

กฎ ระเบียบและขอกําหนดในการนําเขา
(Regulations and Import Requirements)

ประเทศเกาหลีใต
(South Korea)

http://www.qia.go.kr/plant/imQua/plant_no_imp.jsp



ประเทศเกาหลีใต
(South Korea)
ขอกําหนดในการสงออกพืช/ ผลผลิตพืช
1. ตัวอยางผักทีเ่ คยมีการสงออก เชน
1.1 Allium spp. เชน หอมหัวใหญ
1.2 ใบมะกรูด
1.3 ตะไคร
1.4 ขา
1.5 หนอไมฝรั่ง

1.6 ขาวโพดออน
1.7 Ocimum spp.เชน โหระพา
1.8 ผักชีฝรั่ง
1.9 ตะไคร
1.10 ขา

2. ผลไมที่อนุญาตใหนําเขาเกาหลีไดมี 6 ชนิด ดังนี้
2.1 มะมวง 3 พันธุ (หนังกลางวัน น้ําดอกไม และแรด)
สงออกจากไทยตรงเขาสูเกาหลี ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเปนขอตกลงรวมกันระหวางไทยและเกาหลี
ดวยการอบไอน้ํา (vapour heat treatment) โดยอุณหภูมิภายในสุดของผลมะมวงคือ 47qC และใหคงอยูที่ 47qC
นาน ุ 20 นาที และสามารถขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืชไดที่สํานัก วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.)
2.2 ทุเรียน
2.3 กลวยดิบ
2.4 มะพราวออน
2.5 สับปะรด
2.6 มังคุด
2.6.1 เกาหลีอนุญาตใหนําเขาผลมังคุดสดจากไทยไดตั้งแตวนั ที่ 28 ตุลาคม 2553 ตามประกาศ
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี
ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 โดยการนําเขาตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทีท่ างเกาหลีกาํ หนดไว ดังนี้
2.6.1.1 ผลมังคุดสดตองผานการกําจัดศัตรูพืชดวยการรมยา โดยใชสารรม Methyl bromide อัตรา
32 g/ m3 เปนเวลา 2 ชั่วโมง ทีอ่ ุณหภูมิ 21qC ในสภาวะบรรยากาศปกติ ภายหลังจากการรมมังคุดไปแลวนาน
30 นาที และ 2 ชั่วโมง ความเขมขนของสารรม Methyl bromide ตองไมตา่ํ กวา 26 และ 19 g/ m3 ตามลําดับ
2.6.1.2 เจาหนาที่ NPQS จากเกาหลีจะเดินทางมาตรวจประเมินระบบการสงออกในไทยทุกป ในชวง
3 ปแรก คือ ป 2554-2556 และผูใดตองการสงออกมังคุดไปเกาหลี ตองแจงความประสงคไปยังสํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช (สอพ.) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธของทุกป จากนั้นสอพ. จะสงรายชื่อบริษัทพรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของไป
ยังเกาหลี เฉพาะผูสงออกที่ไดรบั การยอมรับจึงจะมีสิทธิสงออกมังคุดในปนั้นๆ ได
2.6.2 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับมังคุดสด
2.6.2.1 กรณีทผี่ ูโดยสารนํามังคุดติดตามตัว หรือขนสงทางไปรษณีย จะถูกปฏิเสธการสงออก
2.6.2.2 กลองบรรจุมังคุดสงออก จะตองมีขอความ “For Korea” และตองปดฉลาก (ระบุชื่อผูสงออก
ทะเบียนสวน และทะเบียนโรงคัดบรรจุ)


2.6.2.3 กรณีสงออกทางเรือ เจาหนาที่ตองควบคุมการ seal ตูคอนเทนเนอร และระบุหมายเลข seal
ลงในรายงานการปฎิบัติงานนอกสถานที่ของเจาหนาที่
2.6.2.4 การระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้
- ทะเบียนสวน
- ทะเบียนโรงคัดบรรจุ
- รายละเอียดในการรมยา (วันที่รมยา, ปริมาณสาร, อุณหภูมิ และระยะเวลา)
- หมายเลข seal และหมายเลขตูค อนเทนเนอร (กรณีสงออกทางเรือ)
- ระบุขอความรับรองพิเศษ “This cargo is in compliance with the import requirements
agreed by both Korea and Thailand and maintained the status of non-host condition from the fruit fly”
หมายเหตุ ดานตรวจพืชที่สามารถตรวจ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับมังคุดไปเกาหลี ไดแก
- ดานตรวจพืชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรณีสงออกทางเครื่องบิน)
- ดานตรวจพืชทาเรือแหลมฉบัง (กรณีสงออกทางเรือ)
3. การสงออกเมล็ดพันธุข าวโพด (corn seed) จะตองตรวจสอบแปลงปลูกเพื่อรับรองวาเมล็ดพันธุทไี่ ดมา
ปราศจากเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii (Erwinia stewartii)
4. หามนําเขาพืช/ ผลผลิตพืชที่เปนสิ่งตองหาม (ตารางเกาหลีที่ 1) ซึ่งเปนพืชอาศัยของแมลง และโรคพืช
รายแรงทีไ่ มปรากฏอยูในประเทศเกาหลี เชน
- ดิน และพืชที่มีดินเปนวัสดุปลูก
- ตนขาว ฟาง และแกลบ
- สวนที่อยูใตดนิ ของพืชเกือบทุกชนิด
- ผลสดของผักและผลไม
หมายเหตุ หากสิง่ ตองหามผานกระบวนการแชแข็งที่อุณหภูมิ ≤ -18qC หรืออบแหงสามารถนําเขาได


