

กฎ ระเบียบและขอกําหนดในการนําเขา
(Regulations and Import Requirements)

ประเทศมาเลเซีย
(Malaysia)



ประเทศมาเลเซีย
(Malaysia)
กฎระเบียบดานมาตรฐานการคัดขนาด (Grading), บรรจุภัณฑ (Packaging) และฉลาก (Labeling) Federal Agricultural
Marketing Authority (Grading, Packaging and Labeling of Agricultural Produce) Regulations 2008
สาระสําคัญของระเบียบฯ
1. การคัดขนาด (Grading)
สินคานําเขาและสงออกจะตองถูกคัดเกรดตามมาตรฐานของ Malaysian Standard (MS) กําหนดโดย FAMA
การตรวจสอบและใบรับรองจะออกโดย FAMA หรือหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งถูกแตงตั้งโดย FAMA นอกจากนี้ การคัดเกรด
สินคาจะตองเปนไปตามกฎระเบียบของแหลงกําเนิดสินคา (Country of origin) หรือหากไมมีมาตรฐานที่ชดั เจน ใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของ FAMA
2. การบรรจุสินคา (Packaging)
2.1 บรรจุภัณฑที่ใชสําหรับหีบหอจะตองเปนวัสดุที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน
2.2 บรรจุภัณฑมีความแข็งแรง สามารถปองกันการกระแทกที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับสินคาได
2.3 การบรรจุสินคาตองไมเกิน 30 kgs./ บรรจุภัณฑ ในกรณีที่ตองการนําบรรุจุภัณฑเดิมกลับมาใชใหมจะตอง
ลบหรือถอดฉลากสินคาเดิมออกกอน จึงสามารถนํามาใชไหมได
2.4 อนุญาตใหบรรจุเฉพาะสินคาประเภทและมาตรฐานในเกรดเดียวกันเทานั้น
3. การติดฉลาก (Labeling)
3.1 ฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑจะตองมีขนาดไมตา่ํ กวา 11 x 7 cm.
3.2 ขนาดตัวอักษรไมต่ํากวา 20 point โดยติดไวดานบนหรือดานขางของบรรจุภณ
ั ฑ
3.3 พิมพฉลากดวยตัวอักษรพิมพใหญทั้งหมด หรือตัวพิมพเล็กทัง้ หมด หรือพิมพตวั พิมพเล็กโดยอักษรตัวแรก
เปนตัวพิมพใหญ
3.4 สีของตัวอักษรตองมีความแตกตางจากสีของบรรจุภัณฑ
3.5 สําหรับสินคานําเขาตองพิมพฉลากเปนภาษามาเลเซีย หรือภาษาอังกฤษ
3.6 ฉลากตองระบุขอความตามขอกําหนด ดังนี้
- ชื่อและที่อยูของผูสงออก, ผูนําเขา, ตัวแทน, ผูผลิตหรือผูกระจายสินคา
- ชื่อสามัญของสินคา
- เกรดของสินคา
- ขนาดของสินคา
- ประเทศแหลงกําเนิดสินคา
- น้ําหนักสุทธิ


4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ตองคัดเกรดสินคาใหตรงตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวในระเบียบฯ
4.2 ตองมีบรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐานตามระเบียบฯ เชน มีขนาดบรรจุไมเกิน 30 kgs.
4.3 ตองติดฉลากสินคาใหตรงตามขอกําหนดในระเบียบฯ
4.4 การตรวจสอบสินคา จะดําเนินการโดยเจาหนาที่ของ FAMA ตามจุดชายแดน, ดานศุลการกร และทาเรือขนสง
สินคา โดยเจาหนาที่จะออกหนังสือ Certificate of Conformity Inspection ใหและผูประกอบกอบการตองจาย
คาธรรมเนียมการตรวจสอบดวย ซึ่งหากสินคาไมผานการตรวจสอบผูประกอบการจะตองนําสินคากลับภายใน
เวลาที่กําหนด และหากไมมีผูใดรับผิดชอบ เจาหนาที่ของ FAMA สามารถทําลายหรือดําเนินการใดๆ กับสินคา
ดังกลาวได
4.5 หากไมปฎิบัติตามระเบียบฯ มีโทษปรับไมเกิน 1,000 ริงกิต หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. พืช/ ผลผลิตพืชที่ตองปฏิบัติตามกฏระเบียบฯ ไดแก
Botanical Name

