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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืชของผลสตรอเบอรี่สดนําเข้าเพื่อการค้าจาก
เครือรัฐออสเตรเลียเสร็จส้ินแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช
จึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากเครือรัฐออสเตรเลีย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สด
จากเครือรัฐออสเตรเลีย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืช 
  ผลสตรอเบอรี่สด  (strawberry,  Fragaria  ananassa) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลสตรอเบอร่ีสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย  

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ เครือรัฐออสเตรเลีย  คือ  Department  of  Agriculture,  Fisheries  and  

Forestry  ซ่ึงต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “DAFF” 
ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซ่ึงออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลสตรอเบอรี่สดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองท่าปลายทาง

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
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ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
  ๘.๑ ผลสตรอเบอรี่สดต้องเป็นผลผลิตจากเครือรัฐออสเตรเลีย  และมาจากสวนสตรอเบอรี่

ที่ปลูกเพื่อการค้าซ่ึงได้จดทะเบียนภายใต้ระบบที่  DAFF  ให้การรับรอง  โดยที่  DAFF  กําหนดให้เป็น
แหล่งปลูกสตรอเบอรี่สําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว
ก่อนที่จะส่งออก 

  ๘.๒ ผลสตรอเบอรี่สดเฉพาะจากแหล่งปลูกในรัฐต่อไปนี้ในเครือรัฐออสเตรเลียได้รับ
อนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

   ๘.๒.๑ ผลสตรอเบอรี่สดจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ในรัฐทัสมาเนยี  
(Tasmania) 

   ๘.๒.๒ ผลสตรอเบอรี่สดจากแปลงปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ใน 
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  (Western  Australia) 

ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๙.๑ สวนสตรอเบอรี่ทุกสวนในแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่กําหนดไว้สําหรับส่งออกไปยัง

ราชอาณาจักรไทยต้องจดทะเบียน  DAFF  ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามศัตรูพืชเพื่อให้แน่ใจว่า   
ผลสตรอเบอรี่สดปราศจากศัตรูพืชกักกัน  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนสตรอเบอรี่
ให้แก่  กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  และต้องดําเนินการพิสูจน์การจดทะเบียนสวนสตรอเบอรี่ 
ให้เสร็จส้ินก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกษตรดี 
ที่เหมาะสมในสวนสตรอเบอรี่  โดยต้องรักษาความสะอาดสวนสตรอเบอรี่  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืช
กักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ DAFF  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนสตรอเบอรี่
ตลอดฤดูกาลปลูกให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับโรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออก 
  ๑๐.๑ DAFF  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการ

สินค้าส่งออกที่จะส่งออกผลสตรอเบอรี่สดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียน
โรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกแก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  และต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกให้เสร็จส้ินก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกต้องนําผลสตรอเบอรี่สดมาจาก
สวนสตรอเบอรี่ที่จดทะเบียนซ่ึงปลูกเพื่อการค้าจากแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของผลสตรอเบอรี่สดที่ส่งออกได้อย่างรวดเร็ว  โรงบรรจุสินค้า
หรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนสตรอเบอรี่ซ่ึงส่งผลสตรอเบอรี่สด
ออกไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 
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  ๑๐.๓ โรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกต้องจัดทําเอกสาร  มาตรฐาน
กระบวนการดําเนินงาน  ซ่ึงแสดงรายละเอียดขั้นตอนเก่ียวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ  
ผลสตรอเบอรี่สด   

  ๑๐.๔ DAFF  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการ
สินค้าส่งออกก่อนจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกนั้น  และต้องตรวจสอบระบบ  
เป็นประจําทุกปี  โรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง  ๆ 
ทั้งหมด 

  ๑๐.๕ การกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีรมด้วยสารรมก่อนส่งออกเพื่อกําจัดศัตรูพืชกักกัน 
ต้องดาํเนินการภายในโรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 

  ๑๐.๖ การตรวจผลสตรอเบอรี่สดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายใน 
โรงบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับแมลงซ่ึงเป็นศัตรูพืชกักกัน  
  ๑๑.๑ ผลสตรอเบอรี่สดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องจัดการความเส่ียง

แมลงวันผลไม้  ได้แก่  Mediterranean  fruit  fly  (Ceratitis  capitata)  ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
   ๑๑.๑.๑ ผลสตรอเบอรี่สดต้องมาจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  

หรือ 
   ๑๑.๑.๒ ผลสตรอเบอรี่สดจากแปลงปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้   

ต้องกําจัดแมลงวันผลไม้ในผลสตรอเบอรี่สดด้วยวิธีรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์  (Methyl  bromide) 
ข้อ ๑๒ ข้อกําหนดสําหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
  ๑๒.๑ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การสถาปนาพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสําหรับ
แมลงวันผลไม้ชนิดต่าง ๆ  ในวงศ์เทฟริติดี้  (Tephritidae) 

