago sativa L. 

Melilotus 

Melissa officinalis L. 

Metrosideros 

Modiola caroliniana (L.) G. Don 

Montia linearis (Hook.) Greene 

Morus 

Myrtus communis L. 

Nandina domestica Murray 

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. 

Nerium oleander L. 

Nicotiana glauca Graham 

Olea europaea L. 

Origanum majorana L. 

Paspalum dilatatum Poir. 



 

Persea americana Mill. 

Phoenix reclinata Jacq. 

Phoenix roebelenii O'Brien 

Pinus taeda L. 

Pistacia vera L. 

Plantago lanceolata L. 

Platanus 

Pluchea odorata (L.) Cass. 

Poa annua L. 

Polygala myrtifolia L. 

Polygonum arenastrum Boreau 

Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre 

Polygonum persicaria Gray 

Populus fremontii S. Watson 

Portulaca 

Prunus 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai 

Quercus 

Ranunculus repens L. 

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. 

Rhamnus alaternus L. 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray 

Rosa californica Cham. & Schldl. 

Rosmarinus officinalis L. 

Rubus 

Rumex crispus L. 

Salix 

Salsola tragus L. 

Salvia mellifera Greene 

Sambucus 

Sapindus saponaria L. 

Schinus molle L. 

Senecio vulgaris L. 

Setaria magna Griseb. 

Silybum marianum (L.) Gaertn. 



 

Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 

Sisymbrium irio L. 

Solanum americanum Mill. 

Solanum elaeagnifolium Cav. 

Solidago virgaurea L. 

Sonchus 

Sorghum 

Spartium junceum L. 

Spermacoce latifolia Aubl. 

Stellaria media (L.) Vill. 

Tillandsia usneoides (L.) L. 

Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene 

Trifolium repens L. 

Ulmus americana L. 

Ulmus crassifolia Nutt. 

Umbellulari californica (Hook. & Arn.) Nutt. 

Urtica dioica L. 

Urtica urens L. 

Vaccinium 

Verbena litoralis Kunth 

Veronica 

Vicia faba L. 

Vinca 

Vitis 

Westringia fruticosa (Willd.) Druce 

Xanthium spinosum L. 

Xanthium strumarium L. 

 
 



 

 

มาตรการควบคุมการแพรระบาดของ Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ของสหภาพยุโรป 
DECISIONS 2007/365/EC 

COMMISSION DECISION of 25 May 2007 

on emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Community of 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

(notified under document number C(2007) 2161) 

 

  ตามขอกําหนด 365/2007 สหภาพยุโรปหามนําเขาพืชที่เปนพืชอาศัยของ Red palm weevil ; Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) ซึ่งมีรายงานวาพบในประเทศไทย (http://www.cabi.org/isc/datasheet/47472) การสงออกจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนด ตอไปน้ี  

 พืชทีส่หภาพยุโรปกําหนด (susceptible plants)  มีเสนผานศูนยกลางโคนลําตน มากกวา 5 เซนตเิมตร 
ยกเวน ผลและเมลด็  
 Areca catechu    

 Arenga pinnata    

 Borassus flabellifer   

 Calamus merillii    

 Caryota maxima    

 Caryota cumingii    

 Cocos nucifera   มะพราว 
 Corypha gebanga   

 Corypha elata    

 Elaeis guineensis    

 Livistona decipiens   

 Metroxylon sagu    

 Oreodoxa regia    

 Phoenix canariensis   

 Phoenix dactylifera   

 Phoenix theophrasti   

 Phoenix sylvestris   

 Sabal umbraculifera   

 Trachycarpus fortunei    

 Washingtonia spp.   



 

 

 

เงื่อนไขการนําเขา 
  สหภาพยุโรปจะอนุญาตใหนําเขาพืชตามรายการได ตอเมื่อไดปฏิบัติใหเปนไป ดังนี้ 
  (a) เปนไปตามเงื่อนไขที่กาํหนดใน Annex I, point 1 ของระเบียบน้ี; 

  (b) มีการตรวจสอบและรับรองกอนการสงออกวาไมพบ Red palm weevil และรองรอยการเขาทําลาย ตามเงื่อนไข
       พิเศษ ในมาตรา 13a(1) ของ Directive 2000/29/EC  

  1. เงื่อนไขพิเศษ 

   สําหรับการนําเขาพืชตามรายการ ที่ปลูกเล้ียง รวมถงึพืชนั้นท่ีไดมาจากถ่ินกําเนิดในธรรมชาติ 
   (a) พืชนั้นปลูกและเจริญเติบโตในประเทศซึง่ไมมีรายงานการแพรกระจายของ Red palm weevil หรือ  
   (b) พืชนั้นปลูกและเจริญเติบโตอยูในเขตปลอดศตัรูพืช (pest-free area) ซึ่งประกาศกาํหนดโดย NPPO 

ของประเทศถิ่นกําเนิด หรือ 
   (c) ในชวงเวลาอยางนอย 1 ป กอนการสงออก แปลงทีม่ีการเพาะปลูกจะตอง : 
    (i) ไดรับการข้ึนทะเบียนและใหคาํแนะนําในการดูแลรักษาโดย NPPO ของประเทศถ่ินกําเนิด 
และ 