Fresh Vegaetables (ผักสด)
1. Hibiscus sabdariffa (กระเจี๊ยบแดง)
2. Asparagus officinalis(หนอไมฝรั่ง)
3. Colocasia esculenta (เผือก)
4. Allium cepa (หอมหัวใหญ)
5. Amaranthus spp. เชน ผักขม
6. Hibiscus esculentus (กระเจี๊ยบเขียว)
7. Brassica oleracea var. italica (บรอคโคลี่)
8. Sauropus androgynus (ผักหวาน)
9. Pleurotus spp. เชน เห็ด
10. Capsicum annuum (พริกชี้ฟา)
11. Capsicum annuum var. grossum (พริกแดง)
12. Allium fistulosum (ตนหอมญี่ปนุ )
13. Coriandrum sativum (ผักชีไทย)
14. Apium graveolens (คื่นฉาย)
15. Zingiber officinale Roscoe (ขิง)
16. Zea mays (ขาวโพด)
17. Archidendron jiringa (เนียง)
18. Psophocarpus tetragonolobus (ถั่วพู)
19. Phaseolus vulgaris (ถั่วแขก)
20. Vigna sesquipedalis (ถั่วชนิดหนึ่ง)
21. Vigna unguiculata subsp. unguiculata (ถั่วฝกยาว)

Common Name

roselle
asparagus
yam stalk
onions
chinese spinach
lady’s finger
broccoli
sweet shoot
mushroom
chillies
sweet pepper
spring onion
coriander/ chinese parsley
celery
ginger
corn
jering
four-angled bean
French bean
long bean
dwarf long bean


Botanical Name

22. Phaseolus lunatus (ถั่วราชมาษ)
23. Glycine max (ถั่วเหลือง)
24. Pisum sativum var. saccharatum (ถั่วลันเตา)
25. Brassica alboglabra (คะนา)
26. Ipomoea aquatic (ผักบุงไทย, ผักบุงจีน)
27. Phaeomeria speciosa (ดาหลา)
28. Lycium chinense (เกากีฉาย)
29. Luffa acutangula (บวบเหลี่ยม)
30. Brassica oleracea var. capitata (กะหล่ําปลี)
31. Brassica oleracea var. capitata Linn. (กะหล่ําปลี)
32. Brassica campestris ssp. pekinensis (ผักกาดขาวปลี)
33. Allium tuberosum (กุยชาย)
34. Benincasa hispida (ฟกแฟง)
35. Curcuma domestica (ขมิ้น)
36. Cucurbita spp. เชน ฟกทอง
37. Capsicum annum (พริกชี้ฟา)
38. Languas galanga (ขา)
39. Allium apmeloprasum var. porrum (กระเทียมตน)
40. Daucas carota (แครอท)
41. Raphanus sativus (แรทดิท)
42. Cleome gynandra (ผักเสี้ยน)
43. Eleocharis dulcis (แหว)
44. Morinda citrifolia (ยอ)
45. Petroselinum crispum var. tuberosum (พารสเลย)
46. Centella asiatica (ใบบัวบก)
47. Momordica charantia (มะระขี้หนู)
48. Parkia speciosa (สะตอ)
49. Athyrium esculentum (ผักกูด)
50. Mentha spp. เชน สะระแหน
51. Bambusa spp. เชน หนอไม
52. Basella alba (ผักปลัง)
53. Lactuca sativa (ผักกาดหอม)
54. Brassica sp. เชน mustards
55. Nasturtium officinale (สลัดน้ํา)

