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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช 

ซ่ึงการนําเขาส่ิงตองหาม 
 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดพืช  และพาหะจากแหลงที่กําหนด
เปนส่ิงตองหาม  ขอยกเวน  และเง่ือนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดขอยกเวนหรือเง่ือนไขการอนุญาตใหนําเขา 
ส่ิงตองหามได  โดยตองทําการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชใหเสร็จส้ินสมบูรณ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด  นั้น  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ องคกรอารักขาพืชแหงชาติ  (National  Plant  Protection  Organization,  NPPO)  
ของประเทศผูสงออก   ตองย่ืนคําขออนุญาตนําเขาส่ิงตองหามเปนลายลักษณอักษรตออธิบดี 
กรมวิชาการเกษตร  ตามที่อยูดังตอไปนี้ 

  อธิบดี 
  กรมวิชาการเกษตร 
  เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  จตุจักร 
  กรุงเทพ  ฯ  ๑๐๙๐๐,  ประเทศไทย 
  โทรศัพท +  ๖๖  ๒  ๙๔๐  ๕๔๑๒ 
  โทรสาร +  ๖๖  ๒  ๙๔๐  ๕๕๒๘ 
ขอ ๒ องคกรอารักขาพืชแหงชาติของประเทศผูสงออก  ตองสงขอมูลทั้งหมดเปนภาษา  

อังกฤษ  เพื่อประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช  ดังตอไปนี้   
  ๒.๑ ที่อยูที่สมบูรณขององคกรอารักขาพืชแหงชาติ  รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท  

โทรสาร  และขอมูลติดตอทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส 
  ๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับพืชที่ประสงคจะสงออกมายังประเทศไทย 
   ๒.๒.๑ ชื่อวิทยาศาสตร  รวมถึงผูต้ังชื่อ   
   ๒.๒.๒ อนุกรมวิธานของพืช 
   ๒.๒.๓ ชื่อพอง 
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   ๒.๒.๔ ชื่อสามัญ 
   ๒.๒.๕ พันธุ  หรือ  สายพันธุ   
   ๒.๒.๖ สวนของพืชที่จะสงออก  เชน  ผล  เมล็ด  เปนตน 
   ๒.๒.๗ การใชประโยชนของพืช  เชน  บริโภค  อุปโภค  ขยายพันธุ  เปนตน 
   ๒.๒.๘ ประเทศปลายทางที่จะสงพืชไป  (ประเทศอื่น) 
   ๒.๒.๙ ภาพถายของพืช 
  ๒.๓ ขอมูลเกี่ยวกับแหลงปลูกพืช 
   ๒.๓.๑ มลรัฐ  ภูมิภาค  จังหวัด  ตําบล  และอื่น  ๆ 
   ๒.๓.๒ แผนที่แสดงแหลงปลูกพืช 
   ๒.๓.๓ สภาพภูมิอากาศของแหลงปลูกพืช 
   ๒.๓.๔ ปริมาณที่คาดวาจะสงออก 
  ๒.๔ ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการเพาะปลูกพืช 
   ๒.๔.๑ แผนการที่เฉพาะสําหรับการบริหารจัดการศัตรูพืช  แผนการเฝา

ระวังศัตรูพืช  และระบบการตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืช  เชน  ขอมูลการสํารวจ  หรือวิธีการสุม
ตัวอยาง  เปนตน   

   ๒.๔.๒ ผลผลิตจากพื้นที่ที่ไดรับการรับรองอยางเปนทางการวาปลอด
ศัตรูพืช  โดยองคกรอารักขาพืชแหงชาติ 

   ๒.๔.๓ กฎระเบียบควบคุมศัตรูพืชภายในประเทศ  เชน  พื้นที่ปลอด
ศัตรูพืช  มาตรการควบคุมการนําเขา  หรือขอกําหนดสําหรับการนําเขา  เปนตน 

   ๒.๔.๔ การผลิต  วิธีการเก็บเกี่ยว  ชวงเวลาเก็บเกี่ยว 
  ๒.๕ ขอมูลเกี่ยวกับศัตรูพชืที่พบบนสวนของพืชที่สงออก  และพาหะของเชื้อโรค

พืชที่ทําลายพืช  (ดูตาราง)   
   ๒.๕.๑ ชื่อวิทยาศาสตร  รวมถึงผูต้ังชื่อ   
   ๒.๕.๒ อนุกรมวิธานของศัตรูพืช 
   ๒.๕.๓ ชื่อพอง 
   ๒.๕.๔ ชื่อสามัญ 
   ๒.๕.๕ ชื่อพืชอาศัย  (ชื่อวิทยาศาตร  และสายพันธุถาเกี่ยวของ) 
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   ๒.๕.๖ สวนของพืชที่ศัตรูพืชเขาทําลาย 
   ๒.๕.๗ อาการ  หรือ  ลักษณะการทําลาย 
   ๒.๕.๘ การแพรกระจาย 
   ๒.๕.๙ การทําลายของประชากรศัตรูพืชในชวงระยะเวลาหนึ่ง  (พบได

