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เวียดนามแจงเวียนองคการการคาโลก (WTO) ในป 2550 เร่ือง การออกกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชในการ
ควบคุมสินคาเมล็ดพันธุ สวนขยายพันธุ และผลไมนําเขา โดยกําหนดใหมีการวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืช (Pest 

Risk Analysis, PRA) กอนอนุญาตนําเขาสินคาผักผลไมจากประเทศตางๆ โดยใหมีผลบังคับใชในป 2554 หาก
ประเทศผูสงออกไมมีการดําเนินการดังกลาว เวียดนามจะไมออกใบอนุญาตนําเขา (Import Permit) และประเทศผู
สงออกไมสามารถสงออกสินคาไปเวียดนามได 

พืช/ ผลิตผลพืชที่ตองนํา import permit มาแสดงตอเจาหนาท่ี ณ จุดสงออกเพ่ือขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ไดแก 
1. พืชเพื่อปลูกทุกชนิด 

2. เมล็ดพันธุ 
2.1 Aster spp. (aster; ดอกแอสเตอร) 
2.2 Gypsophila spp. (gypsophila; ยิปโซ) 

2.3 Tagetes erecta (marigold; ดาวเรือง) 
2.4 Helianthus annuus (sunflower; ทานตะวัน) 

2.5 Asparagus officinalis (asparagus; หนอไมฝร่ัง) 
2.6 Ocimum spp. (basil ไดแก โหระพา กะเพรา แมงลัก ยี่หรา) 

2.7 Momordica charantia (bitter gourd; มะระขี้นก) 

2.8 Vigna spp. (black bean; ถั่วดํา, cowpea; ถั่วพุม, yard long bean; ถั่วฝกยาว) 

2.9 Brassica spp. (brassica, broccoli; บล็อคคลอร่ี, cabbage; กระหลํ่า, cauliflower; กะหลํ่าดอก, celery 

cabbage; ผักกาดขาว, chinese cabbage; กวางตุง, chinese kale; คะนา, chinese mustard; ผักกาดเขียว, 

pak choi;  ผักฉอย, petsai) 

2.10 Capsicum spp. (capsicum เชน พริก) 

2.11 Daucus carota (carrot; แครอท) 

2.12 Raphanus sativus (chinese radish; ผักกาดหัว) 

2.13 Zea mays (corn; ขาวโพด) 

2.14 Cucumis spp. (cucumber; แตงกวา, melon; แตงเมลอน) 

2.15 Cucurbita spp. (cucurbita; ฟก, pumpkin; ฟกทอง, squash; สควอท) 

2.16 Solanum melongena (eggplant; มะเขือ) 

2.17 Phaseolus vulgaris (garden bean; ถั่วแขก) 

2.18 Carica papaya (papaya; มะละกอ) 

2.19 Jatropha curcus (physic nut) 

2.20 Glycine max (soybean; ถั่วเหลือง) 
2.21 Lycopersicon esculentum (tomato; มะเขือเทศ) 

2.22 Citrullus lanatus (watermelon; แตงโม) 



 

3. ผลไมสด 
3.1 Musa spp. (banana; กลวย) 

3.2 Cucumis melo (cantaloupe; แคนตาลูป) 

3.3 Cocos nucifera (coconut; มะพราว) 

3.4 Annona reticulate (custard apple; นอยโหนง), Annona squamosa (cugar apple; นอยหนา) 

3.5 Hylocereus spp. เชน แกวมังกร 
3.6 Durio zibethinus (durian; ทุเรียน) 

3.7 Psidium guajava (duava; ฝรั่ง) 
3.8 Artocarpus heterophyllus (jack fruit; ขนุน) 

3.9 Ziziphus spp. (jujube; พุทรา) 

3.10 Litchi chinensis (litchi; ล้ินจี่)  
- - - เคยถูกหามนําเขาเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 และอนุญาตใหนําเขาไดอกีคร้ังตั้งแตวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 

เปนตนมา 
3.11 Dimocarpus longan (longan; ลําไย)  
- - - เคยถูกหามนําเขาเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 และอนุญาตใหนําเขาไดอกีคร้ังตั้งแตวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 

เปนตนมา 
3.12 Aglaia dookoo (long kong; ลองกอง), Lansium domestica (langsat; ลางสาด) 