Common Name

butter bean
green soybean
snow pea/ sweet pea
chinese kale
water spinach/ convolvulus
torch ginger
chinese box thorn
angled loofah
cabbage
cabbage
chinese cabbage
chinese chives
wax gourd/ winter melon
turmeric
pumpkin
capsicum/ bell pepper
galangal
leek
carrot
radish
cleome
water chestnut
morinda
parsley
indian pennywort
bitter gourd
twisted cluster bean
fern shoots
mint
bamboo shoot
ceylon spinach
head lettuce
mustards
watercrest


Botanical Name

Common Name

56. Pachyrrhizus erosus (L) urban (มันแกว)
57. Cymbopogon citratus (ตะไคร)
58. Spinacia oleracea (ปวยเลง)
59. Phaseolus aureus (ถั่วเขียว)
60. Nelumbo nucifera (รากบัว)
61. Solanum melongena (มะเขือ)
62. Cucumis sativus (แตงกวา)
63. Lycopersicum esculentum (มะเขือเทศ)
64. Leucanthemum coronarium (ตั้งโอ)
65. Brassica rapa Rapifera group (เทอนิป)
66. Beta vulgaris (บีทรูท)
67. Manihot esculenta (มันสําปะหลัง)
68. Colocasia esculenta (เผือก)
69. Ipomoea batatas (มันเทศ)
70. Solanum tuberosum (มันฝรั่ง)
71. Cosmos caudatus (ดาวกระจายกินใบ)

yam bean
lemon grass
spinac (poh choy)
bean sprouts
lotus root
brinjal/ eggplant
cucumber
tomato
garland chrysanthemum
turnip
beetroot
manihot
yam
sweet potato
potato
ulam raja

Fresh Fruit (ผลไมสด)
1. Vitis vinifera (องุน)
2. Prunus armeniaca (แอพริคอต)
3. Persea americana (อโวกาโด)
4. Mangifera foetida (มะมวงปา )
5. Averrhoa carambola (มะเฟอง)
6. Carica papaya (มะละกอ)
7. Carica papaya var. eksotika (มะละกอฮาวาย)
8. Zizyphus mauritinia (พุทรา)
9. Artocarpus chempedan (จําปาดะ)
10. Prunus avium (เชอรร)ี่
11. Achras sapota (ละมุด)
12. Punica granatum (ทับทิม)
13. Lansium domesticum (ลองกอง)
14. Lansium domesticum (ลางสาด)
15. Lansium domesticum (ลางสาด)
16. Durio zibethinus (ทุเรียน)
17. Annona muricata (ทุเรียนเทศ)

grape
apricot
avocado
horse mango
starfruit
papaya
papaya (exotica)
jujube
chempedak
cherry
chiko
pomegranate
dokong
duku
duku langsat
durian
soursop


Botanical Name

18. Malus pumila (แอปเปล)
19. Syzygium aqueum (ชมพู)
20. Psidium guajava (ฝรั่ง)
21. Syzygium malaccensis (ชมพูสาแหรก)
22. Spondias cytherea (มะกอก)
23. Vitis vinifera (ลูกเกด)
24. Mangifera odorata (มะมวงจิ้งหรีด )
25. Bouea macrophylla (มะปราง)
26. Phonex dactylifera (อินทผาลัม)
27. Litchi chinensis Sonn. (ลิ้นจี่)
28. Lansium domesticum (ลางสาด)
29. Citrus spp. (พืชสกุลสม)
30. Citrus reticulate (สมแมนดาริน)
31. Eriobotrya japonica (โลควัท)
32. Mangifera indica (มะมวง)
33. Garcinia mangostana (มังคุด)
34. Passiflora edulis (เสาวรส)
35. Dimocarpus longan (ลําไย)
36. Artocarpus heterophyllus (ขนุน)
37. Annona reticulate (นอยโหนง)
38. Citrus spp. เชน พืชสกุลสม
39. Myristica fragrans (จันทนเทศ)
40. Pyrus spp. เชน ลูกแพร
41. Prunus persica (ลูกพีช)
42. Musa sapientum (กลวย)
43. Diospyros kaki (ลูกพลับ)
44. Musa sapientum cv. mas (กลวย)
45. Hylocereus undatus (แกวมังกร)
46. Prunus domestica (ลูกพรุน)
47. Nephelium ramboutan – ake (เงาะขนสั้น)
48. Baccaurea motleyana (ละไม)
49. Nephelium lappaceum (เงาะ)
50. Fragaria x ananassa (สตอเบอรี)่
51. Salacca edulis (สละ)