ทั่วไป  บางคร้ังบางคราว  หรือนาน  ๆ  คร้ัง) 
   ๒.๕.๑๐ วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
   ๒.๕.๑๑ เอกสารอางอิงทางวิชาการที่เกี่ยวกับศัตรูพืช 

ชื่อวิทยา 
ศาสตรและ 
ชื่อพอง 

ประเภท 
(แมลง  ไร  รา   
แบคทีเรีย  ฯลฯ) 

ลําดับ วงศ ชื่อสามัญ สวนของ
พืชที่ถูก
ทําลาย 

เอกสารอางอิง 

       
  ๒.๖ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว   
   ๒.๖.๑ วิธีการบรรจุ 
   ๒.๖.๒ กระบวนการตรวจกอนสงออก 
   ๒.๖.๓ การกําจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
   ๒.๖.๔ การเก็บรักษาสินคาและมาตรการปองกันศัตรูพืช 
   ๒.๖.๕ การขนสง  (ภายในประเทศและระหวางประเทศ) 
  ๒.๗ กระบวนการที่ใชในปจจุบัน  สําหรับการใหการรับรองสุขอนามัยพืช  เชน  

การตรวจสอบในแปลงปลูก  การสุมตัวอยาง  การระบุขอความพิเศษ  เปนตน   
  ๒.๘ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชที่เคยดําเนินการไปแลวกับประเทศอื่น 
  ๒.๙ ขอมูลที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา  ควรเปนขอมูลลาสุดหรือมีอายุ

นอยกวา  ๑๐  ป  และผานการพิสูจนความถูกตอง  หรือรับรองจากองคกรอารักขาพืชแหงชาติของ
ประเทศผูสงออก 

ขอ ๓ การวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชจะดําเนินการ  โดยอาศัยแนวทางของมาตรฐาน
ระหวางประเทศสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช  ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะเกี่ยวของกับการจําแนก
ศัตรูพืชซ่ึงติดมากับพืชเปนศัตรูพืชกักกัน  การประเมินศักยภาพที่ศัตรูพืชกักกันจะเขามาในประเทศ   
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การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการเขามาของศัตรูพืชกักกัน  และ
การกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงสําหรับศัตรูพืชกักกัน 

การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชใหเสร็จสมบูรณในทุกข้ันตอนอาจจะเกี่ยวพันถึงการ
สงเจาหนาที่กักกันพืช  เดินทางไปยังประเทศผูสงออกเพื่อประเมิน  การบริหารจัดการศัตรูพืชในแหลงผลิต  
ระบบการตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืชกอนสงออก  วิธีกําจัดศัตรูพืชกักกันบนพืชหลังการเก็บเกี่ยว 

ขอ ๔ การนําเขาส่ิงตองหามอาจจําเปนตองกําหนดใหมีเจาหนาที่กักกันพืชเดินทางไป
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบส่ิงตองหามกอนสงออกในประเทศผูสงออก  เปนคร้ังคราวหรือตลอดฤดูกาล
สงออก   

ขอ ๕ ใหประเทศผูสงออกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของเจาหนาที่กักกันพืชที่เดินทางไป
ปฏิบัติงานตามขอ  ๓  และขอ  ๔  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อดิศักด์ิ  ศรีสรรพกิจ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



คาใชจายสําหรับพนักงานเจาหนาท่ี แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะหความเส่ียงศัตรูพืชซ่ึงการนําเขาส่ิงตองหาม 

 
----------------------------- 

 
 ๑. คาโดยสารเครื่องบิน       เทาท่ีจายจริง 
 ๒. คาเบี้ยเล้ียง       ๔,๕๐๐ บาท / วัน 
 ๓. คาท่ีพักรวมคาอาหารเชา      เทาท่ีจายจริง 
 ๔. คาลวงเวลา  
  - วันจันทร ถึง ศุกร หลังจาก ๑๗.๐๐ น. หรือ กอน ๙.๐๐น.  ๘๐๐ บาท/ช่ัวโมง  
  - วันเสาร วันอาทิตย และวนัหยุดราชการอื่น   ๑,๒๐๐ บาท/ช่ัวโมง 
   (ในประเทศผูสงออก)    
 ๕. คาใชจายอ่ืนๆ  
  - คาเดินทางภายในประเทศ     เทาท่ีจายจริง 
   (ในประเทศผูนําเขาและประเทศผูสงออก) 
  - คาหนังสือเดินทาง     เทาท่ีจายจริง 
  - คาวีซา       เทาท่ีจายจริง 
  - คาธรรมเนียมสนามบิน     เทาท่ีจายจริง 
  - คาการติดตอส่ือสารระหวางประเทศ   เทาท่ีจายจริง 
  - คาฉีดวัคซีน      เทาท่ีจายจริง 
  - คาประกนัภัย      เทาท่ีจายจริง 
  - คารักษาพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน    เทาท่ีจายจริง 
 

----------------------------- 
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