ตารางเกาหลีที่ 1 สิ่งตองหาม (Import Prohibited Plants of South Korea : Plants and Plant Products
Prohibited Entry into Korea - Related with Plant Protection Act, Article 3 and 9)

Prohibited Plants

Quarantine Pests

1. ขอ 1-4 จัดเปนสิ่งตองหาม
1. Ditylenchus angustus
1. rice (ขาว)
2. Balansia oryzae-sativae
2. chaff (แกลบ)
3. straw (ฟางขาว)
4. the processed products (ผลิตภัณฑตางๆ ของขาว, แกลบ และ
ฟางขาว)
ยกเวน การนําเขา husked rice (เปลือกขาว) และ unhulled rice
(ขาวเปลือก) ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานกักกันพืชเกาหลีกอน
2. ผลสดของพืชทุกชนิด (ผักและผลไม) รวมถึงเมล็ดที่ยังดิบ
(unripe beans) ของพืชประเภท leguminous จัดเปนสิ่งตองหาม

1. Ceratitis capitata (mediterranean fruit fly)
2. Ceratitis quinaria (five-spotted fruit fly)
3. Ceratitis rosa (natal fruit fly)
หมายเหตุ พืชประเภท leguminous คือ พืชในวงศ Fabaceae เชน ถั่วแขก,
4. Bactrocera aquilonis
ถั่วฝกยาว, ถั่วลันเตา, ถั่วพู และถั่วเหลืองฝกสด เปนตน
5. Bactrocera carambolae (carambola fruit fly)
ยกเวน ผลของทุเรียน, มะพราว, สับประรด และกลวยดิบ ไมจัดเปนสิ่ง 6. Bactrocera correcta (guava fruit fly)
7. Bactrocera dorsalis species complex
ตองหาม
8. Bactrocera halfordiae (halfordia fruit fly)
9. Bactrocera jarvisi (Jarvis's fruit fly)
10. Bactrocera latifrons (solanum fruit fly)
11. Bactrocera neohumeralis (lesser
Queensland fruit fly)
12. Bactrocera papayae (Asian papaya fruit fly)
13. Bactrocera tau
14. Bactrocera trivialis
15. Bactrocera tryoni (Queensland fruit fly)
16. Bactrocera tuberculata
17. Bactrocera cucurbitae (melon fly)
18. Bactrocera tsuneonis (Japanese orange fly)
19. Bactrocera umbrosa (breadfruit fly)
20. Bactrocera zonata (guava fruit fly)
21. Anastrepha fraterculus (south american
fruit fly)
22. Anastrepha ludens (mexican fruit fly)


Prohibited Plants

Quarantine Pests
23. Anastrepha suspense (caribbean fruit fly)
24. Anastrepha serpentine (dark fruit fly)
25. Anastrepha oblique (Antillean fruit fly)
26. Rhagoletis cerasi (european cherry fruit fly)
27. Rhagoletis cingulatae (North American
cherry fruit fly)
28. Rhagoletis complete (walnut husk fly)
29. Rhagoletis indifferens (western cherry
fruit fly)
30. Rhagoletis fausta (black cherry fruit fly)
31. Rhagoletis pomonella (apple fruit fly)
32. Rhagoletis suavis (walnut husk-maggot)
33. Zonosemata electa (pepper maggot)\
34. Anastrepha distincta
35. Anastrepha pseudoparallela
36. Anastrepha striata (guava fruit fly)
37. Bactrocera cucumis (cucumber fly)
38. Bactrocera frauenfeldi
39. Bactrocera kraussi
40. Bactrocera murrayi
41. Bactrocera opiliae
42. Cydia pomonella (codling moth)
43. Cydia funebrana (plum fruit moth)
44. Grapholita inopinata (manchurian apple
moth)
45. Grapholita prunivora (lesser apple worm)
46. Grapholita prunivorana
47. Anarsia lineatella (peach twig borer)
48. Conotrachelus nenuphar (plum curculio)
49. Cryptophlebia leucotreta (citrus codling
moth)
50. Carpomya pardalina (Baluchistan melon fly)