Common Name

apple
water apple
guava
malay apple
otaheite apple
raisins
kuini
plum mango
dates
litchi
langsat
citrus
mandarin orange (domestic)
loquats
mango
mangosteen
passion fruit
cat’s eyes
jackfruit
custard apple
orange
nutmeg
pear
peach
banana
passimon
mas banana
dragon fruit
plum
pulasan
common rambai
rambutan
strawberry
snake fruit


Botanical Name

Common Name

52. Artocarpus communis (สาเก)
53. Citrullus vulgaris Schard (แตงโม)
54. Cucumis melo (แตงไทย)

bread fruit
watermelon
musk-melon

Fresh Cut Flowers (ไมตัดดอก)
1. Chrysanthemum morifolium (เบญจมาศ)
2. Orchidacea family เชน กลวยไม
3. Genus Rosa เชน กุหลาบ
4. Genus Rosa เชน กุหลาบ
5. Dianthus caryophyllus (คารเนชั่น)
6. Dianthus caryophyllus ( คารเนชั่น)

chrysanthemum (multi-floral)
orchid (spray type)
roses (unifloral)
roses (multi-floral)
carnation (unifloral)
carnation (multi-floral)

Beans (ถั่ว)
1. Arachis hypogaea (ถั่วลิสง)
2. Arachis hypogaea (ถั่วลิสง)

groundnut kernels
groundnut, fresh in-shell

Nuts
1. Cocos nucifera (มะพราว)

coconut

Grains (เมล็ดพันธุ)
1. Coffea arabica (กาแฟ)

coffee beans

Others (อืน่ ๆ)
1. Saccharum (ออย)

sugar cane stems

6. การสงออกขาวและแปง
ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกํากับไปกับสินคาแตไมจําเปนตองรมยา ยกเวนกรณีเจาหนาที่ตรวจพืชพบแมลงศัตรู
โรงเก็บ ≥ 2 ตัว/ กิโลกรัมสามารถรมยาเพื่อการกําจัดศัตรูพืชได โดยใชสารรมเมทิลโบรไมดที่อัตรา 32 g/cum./24 hrs. หรือ
ฟอสฟนอัตรา 2 g/cum./120 hrs. รายละเอียดตามเอกสารแนบมาเลเซียที่ 1
7. การสงออกพืชผัก 12 ชนิด (เอกสารแนบมาเลเซียที่ 2)
พืชผัก 12 ชนิดไดแก พริกขี้หนู (small chili pepper), มันเทศ (sweet potato), ตะไคร (lemon grass), ใบมะกรูด
(lime leaves), ขิง (ginger), ขา (galangal), ขมิ้น (turmeric), เผือก (taro), kembili, ถั่วลิสง (ground nut), มันแกว (yam bean)
และมันฝรั่ง (potato) พืชดังกลาวนี้มาเลเซียประกาศใหเปนสิ่งตองหามตั้งแตป 2553 หากตองการสงออกจะตองขอหนังสือ
อนุญาตนําเขา (Import Permit) จากมาเลเซียและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดอยางเครงครัด โดยเฉพาะพริกขี้หนูและมันเทศ
ตองมีการรมยากําจัดศัตรูพืช พรอมแนบหนังสือรับรองการรมยาและใบรับรองสุขอนามัยพืชทุกครั้ง

plant and plant products

8.2 หญาเบอมิวดา (Cynodon dactylon : bermuda
grass)

8.1 ตนกลวยไม Phalaenopsis, Cattleya และ
Ascocenda เขาสูรัฐ Sarawak

No.