3.13 Mangifera indica (mango; มะมวง) - - - หามนําเขาตั้งแตวนัที่ 15 มกราคม 2558 

3.14 Garcinia mangostana (mangosteen; มังคุด) 

3.15 Bouea oppositifolia (marian plum; มะยง/ มะปริง), Bouea macrophylla (plum mango; มะปราง) 
3.16 Citrus spp. (orange; สม) 

3.17 Ananas comosus (pineapple; สับปะรด) 

3.18 Punica granatum (pomegranate; ทับทิม) 

3.19 Citrus maxima (pummelo; สมโอ) 

3.20 Nephelium lappaceum (rambutan; เงาะ) - - - หามนําเขาตั้งแตวนัที่ 15 มกราคม 2558 

3.21 Syzygium jambos (rose apple; ชมพู) 
3.22 Sandoricum koetjape (santol; กระทอน) 

3.23 Tamarindus indica (tamarind; มะขาม) 

3.24 Citrullus lanatus (watermelon; แตงโม) 

3.25 Saccharum officinarum (sugarcane; ออย/ ทอนออยสําหรับบริโภค) 

 

หมายเหตุ  สาเหตุที่ถูกระงับการนําเขาเพราะ เวียดนามเช่ือวาศัตรูพืช 3 ชนิด คือ ดวงเจาะเมล็ดมะมวง  
(Sternochetus olivieri และ Sternochetus mangiferae) และเชื้อรา (Oidium nephelii) มีระบาดในประเทศไทย 



 

เงื่อนไขสําหรับการสงออกล้ินจ่ีและลําไย ตั้งแตวนัที่ 15 ธันวาคม 2558 เปนตนมา 
1. ตองมีหนงัสืออนุญาตนําเขา (Import Permit) 

2. ตองผลิตจากสวนท่ีขึ้นทะเบียน GAP และคัดบรรจุจากโรงงานท่ีขึ้นทะเบียน GMP 

3. ติดฉลากทุกบรรจุภัณฑ ซึ่งระบุรายละเอียด ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Fruit type :  …………………..………….…………..…………………………..… 

Orchard Name/ register number :  …………………………………………..… 

Packing House Name/  register number :  …………………………….……… 

Export to Vietnam 













MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT (MARD) 
PLANT PROTECTION DEPARTMENT (PPD) 

Add: 149 Ho Dac Di street, DongDa, Hanoi, Vietnam 
Tel: (84-4)35334813, 35331033; Fax: (84-4) 38574719,35330043 

E-mail: hoangtrungppd@fpt.vn, kdtv.bvtv@mard.gov.vn  

 7 January, 2014 
 
To:  Thailand NPPO 

Director 
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 
50 Paholyotin Rd. Ladyao Chatuchak 
Bangkok 10900 
Thailand 
E-mail: tasanee@acfs.go.th; ippc@acfs.go.th 

 
Dear  Sir/Madam, 

The Plant Protection Department (PPD) as National Plant Protection Organization of Vietnam 
would like to present our complements to National Bureau of Agricultural Commodity and 
Food Standards (ACFS), Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand. 

 
I am writing to inform of our highly concern to some dangerous pest species associated with 
mango, longans, litchi and rambutan fruits  from Thailand  (Sternochetus olivieri and 
Sternochetus mangiferae  and Oidium nephelii). Those pests are recorded present in Thailand, 
in which S.mangiferae is a quarantine pest of  Vietnam, while Sternochetus olivieri  and 
Oidium nephelii are not present  in Vietnam. According to Law of Plant Protection and 
Quarantine and the Circular 30/2014/TT-BNNPTNT that notified to all IPPC members, PPD 
needs to review the pest risk analysis and the information regarding to fresh mango, litchi, 
longan and rambutan fruits of Thailand  as well. 

Therefore, PPD Vietnam  considers  to temporarily suspend issuance of phytosanitary import 
permits for fresh mango, litchi, longan and rambutan fruits from Thailand  from 15 January, 
2015.  

In order to facilitate our PRAs and information review process, PPD would like to request 
NPPO of Thailand to provide  additional information relating to those pests.  

If you have any question related to this regarding, please do not hesitate to contact me.  

Thank you for your cooperation. 

Yours faithfully, 

 
 
 
 
Hoang Trung 
Deputy Director General 
Plant Protection Department, Vietnam 
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