Prohibited Plants
5. ลําตน (stem), ใบ (leaves) สดและสวนที่อยูใตดิน (underground
parts) ของพืชสดในขอ 1-5 จัดเปนสิ่งตองหาม
1. Ipomoea spp. เชน ผักบุง มันเทศ
2. Calystegia spp. (พืชคลายผักบุง)
3. Convolvulus spp. (พืชคลายผักบุง)
4. Dioscorea spp. เชน มันมือเสือ
5. Cuscuta spp. เชน ฝอยทอง (กาฝาก)

Quarantine Pests
1. Cylas formicarius (sweet potato weevil)
2. Euscepes postfasciatus (west indian sweet
potato weevil)

สวนที่อยูใตดินของมันสําปะหลัง (cassava) สด จัดเปนสิ่งตองหาม
7. ลําตน (stem) และใบ (leaves) สดของพืชตอไปนี้ จัดเปนสิ่ง
ตองหาม
1. พืชวงศ Solanaceae เชน Cestrum spp. (ทิวา, ราตรี),
Capsicum spp. (พริก), Lycopersicon spp. (มะเขือเทศ),
Nicotiana spp. (ยาสูบ), Petunia spp. (พิทูเนีย), Solanum spp.
(มะเขือ, มันฝรั่ง) เปนตน
2. พืชสกุล Ipomoea เชน ผักบุง , มันเทศ เปนตน
สวนที่อยูใตดนิ (underground parts) ของพืชสด จัดเปนสิ่ง
ตองหาม

9. ตนพืช (plant), ตนกลา (seedlings), กิ่งพันธุ (cutting), กิ่งตอน
(scions) รวมถึงผลสด (fresh fruits) ของพืชตอไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปลูก จัดเปนสิ่งตองหาม
1. พืชวงศยอย Maloideae (พืชในวงศ apple)
2. พืชสกุล Prunus เชน พรุน, พลัม, บวย, ทอ, เชอรร,ี่ อบเชย และ
นางพญาเสือโครง
3. พืชสกุล Rubus เชน ราสเบอรรี่, แบล็คเบอรรี่
ยกเวน เมล็ดของพืชดังกลาวขางตน และผลสดของพืชสกุล Prunus ไม
จัดเปนสิ่งตองหาม

1. Synchytrium endobioticum (potato wart
disease)
2. Potato spindle tuber viroid
3. Globodera rostochiensis (golden potato
cyst nematode)
4. Globodera pallida (white potato cyst
nematode)
5. Leptinotarsa decemlineata (Colorado
beetle)
6. Peronospora tabacina (downy mildew of
tobacco)
1. Erwinia amylovora (fire blight )
2. Apple Proliferation Phytoplasma
3. Plum pox virus


Prohibited Plants

Quarantine Pests

10. ตนพืช (plant), ตนกลา (seedlings), กิ่งพันธุ (cutting) และกิ่งตอน
(scions) ของพืชตอไปนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูก จัดเปนสิ่งตองหาม

_

1. พืชวงศ Rutaceae (สม)
2. พืชสกุล Cuscuta เชน ฝอยทอง (กาฝาก)
3. Artocarpus heterophyllus (ขนุน)
ยกเวน เมล็ด ไมจัดเปนสิ่งตองหาม
12. สวนทีอ่ ยูใตดิน และรากแขนง (adventitious root) ของพืชสด
ตอไปนี้ จัดเปน สิ่งตองหาม
1. avocado (อโวคาโด)
20. tea plant (ตนชา)
2. pineapple (สับปะรด)
21. coffee (กาแฟ)
3. lichi (ลิ้นจี่)
22. ginger (ขิง)
4. Indigofera hirsute (ครามขน) 23. ถั่ว alfalfa
5. taeda pine (สน)
24. black pepper (พริกไทดํา)
loblolly pine (สน)
25. sweet potato (มันเทศ)
6. Pinus elliottii (สน)
26. sugarcane (ออย)
7. garden bean (ถั่วแขก)
27. soybean (ถั่วเหลือง)
kidney bean (ถั่วแดง)
28. corn (ขาวโพด)
8. okra (กระเจี๊ยบ)
9. watermelon (แตงโม)
10. radish (แรชดิช)
11. bitter melon (มะระ)
balsam pear (มะระจีน)
12. red pepper (พริกแดง)
hot pepper (พริก)
13. tomato (มะเขือเทศ)
14. pumpkin (ฟกทอง)
15. melon (แตงเทศ)
16. leek (กระเทียม (ตน))
17. gardenia seeds
18. cape jasmine (ดอกพุด)
19. canna (พุทธรักษา)

29. peanut (ถัว่ ลิสง)
ยกเวน เมล็ดที่ปราศจากเปลือก
ไมจัดเปนสิ่งตองหาม
30. betel palm (หมาก)
31. coconut palm (ตนมะพราว)
32. Curcuma longa (ขมิ้น)
33. carrot (แครอท)
34. Solanum nigrum (มะแวงนก)
35. พืชสกุล Musa เชน กลวย
36. พืชวงศ Rutaceae เชน
Citrus spp. (พืชสกุลสม),
Murraya spp. (พืชสกุลแกว)
37. พืชสกุล Calathea เชน คลา
38. พืชสกุล Anthurium เชน หนาวัว