8. การสงออก plant and plant products

มี

มี

ใชสารกําจัดไสเดือนฝอย ในชวง 2 สัปดาหกอนการ
เก็บเกี่ยวที่อัตรา 1 g. a.i./ cum. และพน chlorpyrifos
และ benomyl ที่อัตรา 0.1% a.i. (หรือสารกําจัดแมลง
และสารกําจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได) ในชวง 3 วันกอนการ
เก็บเกี่ยว

PC Import
Treatment
Permit
มี
มี 0.1% dimethoate และ 0.1% benomyl หรือสาร
กําจัดเชือ้ ราอื่นๆ นาน 5 นาที



Free from;
- Erwinia cypripedii
- Erwinia chrysanthemi pv. zeae
- Pseudomonas andropogonis
- Pseudomonas cattleyae
Free from;
- Hydrellia griseola (rice leaf miner)
- Chilo infuscatellus (yellow top borer of sugarcane)
- Sesamia cretica (greater sugarcane borer)
- Sitobion avenae (grain aphid)
- Pyrilla perpusilla (sugarcane planthopper)
- Atherigona soccata (sorghum stem fly)
- Heterodera sacchari (sugarcane cyst nematode)
- Heterodera zeae (cone cyst nematode)
- Hoplolaimus seinhorsti (lance nematode)
- Blumeria graminis (powdery mildew of grasses
and cereals)
- Pyrenophora tritici-repentis (leaf spot of wheat)
- Puccinia graminis (stem rust)
- Puccinia triticina (brown wheat rust)

Addition Declaration

มี

มี

8.3.4 Ipomoea aquatica (water convovulus)

8.3.5 Amaranthus tricolor
มี

มี

8.3.3 Brassica chinensis (Chinese cabbage)

8.4 ไมตัดดอก (fresh cut flowers) รวมถึงดอกไม
พรอมกาน (flowers stalks) และใบ

มี

8.3.2 แตงโม ฟกทอง แตงกวา และเมลอน

มี

มี

มี

มี

มี

มี

PC Import
Permit

มี

plant and plant products

8.3 เมล็ดพันธุ (seeds)
8.3.1 ขาวโพด (corn seeds : Zea mays)

No.
- Barley yellow dwarf viruses
- Acidovorax avenae subsp. avenae

Addition Declaration

benomyl 2.5 g. a.i./ 1,000 g. seed (หรือสารกําจัด Production area free from;
เชื้อราอื่นๆ ก็ได)
- maize dwarf mosaic virus
- maize stripe virus
- maize streak virus
- maize rayado fino virus
- corn stunt virus
thiram 1 g. a.i./ 100 g. seed (หรือสารกําจัดเชือ้ รา
_
อื่นๆ ก็ได)
benomyl 2.5 g. a.i./ 1,000 g. seed (หรือสารกําจัด
_
เชื้อราอื่นๆ ก็ได)
รมยาดวย Methyl Bromide 16 g./ cum. นาน 12 hrs.
_
ที่อุณหภูมิ 26qc หรือ Phosphine 2-3 g./ cum. นาน
120 hrs. ที่อุณหภูมิ 26qc จากนัน้ ใช benomyl 2.5 g.
a.i. /1,000 g. seed (หรือสารกําจัดเชื้อราอื่นๆ ก็ได)
benomyl 2.5 g. a.i. / 1,000 g. seed (หรือสารกําจัด
_
เชื้อราอื่นๆ ก็ได)
0.2% Malathion และ 0.4% Thiram 80
Free from;
- Aspermy yellow

Treatment



plant and plant products

มี

มี

PC Import
Permit

_

Treatment

- Flower distortion
- Stunt
- Tomato spotted wilt
- Bacterial rot
- Cattleya flower break virus
- Cymbidium mosaic virus
- Other virus disease
Mangoes were inspected and found free from mango
seed weevil (Sternochetus mangiferae)

Addition Declaration

หมายเหตุ ขอมูลดังกลาวขางตนอางอิงจาก Import Permit ที่ประเทศนําเขากําหนดไว ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได สําหรับการสงออกในครั้งตอไป โปรดตรวจสอบ
Import Permit ที่แนบมาดวยทุกครั้ง และขอใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ Import Permit ไดระบุไว

8.5 มะมวง

No.



