

กฎ ระเบียบและขอกําหนดในการนําเขา
(Regulations and Import Requirements)

ประเทศอัฟริกาใต
(South Africa)



ประเทศอัฟริกาใต
(South Africa)
1. การสงออกตนกลวยไม F. Orchidaceae (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) ยกเวน Vanilla spp.)
ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้
1.1 Apheiencoides fragaria, Ditylenchus dipsaci, Hercinothrips femoralis (F. Thripidae), Spodoptera eridania
(F. Pseudococcidae) and Tenuipalpus pacificus do not occur in Thailand
1.2 Ochid plants were inspected and found free from Lema pecctoralis (F. Chrysomelidae), Orgyia postica
(F. Lymantridae), Pseudococcus jackbeardsley (F. Pseudococcidae) and Thrips palmi (F. Thripidae)
1.3 The plants were bare rooted and free from soil
1.4 Rooted plants are free from fruit/ seed/ pods
1.5 All these orchid plants have been dipped with 0.2% Imidacloprid by exporter
2. การสงออกดอกกลวยไม (orchid cut flower) ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้ The consignment is free from Thrips
palmi, foliage and growing medium
3. การสงออกตนชวนชม (Adenium spp.) (rooted plants/ cutting ที่มีอายุนอยกวา 2 ป) ตองระบุขอความรับรองพิเศษ
ดังนี้
3.1 Adenium spp. originated in a country free from Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides besseyi,
Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tetranychus
Canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus viennensis,
Eotetranychus pruni (syn. E. pomi) and Eotetranychus sexmaculatus
3.2 The consignment was inspect and found free from Liriomyza spp.
4. การสงออกตนหยก, Euphobia lactea (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) ที่มีอายุนอ ยกวา 2 ป)
ตองระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้ Euphobia lactea originated in a country free from Phymatotrichopsis omnivora,
Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor and Ditylenchus dipsaci
5. การสงออกพืชวงศปาลม (F.Arecaceae) ยกเวน Cocos spp. (มะพราว), Phoenix dactylifera, Elaeis spp. ตอง
ระบุขอความรับรองพิเศษดังนี้ The plants were originated in a country free from Rhadinaphelenchus cocophilus
and Rhadinaphelenchus palmarum


6. การสงออกตน Aglaonema spp. (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) และมีอายุไมเกิน 10 สัปดาห
และ/หรือมีความสูงของตนไมเกิน 200 mm.) ตองระบุขอความรับรองพิเศษวาปลอดจากศัตรูพืช ดังนี้
6.1 ตน Aglaonema spp. ตองผลิตจากแหลงปลูกที่ปลอดจาก Erwinia chrysanthemi และ Verticillium albo-atrum
6.2 Aglaonema were inspected and found free from Synchytrium endobioticum, Phymatotrichopsis omnivore
[Syn.Phymatotrichum omnivorum], Aceria tulipae, Frankliniella occidentalis, Liriomyza spp., Aphelenchoides
besseyi, Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci,
Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus
viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and Eotetranychus sexmaculatus
7. การสงออกตนไผ (Bambusa spp.) (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) และมีอายุไมเกิน 10 สัปดาห
และ/หรือมีความสูงของตนไมเกิน 200 mm.)
7.1 ยกเวน ไผชนิดที่เปนสิง่ ตองหามของ South-Africa ไดแก
- Bambusa oldhamii
- Bambusa atra
- Bambusa polymorpha
- Bambusa blumeana
- Bambusa tulda
- Bambusa guadua
- Bambusa sandiarama
- Bambusa longispiculata
- Bambusa multiplex
7.2 ตองระบุขอความรับรองพิเศษวาปลอดจากศัตรูพืช ดังนี้
- The plant were inspected and found free from Marasmiellus scandens, Marasmius crinis-equi, Melanitis
leda, Opogona sacchari, Thrips palmi, Aceria tulipae [Syn. Aceria tosichella], Aphelenchoides fragariae,
Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tarsonemus setifer, Oligonychus modestus, Tetranychus canadensis,
Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus and Icerya genistae
- ตนไผตองผลิตจากแหลงปลูกที่ปลอดจาก bamboo mosaic potexvirus หรือ ตนไผนั้นไดรับการตรวจสอบ ณ แหลงปลูก
ในชวงของการเจริญเติบโตวาปลอดจาก bamboo mosaic potexvirus
8. การสงออกปรงชนิด Bowenia, Ceratozamia, Dioon, Encephalartos, Lepidozamia, Macrozamia, Microcycas
calocoma และ Zamia (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) ที่มีอายุนอยกวา 2 ป) ตองระบุขอความ
รับรองพิเศษ ดังนี้ The plants were originated in a country free from Aulacaspis yasumatsui (Diaspididae),
Ceroplastes cirripediformis (Coccidae), Ceroplastes floridensis (Coccidae), Prococcus acutissimus (Coccidae),
Rastrococcus iceryoides (Pseudococcidae)