1. Radopholus citrophilus (citrus
burrowing nematode)
2. Radopholus similis (banana nematode)


Prohibited Plants
39. พืชสกุล Beta เชน บีทรูท
40. พืชสกุล Dioscorea เชน กลอย
41. พืชสกุล Pyrus เชน แอปเปล
42. พืชสกุล Philodendron เชน
ฟโลเดนดรอน
43. พืชสกุล Maranta เชน สาคู
44. พืชสกุล Stromarthe เชน
พุทธรักษาน้าํ
45. พืชสกุล Ctenanthe

46. พืชสกุล Persea เชน อโวคาโด
47. พืชสกุล Sterlitzia เชน ปกษาสวรรค
48. พืชสกุล Jasminum เชน มะลิ
49. พืชสกุล Rhapis เชน จั๋ง
50. พืชสกุล Heliconia เชน เฮลิโคเนีย
51. พืชสกุล Agathis dammara
(สนอินโดนีเซีย)
52. Vallisneria spp.
53. Livistonia spp.

Quarantine Pests


5. การนําเขาหัวพันธุ และพืชเพื่อปลูกพรอมวัสดุปลูก (growing media)
การนําเขาหัวพันธุ และตนพืชพรอมวัสดุปลูก (growing media) ที่เปนวัสดุอินทรีย ไดแก กาก-ขุยมะพราว,
มอส, เปลือกไม หรือวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของวัสดุดังกลาว ตองปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกลวยไม และไมดอกไมประดับเพื่อการสงออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2548 พรอมระบุขอความพิเศษดังนี้
ตารางเกาหลีที่ 2 การนําเขาหัวพันธุ และตนพืชเพื่อปลูกพรอมวัสดุปลูก และการระบุขอความรับรองพิเศษ
ลักษณะของการสงออก

ขอความรับรองพิเศษ

1. หัวพันธุไมดอก หรือตนพืชที่หอหุมดวยวัสดุปลูกเพื่อปองกันความ
เสียหายระหวางการขนสง

-

2. ตนพืชที่มีการลางราก แลวนําลงปลูกในวัสดุปลูกที่ใหม และบรรจุ The plants were loaded into the container
เขาตูสินคาเพื่อสงออกทันที (รากยังไมเดิน)
immediately after being planted in …….
(ชื่อวัสดุปลูก)......... which had never been
used for plant growing
3. ตนพืชที่รากเกาะติดอยูกับวัสดุปลูก มีขอกําหนดดังนี้
3.1 ตองปลูกอยูในโรงเรือนที่ขึ้นทะเบียน
3.2 โรงเรือนคลุมดวยมุงตาขายขนาดรูไมเกิน 1.6 x 1.6 mm.
3.3 ปลูกบนพื้นโรงเรือนที่ปรับเรียบ เชน คอนกรีต หรือปลูกบนชั้น
ที่สูงจากพื้นไมนอยกวา 50 cm.
3.4 ตนพืชตองมีการลางราก และเปลี่ยนวัสดุปลูกใหมกอนนําเขา
ปลูกในโรงเรือน

The plants were planted in..(ชือ่ วัสดุปลูก)..
which had never been used for plant
growing and have been grown on the floor
paved with concrete etc. or on the shelves
50 cm. above ground in the facility
equipped with 1.6 x 1.6 mm. or smaller
meshes which is registered with
Department of Agriculture

หมายเหตุ ยื่นขอขึ้นทะเบียนไดที่กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร


