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1. การสงออกเมล็ดพนัธุขาวโพด (Zea mays : corn seed) มีเงื่อนไขดังนี ้

1.1 ตองมใีบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และ import permit พรอมระบุเลข import permit ลงใน PC ดวย 

1.2 ตองมีผลวเิคราะหเมล็ดพันธุ (Orange certificate) จาก International Seed Testing Association (ISTA) หรือ
ผลวิเคราะหเมล็ดพันธุจากหนวยงานราชการ (เชน กลุมควบคุมพนัธุพืช สํานักควบคุมพชืและวัสดกุารเกษตร เปนตน) ซึง่
ในใบรายงานผลวิเคราะหตองระบุรายละเอียดตางๆ เชน Lot number ปริมาณทีว่ิเคราะหและสงออก สายพันธุ ลักษณะ
ทางกายภาพ และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ เปนตน 

1.3 ตองออก PC ภายใน 14 วันกอนการสงออก ท้ังนี้ PC ตองระบุชื่อวิทยาศาสตร รวมถงึสายพันธุ (varieties) และ
พันธุลูกผสม (hybrid) ระบุถิ่นกําเนิด (place of origin) และระบุการกําจัดศตัรูพืช (treatment) 

1.4 ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดงันี้  
-  Seed were produced in an area where Erwinia stewartii does not occur or seed tested and found to 

free from Erwinia stewartii 

-  Seed are free from Claviceps giagantea, Cephalosporium acremonium, Corynebacterium 

nebraskense, Peronsclerospora philippinesis, Maize streak virus and Corn stunt virus 

 
2. การสงออกตนกลากลวยไม (Orchid Seedling) และตนกลวยไม (Orchid Plants) มีเงื่อนไขดังนี ้

2.1 ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และ import permit พรอมระบุเลข import permit ลงใน PC นอกจากน้ี ในใบ 
PC ตองระบุชื่อวิทยาศาสตร รวมถึงสายพันธุ (varieties) พันธุลูกผสม (hybrid) ถิ่นกําเนิด (place of origin) และการกําจัด
ศัตรูพืช (treatment) (ดวยสารกําจัดเช้ือรา และสารกําจัดแมลง) ดวย 

2.2 ตนกลากลวยไมที่จะสงออกตองมีความสูงไมเกิน 25 cm. และตองไมมีตุมดอก (flower buds) ติดไป 

2.3 ปราศจากดิน เศษซาก และศัตรพูืช 

2.4 ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้  
- Orchid Seedling/ Orchid Plants are tested and found free from virus diseases with reference to Cymbidium 

ringspot tombusvirus, Dendrobium  vein necrosis ‘closterovirus’, orchid fleck rhabdovirus, Tomato spotted wilt 

tospovirus, Vanilla mosaic potyvirus and Vanilla necrosis potyvirus 

- Orchid Seedling/ Orchid Plants are free of phytophagous mites, parasitic nematodes and injurious 

insects by treatment 

- Orchid Seedling/ Orchid Plants were grown on a soilless medium  

 



3. การสงออกเมลด็พนัธุมะละกอ (ฮาวาย) มีเงือ่นไขดงันี ้
3.1 ตองมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) และ import permit พรอมระบุเลข import permit ลงใน PC นอกจากนี้ ในใบ 

PC ตองระบุชื่อวิทยาศาสตร รวมถึงสายพันธุ (varieties) พันธุลูกผสม (hybrid) ถิ่นกําเนิด (place of origin) และการกําจัด
ศัตรูพืช (treatment) (ดวย Thiram หรือสารกําจัดเช้ือราอ่ืนใดก็ได) ดวย 

3.2 ตองมีผลวิเคราะหเมล็ดพันธุจาก International Seed Testing Association (ISTA) หรือผลวิเคราะหเมล็ดพันธุจาก
หนวยงานราชการ (เชน กลุมควบคุมพันธุพืช สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เปนตน) ซึ่งในใบรายงานผลวิเคราะห
ตองระบุรายละเอียดตางๆ เชน อัตรการงอกของเมล็ด (germination capacity) ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ ปราศจากดิน 
เศษซาก และเมล็ดวันชพืช เปนตน 

3.3 ตองระบุขอความรับรองพิเศษ ดังนี้  
-  The seed have been obtained from crops found free from of Papaya apical necrosis rhabdovirus, 

Papaya bunchy-top virus, Papaya leaf distortion mosaic potyvirus, Papaya ringspot potyvirus (P and W strains), 

Papaya yellow crinkle virus, Tobacco leaf curl virus, Black raspberry latent ilarvirus (Syn. Tobacco streak ilarvirus), 

Toxotrypana curvicauda as verified by an official survey 

- The seed have been tested and found free to be free of Chalara elegans, Phoma caricae papayae, 

Phomopsis caricae papayae, Cladosporium cucumerinum, Ovulariopsis papayae and Pseudomonas 

caricapapayae 

- The seed are free of adhering pulp 

 

หมายเหตุ ขอมูลดงักลาวขางตนอางอิงจาก Import Permit ที่ประเทศนําเขากําหนดไว ณ ชวงเวลาหน่ึงๆ ซึ่งเงื่อนไขอาจมี
การเปล่ียนแปลงได สําหรับการสงออกในคร้ังตอไป โปรดตรวจสอบ Import Permit ที่แนบมาดวยทุกคร้ัง และขอใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ Import Permit ไดระบุไว 

 

 