9. Bougainvllea spp. เฟองฟา (ทีม่ ีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) และมีอายุไมเกิน 10 สัปดาห
และ/หรือมีความสูงของตนไมเกิน 200 mm.)
9.1 หามสงออกเฟองฟาที่เปนสิ่งตองหามของ South-Africa ไดแก
- Bougainvllea campanulata
- Bougainvillea praecos
- Bougainvillea spectabilis
9.2 ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
- Bougainvllea (ชนิดที่ไมใชสิ่งตองหาม) originated in a country free from Phymatotrichopsis omnivore
[Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor,
Ditylenchus dipsaci, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus
schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and Eotetranychus sexmaculatus and
immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from Liriomyza spp., Aphelenchoides
besseyi and Aphelenchoides fragariae
- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles
10. Hibiscus spp. ชบา (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) ที่มีอายุนอ ยกวา 2 ป) ตองระบุขอความ
รับรองพิเศษ ดังนี้
10.1 Hibiscus spp. originated in a country free from cotton leaf curl virus, cotton anthocyanosis luteovirus,
Ascochyta gossypii, Eriophyes hibisci [Eriophyidae], Ceroplastes floridensis [Coccidae], Parabemisia myricaea
[Aleyrodidae], Pectinophora scutigera [Gelechiidae], Pinnaspis strachani [Diaspididae], Planococcus minor
[Pseudococcidae], Rastrococcus iceryoides [Pseudococcidae], Tetranychus tumidus [Tetranychidae],
Megularothrips distalis [Thripidae], Calacarus malvae [Eriophyidae], Tegonotus hibiscella [Eriophyidae] and
Aphelenchoides ritzema-bosi and immediately prior to their export, have been officially inspected and found
free from Maconellicoccus hirsutus [Pseudococcidae], Aleurodicus disperses [Aleyrodidae], Anoplophora
chinensis [Cerambicidae], Dysdercus cingulatus [Pyrrhocoridae], Earias vitella [Noctuidae], Pectinophora
gossypiella [Gelechiidae], Pseudococcus jacbeardsleyi [Pseudococcidae], Thrips hawaiensis [Thripidae] and
Aphelenchoides besseyi
10.2 The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles
11. Ficus spp. ไทร (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) ที่มีอายุนอยกวา 2 ป) ตองระบุขอความรับรอง
พิเศษ ดังนี้
11.1 Ficus spp. originated in a country free from Armillaria tabescens, Phymatotrichopsis omnivore,
Aphelenchoides fragariae [Aphelenchonidae], Ditylenchus dispaci [Anguinidae] and Xiphinema index


[Xiphinematidae] and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from
Phytophthora palmivora and Radopholus similis [Pratylenchidae]
11.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles
11.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods
12. Hoya spp. โฮยา (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting)) ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
12.1 Hoya spp. originated in a country free from Euploea core [Nymphalidae], Aphelenchoides fragariae,
Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor and Ditylenchus dipsaci and immediately prior to their
export, have been officially inspected and found free from Pseudococcus jackbeardsleyi
12.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles
12.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods
13. Plumeria spp. ลีลาวดี (ที่มรี าก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) และมีอายุไมเกิน 10 สัปดาห และ/หรือ
มีความสูงของตนไมเกิน 200 mm.)
13.1 หามสงออกลีลาวดีทเี่ ปนสิ่งตองหามของ South-Africa ไดแก Plumeria accuminata
13.2 ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
- Plumeria (ชนิดที่ไมใชสงิ่ ตองหาม) originated in a country free from Synchytrium endobioticum,
Phymatotrichopsis omnivore [Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides
ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli and
Tetranychus pacificuc and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from
Aphelenchoides besseyi and Aphelenchoides fragariae
- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles
14. Brugmansia spp. ลําโพง (ที่มีราก (rooted plants) และมีอายุนอยกวา 2 ป) ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
14.1 Brugmansia immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from
Chrysodeixis eriosoma Noctuidae
14.2 The plants were packed in a sterilized medium free from soil particles
14.3 Rooted plants to be free from fruits/seeds and pods


15. Arisaema spp. บุก (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) และมีอายุไมเกิน 10 สัปดาห และ/หรือ
มีความสูงของตนไมเกิน 200 mm.)
15.1 หามสงออกบุกทีเ่ ปนสิ่งตองหามของ South-Africa ไดแก
- Aisaema amurcns
- Arisaema erebescens
- Arisaema flavum
15.2 ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
- Arisaema (ชนิดที่ไมใชสง่ิ ตองหาม) originated in a country free from Synchytrium endobioticum,
Phymatotrichopsis omnivoro [Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides
ritzema-bosi, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli,
Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and
Eotetranychus sexmaculatus and immediately prior to their export, have been officially inspected and found free
from Liriomyza spp., Aphelenchehoides besseyi and Aphelenchehoides fragariae
- The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles
16. Aristolochia spp. ไกฟาพญาลอ (ที่มีราก (rooted plants) หรือเปนกิ่งพันธุ (cutting) และมีอายุไมเกิน 10 สัปดาห
และ/หรือมีความสูงของตนไมเกิน 200 mm.) ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
16.1 Aristolochia originated in a country free from Synchytrium endobioticum, Phymatotrichopsis omnivoro
[Syn.Phymatotrichum omnivorum], Frankliniella occidentalis, Aphelenchoides ritzema-bosi, Ditylenchus destructor,
Ditylenchus dipsaci, Tetranychus Canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus
schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus pruni [Syn.E.pomi] and Eotetranychus sexmaculatus and
immediately prior to their export, have been officially inspected and found free from Liriomyza spp., Aphelenchehoides
besseyi and Aphelenchehoides fragariae
16.2 The plants were rooted, cultivated and are packed in a sterilized medium free from soil particles
หมายเหตุ ขอมูลดังกลาวขางตนอางอิงจาก Import Permit ที่ประเทศนําเขากําหนดไว ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได สําหรับการสงออกในครั้งตอไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาดวยทุกครั้ง และขอใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ Import Permit ไดระบุไว