ÙĞćĒðúđĂÖÿćøĒîï

đÜČĂę îĕ×ÖćøîĞćđ×šćñúöĆÜÙčéÿéÝćÖøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷
Ģ. óČĚîìĊę ĒúąĒĀúŠÜñúĉêöĆÜÙčé
öĆÜÙčéÿé (Garcinia mangostana L.) ÝćÖĒĀúŠÜñúĉêđðŨîÖćøÙšćĔîøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷
ģ. Öćø×îÿŠÜ
Öćø×îÿŠÜìćÜđøČĂ ĀøČĂìćÜĂćÖćý (Öćø×îÿŠÜìĊęñĎšēé÷ÿćøëČĂÿĉîÙšćêĉéêćöêĆü ĀøČĂ ×îÿŠÜÿĉîÙšćìćÜ
ĕðøþèĊ÷Ť ÝąëĎÖÖćøðäĉđÿíÖćøÿŠÜĂĂÖ)
Ĥ. ÿüî ĒúąÿëćîìĊęïøøÝčĀïĊ ĀŠĂ öĆÜÙčé đóČęĂÖćøÿŠÜĂĂÖ
(Ö)
ÿüîöĆÜÙčéÿŠÜĂĂÖÝąêšĂÜ×ċĚîìąđïĊ÷îÿüîÖĆïĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø
øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ìčÖðŘ
(×)
đÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ÝąêšĂÜÖĞćÖĆï
éĎĒú ĒúąêøüÝÿĂïđóČęĂ÷Čî÷ĆîÖćøÙüïÙčöýĆêøĎóČßÖĆïÿüîìĊęñúĉêöĆÜÙčéÿŠÜĂĂÖĕððøąđìý
ÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊ
(Ù)
ÿëćîìĊęÙĆéđúČĂÖĒúąïøøÝčĀĊïĀŠĂöĆÜÙčéÿŠÜĂĂÖĕðÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊ ÝąêšĂÜ×ċĚîìąđïĊ÷îÖĆï
ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ìčÖðŘ
(Ü)
ÿëćîìĊęïøøÝčĀïĊ ĀŠĂÝąêšĂÜêĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤđóČęĂðŜĂÜÖĆîýĆêøĎóČßÝćÖõć÷îĂÖđ×šćöćõć÷Ĕî
ĒúąÝąêšĂÜöĊÖćøÖĞćÝĆéđßČĚĂēøÙĂ÷ŠćÜÿöęĞćđÿöĂđóČęĂøĆÖþćÙüćöÿąĂćé
(Ý)
đÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ÝąêšĂÜĒÝšÜ
øć÷ßČęĂÿüîöĆÜÙčé ĒúąÿëćîìĊęÙĆéïøøÝčĀĊïĀŠĂìĊę×ċĚîìąđïĊ÷îđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü ĔĀšÖĆïĀîŠü÷ÜćîÖĆÖÖĆî
óČßðøąđìýÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊ ìčÖðŘÖŠĂîđøĉöę ùéĎÖćúÿŠÜĂĂÖ
ĥ. ÖćøÙĆéñú ÖćøïøøÝčĀïĊ ĀŠĂ ĒúąÖćøêĉéÞúćÖ
(Ö) öĆÜÙčéìĊęÿŠÜĂĂÖĕððøąđìýÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊÝąêšĂÜëĎÖÙĆéđúČĂ Öñú ĒúąïøøÝčĀĊïĀŠĂ è ÿëćîìĊę
ïøøÝčĀĊïĀŠĂìĊ×ę ċĚîìąđïĊ÷îÖĆï ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖø
ĕì÷đìŠćîĆĚî
(×) öĆÜÙčéìĊęÿŠÜĂĂÖĕððøąđìýÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊÝąêšĂÜđðŨîñúöĆÜÙč é ÿéìĊęđÖĘïēé÷êøÜÝćÖêšîđìŠćîĆĚî
ÿĞćĀøĆïöĆÜÙčéìĊøę ŠüÜĀúŠîÝćÖêš î ĀøČĂöĆÜÙčéìĊęëĎÖìĞćúć÷ÝąëĎÖ ðäĉđÿíĔîÖćøÿŠÜĂĂÖ
(Ù) öĆÜÙčéìĊęÿŠÜĂĂÖĕððøąđìýÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊÝąêšĂÜëĎÖÙĆéĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĂĂÖÝćÖöĆÜÙčéìĊęöćÝćÖ
ÿüîìĊęĕöŠĕéš×ċĚîìąđïĊ÷îĂ÷ŠćÜßĆéđÝî
(Ü)
đÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ ÝąêšĂÜ
êøüÝÿĂïđóČęĂ÷Čî÷ĆîüŠćöĆÜÙčéìĊęëĎÖÙĆéđúČĂÖđóČęĂÖćøÿŠÜĂĂÖĕððøąđìýÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊÝąĕöŠöĊ
ÖćøðîđðŚŪĂî øüöëċÜĕöŠöĊñúöĆÜÙčéìĊęëĎÖìĞćúć÷ēé÷ýĆêøĎóČßÖĆÖÖĆî éĉî ĒúąđýþàćÖóČß
(Ý) ÖúŠĂÜïøøÝčöĆÜÙčéÿŠÜĂĂÖÝąêšĂÜðŗéÞúćÖĀøČĂöĊ×šĂÙüćö “For Korea” øüöëċÜ ÞúćÖÝąêšĂÜøąïč
ßČęĂĀøČĂđú×ìąđïĊ÷îÿüî ĒúąÿëćîìĊęïøøÝčĀĊïĀŠĂìĊę×ċĚîìąđïĊ÷îÖĆïÖøöüĉßćÖćøđÖþêø
êĉé ïîÖúŠĂÜ×ĂÜöĆÜÙčéÿŠÜĂĂÖ

