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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าเมล็ดพันธุก์ ัญชา กัญชง
พ.ศ. 2565
กรมวิ ช าการเกษตรได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ของเมล็ ด พั น ธุ์ กั ญ ชา กั ญ ชง น าเข้ า
เพื่อการค้าเสร็จสิ้นแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบั ญญั ติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนาเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง
เพื่อการค้า ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าเมล็ดพันธุ์
กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง (Cannabis and Hemp, Cannabis sativa)
ข้อ ๔ ประเทศที่ได้รับอนุญาต
ทุกประเทศ
ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
รายชื่ อ ศั ต รู พื ช กั ก กั น ของราชอาณาจั ก รไทยส าหรั บกั ญ ชา กั ญ ชง ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ ใบอนุญาตนาเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง
ต้องส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง มาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศใด
ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ
ข้อ ๘ ข้อกาหนดสาหรับการนาเข้า
๘.๑ เมล็ ด พั น ธุ์ กั ญ ชา กั ญ ชงที่ ส่ ง ไปยั ง ราชอาณาจั ก รไทยต้ อ งมิ ใ ช่ พื ช ที่ ไ ด้ รั บ
การดัดแปลงสารพันธุกรรม
๘.๒ ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มี
การปะปนของแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชปลอมปน ส่วนของพืชอื่น ๆ (ได้แก่ ใบ ส่วนของลาต้น
เนื้อผล ส่วนของผลที่ห่อหุ้มเมล็ด) และส่วนของสัตว์ (ได้แก่ มูลสัตว์ และขนสัตว์)
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๘.๓ เมล็ ด พั น ธุ์ กั ญ ชา กั ญ ชงต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ รวมกั น
ในข้ อ ก าหนดน าเข้ า ด้ า นสุ ข อนามั ย พื ช ของแต่ ล ะศั ต รู พื ช กั ก กั น Pseudomonas syringae pv.
cannabina, Xanthomonas campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic
virus, Alfalfa mosaic virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. และ Striga spp. ดังนี้
(๑) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน ตามข้อ ๘.๓
(๒) ต้องได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน
ตามข้อ ๘.๓
๘.๔ ต้องกาจัดศัตรูพืชด้วยกรรมวิธี ดังต่อไปนี้
คลุ ก ด้ ว ยสารป้ อ งกั น ก าจั ด เชื้ อ รา เช่ น ฟลู ไ ดออกโซนิ ล (Fludioxonil)
สารออกฤทธิ์ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ร่วมกับเมทาแลกซิล-เอ็ม (Metalaxyl-M) สารออกฤทธิ์ในอัตรา
ร้อยละ ๑.๐ ที่อัตราความเข้มข้น ๒ มิลลิลิตรต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือสารป้องกันกาจัดเชื้อราชนิดอื่น
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมวิ ช าการเกษตรก่ อ น โดยระบุ ชื่ อ สารเคมี
และอัตราที่ใช้ ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๙ การรับรองสุขอนามัยพืช
๙.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสาหรับการส่งต่อ
ซึ่งออกให้โ ดยองค์กรอารักขาพืชแห่ งชาติจากประเทศผู้ส่งออกกากับมาด้วย โดยต้นฉบับใบรับรอง
สุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความ
เพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือรวมกันในข้อความเพิ่มเติมของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ดังต่อไปนี้
(๑) “The consignment of Cannabis and hemp seeds was
produced in [country] where Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas
campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic
virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. and Striga spp. are not known to occur.”
OR
(๒) “The consignment of Cannabis and hemp seeds was
tested and found free from Pseudomonas syringae pv. cannabina, Xanthomonas
campestris pv. cannabis, Ditylenchus dipsaci, Arabis mosaic virus, Alfalfa mosaic
virus, Orobanche ramosa, Cuscuta spp. and Striga spp.”
๙.๒ ต้องระบุรายละเอียดการกาจัดศัตรูพืชตามข้อ ๘.๔ ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๑๐ การตรวจนาเข้า
๑๐.๑ เมื่อเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงมาถึงด่านนาเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจ
น าเข้าจะดาเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด
ที่แนบมาพร้อมกับสินค้า
