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ขอกําหนดในการสงออกพืช/ ผลผลิตพืช 

1. ขอกาํหนดในการสงออกตนกลวยไม (orchid plants) 
การสงออกตนกลวยไมตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโรคหรือแมลงศัตรูพืช จากกลุมวิจัยกักกัน

พืช สํานักพัฒนาการอารักขาพืช แนบพรอมคําขอ พ.ก.7 

2. ขอกาํหนดในการสงออกดอกกลวยไม (orchid cut flowers) 
2.1 รมยาดวย Methyl Bromide อัตรา 24 g/ m3/ 90 min./ ≥ 21 C หรือจุมยาดวย imidacloprid 20 

ml./ น้ํา 20 L., fipronil 20 ml./ น้ํา 20 L. หรือ acetamiprid 5 g/ น้ํา 20 L. 

2.2 ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบไวรัสและแบคทีเรีย จากกลุมวิจัยกักกันพืช สํานักพัฒนาการ
อารักขาพืช แนบพรอมคําขอ พ.ก.7 

2.3 ระบุขอความรับรองพิเศษดงันี้ 
Orchid cut flower were inspected by visual inspection and found free from : 

1. Pseudococcus jackbeardsleyi  

2. Nipaecoccus nipae 

3. Thrips palmi 

4. Parasaissetia nigra 

5. Xylosandrus compactus 

6. Viral symptoms and bacterial symptoms (tomato spotted wilt virus odontoglossum ring 

spot virus Erwinia chrysanthemi Erwinia caratovora subsp. caratovora) 

3. ขอกาํหนดในการสงออก Heliconia sp. 
3.1 ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโรคหรือแมลงศัตรูพืช จากกลุมวิจัยกักกันพืช สํานักพัฒนาการ

อารักขาพืช แนบพรอมคําขอ พ.ก.7 

 3.2 ระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้   
Plants were inspected and found free from Ralstonia solanacearum, Tomato spotted 

wilt virus, Maconellicoccus hirsutus, Pentalonia nigronervosa, Icerya seychellarm, Pseudococcus 

jackbeardsleyi , Nipaecoccus nipae, Thrips palmi, Parasaissetia nigra and Dysmicoccus brevipes 



 

4. ขอกาํหนดในการสงออกตน (plant) Dracaena sp.  
4.1 ตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโรคหรือแมลงศัตรูพืช จากกลุมวิจัยกักกันพืช สํานักพัฒนาการ

อารักขาพืช แนบพรอมคําขอ พ.ก.7 

4.2 กําจัดศตัรูพืชโดยการจุมยา 

4.3 ระบุขอความรับรองพิเศษดงันี้   
Dracaena  plants were inspected and found free from Aleurodicus disperses, Coccus 

viridis, Collectotricum dracaenophilum, Dysmicoccus brevipes, Fusarium proliferatum  f.sp. minus, 

Lepidosaphes spp., Nipaecoccus nipae, Opogona sacchari, Parasaissetia nigra, Parlatoria spp.,  

Parthenothrips dracaenae, Pseudococcus calceolariae and Spodoptera litura 

5. ขอกาํหนดในการสงออกสับปะรด 
5.1 รมยาดวย Methyl Bromide อัตรา 32 g/ m3/ 6 hrs/ ≥ 21 C  

5.2 ระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้   
The pineapple in this consignment have been inspected and found free from the following :  
1. Bactrocera spp. (fruit fly) 

2. Dysmicoccus bromeliae (pineapple mealy bug) 

3. Dysmicoccus brosduvalii (pineapple mealy bug) 

4. Ferrisa virgata (striped mealy) 

5. Parasaissetia nigra (pomegranate scale) 

6. Unaspis citri (citrus snow scale) 

7. Phenacoccus spp.(mealy bug) 

8. Pseudococcus jackbeardsleyi (jack beardsley mealy bug) 

9. Saccharicoccus sacchari grey sugarcane mealy bug) 

6. ขอกาํหนดในการสงออกมะขาม ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดงันี้   
The goods have been inspected and found free from : 

1. Pseudococcus jackbeardsleyi  (jack beardsley mealybug) 

2. Planococcus lilacinus (cocao mealybug) 

3. Phenacoccus madeirensis (cassava mealybug) 

4. Phoma pinodella (leaf spot of pea) 

5. Spodoptera litura (cluster caterpillar) 

6. Cryptophlebia ombrodelta (lychee fruit moth) 

7. Achara janata 

8. Selenaspious articulatus 

9. Afatemonachus 



 

7. ขอกําหนดในการสงออกมะพราว (Cocos nucifera) ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี ้
The coconut in its consignment have been inspected and found free from the following : 

1. Aleurodicus dispersus 

2. Aleurodicus destructor 

3. Dysmicoccus brevipes 

4. Ferrisia virgata 

5. Nipaecoccus nipae  

6. Parasaissetia nigra 

7. Unasois citri 

8. Rhynchphorus palmarum 

9. Rhynchophorus ferrugineus 

8. ขอกาํหนดในการสงออกลําไย ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี ้
The goods have been inspected and found free from the following : 

1. Ceroplastes ceriferus 

2. Eudocima fullonia 

3. Bactrocera correcta 

4. Bactrocera dorsalis species complex 