 ĂîÖćøÿŠÜĂĂÖÝćÖđÝšćĀîšć ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČß
öĆÜÙčéìĊęÿŠÜĂĂÖÝąêšĂÜĕéšøĆïÖćøêøüÝÿĂïÖŠ
ĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêøøćßĂćèćÝĆÖøìĊę ĕì÷ ēé÷ÖúŠĂÜöĆÜÙčéĒêŠúąÖúŠĂÜÝąêšĂÜðŗéñîċÖ
éšü÷üĉíĊÖćøêŠćÜ ė êćö×šĂÖĞćĀîé (đßŠîÖćøðŗéñîċÖéšü÷đìðÖćüđĀîĊ÷ü ĀøČĂÞúćÖ) ìĊęĕéšøĆï
ĂîčâćêÝćÖÝćÖđÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷
(ß) ĔîÖøèĊÖćø×îÿŠÜÿĉîÙšćìćÜđøČĂêĎš×îÿŠÜÿĉîÙšćîĆĚîÝąêšĂÜðŗéñîċÖĒúąđú×ìĊęñîċÖÝąêšĂÜðøćÖäĂ÷ĎŠĔî
ĔïøĆïøĂÜÿč×ĂîćöĆ÷óČß àċęÜĂ÷ĎŠõć÷ĔêšÖćøÙüïÙčöĒúąÖćøêøüÝÿĂï×ĂÜđÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷Üćî
ĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷
Ħ. üĉíÖĊ ćøøööĆÜÙčé éšü÷đöìíĉúēïøĕöéŤ
(Ö)
đóČęĂÖćøÖĞćÝĆéýĆêøĎóČßìĊęĂ÷ĎŠïøĉđüèõć÷îĂÖ×ĂÜñúöĆÜÙčéÖŠĂîÖćøÿŠÜĂĂÖ ñúöĆÜÙčéÝąêšĂÜëĎÖ øö
éšü÷đöìíĉúēïøĕöéŤêćöìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîêćøćÜ
(×)
đÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ÝąêšĂÜøąïč
øć÷úąđĂĊ÷éàċęÜøüöëċÜüĆîìĊę ðøĉöćèÿćø ĂčèĀõĎöĉ Ēúąøą÷ąđüúćìĊęĔßšĔîÖćøøööĆÜÙčééšü÷đöìíĉú
ēïøĕöéŤ úÜĔîĔïøĆïøĂÜÿč×ĂîćöĆ÷óČß

(Þ)

ÿćøđÙöĊ

ðøĉöćè

øą÷ąđüúć

(ÖøĆö/
úĎÖïćýÖŤđöêø)

đöìíĉúēïøĕöéŤ

Methyl Bromide
(CHĤ Br)

Ĥģ

ģ ßĆęüēöÜ

ÙŠćÙüćöđ×šö×šî×ĂÜÿćøêęĞćÿčé
ĀúĆÜÝćÖðúŠĂ÷ÿćø
ģ ßĆęüēöÜ
Ĥġ îćìĊ
ģħ
ĢĪ

ĂčèĀõĎöĉ

ÙüćöéĆî

(ĂÜýćđàúđàĊ÷ÿ)

> ģĢ.ġ

ÿõćüąïøø÷ćÖćý
ðÖêĉ

ħ. ÖćøêøüÝ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÖŠĂîÿŠÜĂĂÖ
(Ö) đÝšćĀîšćìĊę ĀîŠü÷ÜćîĂćøĆÖ×ćóČßĒĀŠÜßćêĉ ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ÝąêšĂÜ
êøüÝÿĂïöĆÜÙčé ÖŠĂîÖćøÿŠÜĂĂÖĕððøąđìýÿćíćøèøĆ å đÖćĀúĊēé÷êšĂÜìĞćÖćøÿčŠöêĆüĂ÷ŠćÜÝĞćîüî
ģ đðĂøŤđàĘîêŤ×ĂÜÿĉîÙšćìĊęÿŠÜĂĂÖ ×ĆĚîêĂîĒúąüĉíĊ ÖćøÿčŠö êøüÝêšĂÜđðŨîĕðêćööćêøåćîÖćøêøüÝ
đóČęĂÿŠÜĂĂÖ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîîĆĚîė ĒúąêšĂÜĂĂÖĔïøĆïøĂÜÿč×ĂîćöĆ÷óČßÖĆïÿĉîÙšćìĊęñŠćîÖćøêøüÝ
đøĊ÷ïøšĂ÷Ēúšü
(×) ÿĉ îÙšćìĊęëĎÖêøüÝóïýĆêøĎóČßìĊęøĂéßĊüĉê àċęÜøüöëċÜýĆêøĎóČßìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîøć÷ßČęĂìĊęðøąđìýÿćíćøèøĆå
đÖćĀúĊÖĞćĀîéĕüš (đĂÖÿćøĒîïìĊę Ģ) ĀøČĂÿĉîÙšćìĊęëĎÖðîđðŚŪĂîéšü÷éĉîÝąëĎÖðäĉđÿíÖćøÿŠÜĂĂÖ
(Ù) ÿĉîÙšćìĊęñŠćîÖćøêøüÝÖćøÿŠÜĂĂÖđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÝąêšĂÜöĊĔïøĆïøĂÜÿč×ĂîćöĆ÷óČß øüöëċÜêšĂÜöĊ
×šĂöĎú øąïčĂ÷ĎŠĔîĔïøĆïøĂÜÿč×ĂîćöĆ÷óČß éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
x ×šĂÙüćöóĉđýþđóĉęöđêĉö (additional declaration) “This cargo is in
compliance with the import requirements agreed by both Korea and
Thailand and maintained the status of non-host condition from the
fruit fly”
x ßČęĂñĎš×ċĚîìąđïĊ÷îÿüî ĒúąÿëćîìĊęïøøÝčĀĊïĀŠĂ (ĀøČĂĀöć÷đú×ñĎš×ċĚîìąđïĊ÷î) Ēúą
øć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜüĉíĊÖćøøööĆÜÙčé éšü÷đöìíĉúēïøĕöéŤêćöìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüšĔîĀĆü×šĂìĊę Ħ
x Āöć÷đú×ñîċÖĔßšÿĞćĀøĆïêĎš×îÿŠÜÿĉîÙšćìĊę×îÿŠÜìćÜđøČĂđìŠćîĆĚî