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๑๐.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทาลายซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชา
กัญชง โดยผู้นาเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดนาเข้าด้านเอกสารและ
ด้านสุขอนามัยพืช
๑๐.๓ เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงทั้งหมดเมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทยต้องตรวจสอบ
เพื่อยืน ยัน ว่าไม่มีแ มลง อาการของโรคพืช การปลอมปนของเมล็ด พืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่กาหนด
และต้องกักเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๐.๔ หากตรวจพบเมล็ด พันธุ์กัญชา กัญชงส่งไปยังราชอาณาจักรไทยเป็นพืช
ที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทาลาย โดยผู้นาเข้า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๐.๕ หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามข้อ ๘.๓ ในระหว่างการตรวจสอบนาเข้า
เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๐.๖ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ระหว่า งการตรวจน าเข้ า ต้ อ งก าจั ด ศัต รู พื ช เหล่ า นั้นด้วยวิ ธีที่ เหมาะสม (ถ้ า มี วิธีกาจัด )
หรื อ ส่ ง สิ น ค้ า นั้ น ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ท าลาย โดยเจ้ า ของเป็ น ผู้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการดังกล่าว
๑๐.๗ หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดนาเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือกรณีอื่น
บ่อยครั้ง กรมวิชาการเกษตรอาจมีสิทธิระงับ หรือยุติการนาเข้า หรือกาหนดเงื่อนไขการนาเข้าเฉพาะ
เพิ่มเติมในบางประเทศตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑๐.๘ ในกรณี ต รวจพบศั ต รู พื ช ที่ มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น ที่ ไ ม่ มี ใ นรายชื่ อ ปรากฏใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อน ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
สุขอนามัยพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องจัด การศัตรูพืช สิ่งมีชีวิต อื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้น
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือการอื่น (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือทาลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรอาจระงับ
การน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้ น
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖5
ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของกัญชา กัญชง
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์
แมลง
Order Coleoptera
Family Cucujidae
Cryptolestes turcicus
Family Dermestidae
Attagenus unicolor
Trogoderma granarium
Trogoderma variabile
Family Latridiidae
Adistemia watsoni
Dienerella argus
Family Tenebrionidae
Tribolium confusum
Order Diptera
Family Syrphidae
Metasyrphus latifasciatus
Sphaerophoria scripta
Syritta pipiens
Order Hemiptera
Family Aphididae
Phorodon cannabis
Family Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus
Order Lepidoptera
Family Pyralidae
Ephestia kuehniella
Plodia interpunctella
Family Tortricidae
Grapholita delineana
ไร
Family Eriophyidae
Aculops cannabicola

flour mill beetle
black carpet beetle
khapra beetle
warehouse beetle
household fungus beetle
minute brown scavenger beetle
confused flour beetle
syrphid fly
hover fly
hover fly
hemp aphid
fire bug
Mediterranean flour moth
Indianmeal moth
hemp borer
hemp russet mite

-๒เชื้อสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
Pseudomonas syringae pv. cannabina
Xanthomonas campestris pv. cannabis
รา
Curvularia cymbopogonis
Fusarium oxysporum f. sp. cannabis
Leptosphaeria woroninii
Pseudoperonospora cannabina
Septoria cannabis
ไส้เดือนฝอย
Ditylenchus dipsaci
ไวรัส
Arabis mosaic virus
Alfalfa mosaic virus
วัชพืช
Cuscuta europaea
Cuscuta pentagona
Fallopia convolvulus
Orobanche ramosa
Striga angustifolia
Striga aspera
Striga densiflora
Striga hermonthica

bacteriosis
leafspot
Fusarium wilt of hemp
leptosphaeria blight
downy mildew of hemp
yellow leaf spot
stem nematode
hop bare-bine
alfalfa yellow spot
European dodder
bushclover dodder
black bindweed
branched broomrape
witchweed
witchweed
witchweed
witchweed