    (ii) พืชนั้นไดรับการปองกันกําจัดดวย treatment ที่เหมาะสม และ 

    (iii) อยางนอย 1 ป กอนการสงออก มีการตรวจสอบศตัรูพืชในแปลง ทุกๆ 3 เดือน ในระหวางปลูก
วาไมพบ Red palm weevil หรือรองรอยการเขาทําลาย 
 



 

 

ตารางที่ 8 สกุลตางๆ ของพชืเพื่อปลกูวงศ Araceae, Marantaceae, Musaceae และ Strelitziaceaeตามเงื่อนไขการนําเขา
ขอ 18(b) ของ Annex V Part A Section  (ขอมูล ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2559) 

 วงศ Araceae มีพืชทัง้หมด 110 สกุล 

Aglaodorum  Aglaonema Alloschemone  Alocasia Ambrosina  Amorphophallus 

Amydrium  Anadendrum  Anaphyllopsis  Anaphyllum  Anchomanes  Anthurium  

Anubias  Aridarum  Ariopsis  Arisaema  Arisarum  Arophyton  

Arum  Asterostigma  Biarum  Bognera  Bucephalandra  Caladium  

Calla  Callopsis  Carlephyton  Cercestis  Chlorospatha  Colletogyne  

Colocasia  Cryptocoryne  Culcasia  Cyrtosperma  Dieffenbachia  Dracontioides  

Dracontium  Dracunculus  Eminium  Epipremnum  Filarum  Furtadoa  

Gearum  Gonatanthus  Gonatopus  Gorgonidium  Gymnostachys  Hapaline  

Helicodiceros  Heteroaridarum  Heteropsis  Holochlamys  Homalomena  Hottarum  

Jasarum  Lagenandra  Lasia  Lasimorpha  Lasiomorpha  Lemna  

Lysichiton  Mangonia  Monstera  Montrichardia  Nephthytis  Orontium  

Pedicellarum  Peltandra  Philodendron  Phymatarum  Pinellia  Piptospatha  

Pistia  Podolasia  Pothoidium  Pothos  Protarum  Pseudodracontium  

Pseudohydrosme  Pycnospatha  Remusatia  Rhaphidophora  Rhodospatha  Sauromatum  

Scaphispatha  Schismatoglottis  Scindapsus  Spathantheum  Spathicarpa  Spathiphyllum  

Spirodela  Stenospermation  Steudnera  Stylochaeton  Symplocarpus  Synandrospadix  

Syngonium  Taccarum  Theriophonum  Typhonium  Typhonodorum  Ulearum  

Urospatha  Wolffia  Wolffiella  Xanthosoma  Zamioculcas  Zantedeschia  

Zomicarpa  Zomicarpella      
 

ตัวอยางของพืชวงศ Araceae 

1.1 Aglaonema  กวักรางเงิน, เขียวหม่ืนป 1.11 Epipremnum  พลูดาง, ราชินีหินออน 

1.2 Alocasia  วานนกคุม,กระดาด 1.12 Monstera  พลูฉีก, พลูแฉก 

1.3 Amorphophallus  บุกสาย 1.13 Philodendron  ฟโลเดนดรอน 

1.4 Anubias  อนเุบียส 1.14 Pistia  จอก, ตนไมน้ํา 

1.5 Anthurium  หนาวัว 1.15 Pseudodracontium  บุกเขา 

1.6 Arisaema  บุก 116 Spathiphyllum  เดหลี, เดหลี (ตนไมน้าํ) 
1.7 Caladium  บอนสี 1.17 Syngonium  ออมเงิน,ออมทอง 
1.8 Colocasia  บอนดํา, เผือก 1.18 Typhonium  อุตพิด, ตะพิด,บอนแกว 

1.9Cryptocoryne  อุตพิษหิน 1.19 Xanthosoma  กระดาดดํา 

1.10Dieffenbachia  สาวนอยประแปง 1.20 Zamioculcas  กวักมรกต,หยกมรกต 



 

2. วงศ Marantaceae มีพืชทั้งหมด 31 สกุล 

Afrocalathea  Calathea  Cominsia  Ctenanthe  Donax  Halopegia  

Haumania  Hylaeanthe  Hypselodelphys  Ischnosiphon  Koernickanthe  Maranta  

Marantochloa Megaphrynium  Monophrynium  Monophyllanthe  Monotagma  Myrosma  

Phacelophrynium  Phrynium  Pleiostachya  Sanblasia  Saranthe  Sarcophrynium  

Schumannianthus  Stachyphrynium  Stromanthe  Thalia  Thaumatococcus  Thymocarpus  

Trachyphrynium       

 

ตัวอยางของพืชวงศ Marantaceae 

  

1. Calathea  คลา, คลาขุนแผน, คลาหางนกยูงตัวเมีย  

 

 

 

3. วงศ Musaceae มีพืชทั้งหมด 3 สกุล 

Ensete Musa  Musella  

 

ตัวอยางของพืชวงศ Musaceae  

1. Ensete  กลวยประดับ 

2. Musa  กลวยประดับ 

3. Musella กลวยประดับ 

 

 

 

4. วงศ Strelitziaceae มีพืชทัง้หมด 3 สกุล 

Phenakospermum  Ravenala  Strelitzia  

 

ตัวอยางของพืชวงศ Strelitziaceae   

1. Ravenala  กลวยพัด, กลวยลังกา   

2. Strelitzia  ปกษาสวรรค  

 

แหลงที่มา :http://www.plantsystematics.org/index.html  