ÿĉîÙšćìĊęĕéšñŠćîÖćøêøüÝđøĊ÷ïøšĂ÷Ēúš
üÝąêšĂÜëĎÖĒ÷ÖêŠćÜĀćÖĂĂÖÝćÖÿĉîÙšćìĊęëĎÖðäĉđÿíÖćø
ÿŠÜĂĂÖ ĀøČĂÿĉîÙšćìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšñŠćîÖćøêøüÝ đóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćøđ×šćìĞćúć÷àĚĞć×ĂÜýĆêøĎóČß
(Ý) ÿĉîÙšćìĊęĕéšñŠćîÖćøêøüÝđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüÝąêšĂÜëĎÖÝĆéđÖĘï ĒúąÝĆéÖćøĕöŠĔĀšöĊÖćøðîđðŚŪĂî×ĂÜ
ýĆêøĎóČß Ēúąéĉî ÝîÖøąìĆęÜÿĉîÙšćîĆĚîöćëċÜðøąđìýÿćíćøèøĆå đÖćĀúĊ
Ĩ. ÖćøêøüÝđöČĂę îĞćđ×šć
(Ö) đöČęĂÿĉîÙšćöćëċÜ è éŠćîîĞćđ×šćđÝšćĀîšćìĊęêøüÝÖĆÖÖĆîóČßđÖćĀúĊÝąêøüÝÿĂïĔïøĆïøĂÜÿč×ĂîćöĆ÷
óČß êćö×šĂÙüćöĔî×šĂÙüćöóĉđýþđóĉęöđêĉö (additional declaration) ìĊęøąïč ĕüš ĔîĀĆü×šĂ ħ (Ù)
(×) ĔîÖøèĊÖúŠĂÜïøøÝčöĆÜÙčéĕöŠöÞĊ úćÖðŗéñîċÖ ĀøČĂÿêĉÖđÖĂøŤêĉéêćöìĊęøąïč ĕüš ĔîĀĆü ×šĂ ĥ (Ý) Ēúą (
Þ) ÿĉîÙšćïćÜÿŠüîĀøČĂìĆĚÜĀöéÝąêšĂÜëĎÖìĞćúć÷ĀøČĂÿŠÜÖúĆï
(Ù) ĔîÖøèĊìĊęĕöŠóïðŦâĀćđÖĊę÷üÖĆïÖúŠĂÜïøøÝčđÝšćĀîšćìĊęêøüÝÖĆÖÖĆîóČßđÖćĀúĊÝąìĞćÖćøêøüÝîĞćđ×šć
êćöüĉíĊÖćøìĊęÖĞćĀîéĔîÖãĀöć÷ĂćøĆÖ×ćóČß×ĂÜÿćíćøèøĆåđÖćĀúĊ
(Ü)
ĔîÖøèĊìĊęêøüÝóïĒöúÜüĆîñúĕöšìĊęöĊßĊüĉêĔîøąĀüŠćÜÖćøêøüÝîĞćđ×šć ÿĉîÙšćîĆĚîÝąëĎÖìĞćúć÷ ĀøČĂ
ëĎÖÿŠÜÖúĆï ĒúąÖćøîĞćđ×šćÝąêšĂÜëĎÖøąÜĆïĕüšßĆęüÙøćüÝîÖüŠć ÝąêøüÝÿĂïóïÿćđĀêč ĒúąöĊ
öćêøÖćøĔîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćìĊđę Öĉé×ċĚî
(Ý) ĔîÖøèĊìöĊę ĆÜÙčéëĎÖìĞćúć÷ ĒúąĒÿéÜĔĀšđĀĘîßĆéüŠćëĎÖìĞćúć÷ÝîëċÜđîČĚĂĔî×ĂÜñúöĆÜÙčé ÿĉîÙšć ßčé îĆĚî
ïćÜÿŠüîĀøČĂìĆĚÜĀöéÝąëĎÖìĞćúć÷ ĀøČĂÿŠÜÖúĆï
(Þ) ĔîÖøèĊìĊęêøüÝóïýĆêøĎÖĆÖÖĆîóČßìĊęöĊßĊüĉê ÿĉîÙšćîĆĚîÝąêšĂÜëĎÖÖĞćÝĆéýĆêøĎóČß ĀøČĂëšćĕöŠöĊüĉíĊÖćø
ÖĞćÝĆéýĆêøĎóČß ÿĉîÙšćîĆĚîÝąëĎÖìĞćúć÷ ĀøČĂÿŠÜÖúĆï
ĩ. ÖćøêøüÝÿĂïĔîøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷
(Ö) đÝšćĀîšćìĊęêøüÝÖĆÖÖĆîóČßđÖćĀúĊÝąêšĂÜìĞćÖćøêøüÝÿĂïìĊę øćßĂćèćÝĆÖøĕì÷ìčÖðŘ Ĕîøą÷ą Ĥ ðŘ
ĒøÖ ×ĂÜÖćøÿŠÜĂĂÖ đóČęĂ ÿĞćøüÝÿüîÿŠÜĂĂÖ ĒúąÿëćîìĊę ïøøÝč ĀĊïĀŠĂ ìĊę×Ă×ċĚîìąđïĊ÷îÿĞćĀøĆï
ÖćøÿŠÜĂĂÖ óøšĂöìĆĚÜ êøüÝ÷Čî÷Ćî×ĆĚîêĂîÖćøÙĆéïøøÝč öĆÜÙčé ÖćøøööĆÜÙčééšü÷đöìíĉúēïøĕöéŤ
ĒúąÖćøêøüÝÿĂïýĆêøĎóČß
(×) ÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøđéĉîìćÜöćêøüÝÿĂïĔîøćßĂćèćÝĆÖøĕì÷đðŨîÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜòść÷ĕì÷ Öćø
ÙĉéÙŠćĔßš ÝŠć÷ĔĀšđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ïÖćøđéĉîìćÜĕðêŠćÜðøąđìý×ĂÜđÝšćĀîšćìĊęÿćíćøèøĆ å đÖćĀúĊ
(Ù) đÜČęĂîĕ×ĔîĀĆü ×šĂ ĩ îĊĚ ÝąöĊÖćøìïìüîĔîÖćøðøąßčöøŠüö ģ òść÷ õć÷ĀúĆÜÝćÖìĊęöĊÖćøÿŠÜĂĂÖ
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜđðŨîøą÷ąđüúć Ĥ ðŘ
Ī. ĂČęîė
ĔîÖøèĊêøüÝóïýĆêøĎóČßßîĉéĔĀöŠìĊęĕöŠĕéšðøćÖäĔîøć÷ßČęĂýĆêøĎóČßìĊęñŠćîÖćøüĉđÙøćąĀŤÙüćöđÿĊę÷ÜýĆêøĎóČß
ĀøČĂöĊ ÖćøêøüÝóïýĆêøĎóČßÖĆÖÖĆî×ĂÜÿćíćøèøøĆåđÖćĀúĊ đðŨîðøąÝĞć Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ÝąêšĂÜéĞćđîĉîÖćø
üĉđÙøćąĀŤÙüćöđÿĊę÷Ü ĒúąìïìüîĀćöćêøÖćøÝĆéÖćøìĊęđĀöćąÿö ēé÷ĂćýĆ÷ñúÝćÖÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷Ü
ýĆêøĎóČß

(Ü)


(đĂÖÿćøĒîïìĊę Ģ) : øć÷ßČęĂýĆêøĎóČßìĊðę øąđìýÿćíćøèøĆ
åđÖćĀúĊÖĞćĀîé
< đßČĚĂēøÙóČß >

Ģ. Corticium koleroga
ģ. Gliocephalotrichum bulbilium
Ĥ. Graphium sp.
ĥ. Pestalotiopsis flagisetula
Ħ. Phomopsis sp.
< ĒöúÜ >
Ģ. Bactrocera carambolae
ģ. B.dorsalis
Ĥ. B.papayae
ĥ. Cataenococcus hispidus
Ħ. Coccus viridis
ħ. Dolichoderus sp.
Ĩ. Dysmicoccus neobrevipes
ĩ. Planococcus lilacinus
Ī. Planococcus minor
Ģġ. Pseudaonidia trilobitiformis
ĢĢ. Pseudococcus cryptus
Ģģ. Pulvinaria psidii plus
ĢĤ. Selenothrips rubrocinctus
Ģĥ. Paracoccus interceptus
ĢĦ. Schitothrips oligochaetus
Ģħ. Technomyrmex butteli

ÖúčŠöüĉÝĆ÷ÖćøÖĆÖÖĆîóČß ÿĞćîĆÖüĉÝĆ÷óĆçîćÖćøĂćøĆÖ×ćóČß ÖøöüĉßćÖćøđÖþêø