  ๑๒.๒ การกําหนดพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่บริเวณใดในเครือรัฐออสเตรเลียให้เป็นพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้นั้น  DAFF  ต้องแจ้งเป็นลายลักษณอั์กษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบอย่างเป็นทางการ  
ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อรักษาสถานภาพของพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้  ซ่ึงเป็นพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย   

   พื้นที่ดังต่อไปนี้ในเครือรัฐออสเตรเลียเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้สําหรับ  
แมลงวันผลไม้  lesser  Queensland  fruit  fly  (Bactrocera  neohumeralis),  Queensland  fruit  fly  
(Bactrocera  tryoni)  และ  Mediterranean  fruit  fly  ได้แก่ 

   ๑๒.๒.๑ รัฐทัสมาเนีย 
   ๑๒.๒.๒ เขตริเวอร์รินา  (Riverina  district)  ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกอบด้วย

เขตพื้นที่เหล่านี้รวมกัน  ได้แก่  เมือง  (city)  กิฟฟิท  (Griffith),  เขตพื้นที่  (shire)  คาเรทโฮล  
(Carrathool),  ลีตัน  (Leeton),  นาเรนเดอร์รา  (Narrandera)  และเมอร์รัมบิดส์  (Murrumbidgee)   
พื้นที่นี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น  ๒  ส่วน  คือ  พื้นที่เขตชลประทานเมอร์รัมบิดส์  (Murrumbidgee  Irrigation  
Area,  MIA)  และ  คาเรทโฮล  (Carrathool) 
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   ๑๒.๒.๓ เขตริเวอร์แลนด์  (Riverland  district)  ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
ประกอบด้วยเขตพื้นที่เหล่านี้รวมกัน  ได้แก่  เขตพื้นที่  (county)  เฮมเล  (Hamley),  เขตพื้นที่  (hundred)  
บุคเพอร์มังค์  (Bookpurmong),  คาแดล  (Cadell),  กอร์เดน  (Gorden),  โฮลเดอร์  (Holder),   
คาทาเรพโค  (Katarapko),  โลวีเดย์  (Loveday),  มาร์คาเรนคา  (Markaranka),  มอรูค  (Moorook),  
เมอร์โท  (Murtho),  พาร์โคลา  (Parcoola),  พาริงจา  (Paringa),  โพจิโนค  (Pooginook),  ไพท  (Pyap),  
สเตาร์  (Stuart),  ไวเคอร์รี  (Waikerie),  อีบา  (Eba),  ฟิสเซอร์  (Fisher),  ฟอสเตอร์  (Forster),  เฮ  (Hay),  
เมอร์โค  (Murbko),  นิดอททิ  (Nildottie),  เพรเล  (Paisley),  ริดเล  (Ridley),  เซอร์เร  (Skurray)  
และ  ออนเล  (Onley)  ในเขตพื้นที่  (shire)  มิลดูรา  (Mildura)  ของรัฐวิกตอเรีย 

   ๑๒.๒.๔ เขตชัลเรเซีย  (Sunraysia  district)  ของรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์  
ประกอบด้วยเขตพื้นที่เหล่านี้รวมกัน  ได้แก่  เขตพื้นที่  (shire)  เวนเวอดท์  (Wentworth)  และบาเรนดอล  
(Balranald)  ในรัฐนิวเซาท์เวลส์  และมิลดูรา  (Mildura),  สวอนฮิล  (Swan  Hill),  วาโคล  (Wakool)  
และคีเรง  (Kerang)  และเมือง  (city)  สวอนฮิล  (Swan  Hill),  มิลดูรา  (Mildura)  และเขตพื้นที่  
(borough)  คีเรง  (Kerang)  ในรัฐวิกตอเรีย 

  ๑๒.๓ การส่งออกผลสตรอเบอรี่สดจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ไม่มีความจําเป็นต้อง
กําจัดแมลงวันผลไม้ในผลสตรอเบอรี่สดก่อนส่งออก  ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามแมลงวันผลไม้  
lesser  Queensland  fruit  fly,  Queensland  fruit  fly  และ  Mediterranean  fruit  fly  อย่างสมํ่าเสมอ
ในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้   

  ๑๒.๔ DAFF  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบทันทีที่มีการยืนยันว่าพบการแพร่ระบาด
ของแมลงวันผลไม้  lesser  Queensland  fruit  fly,  Queensland  fruit  fly  และ  Mediterranean  
fruit  fly  ในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  DAFF  ต้องระงับการให้การรับรองการส่งออกผลสตรอเบอรี่สด
ที่ไม่ได้กําจัดแมลงวันผลไม้จากพื้นที่ที่พบแมลงวันผลไม้เป็นการชั่วคราว  และต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตร
ทราบถงึระยะเวลาสําหรับการฟื้นพื้นที่เหล่านั้นให้กลับมาได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
อีกครั้ง 

  ๑๒.๕ DAFF  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบทนัท ี หากพบแมลงวันผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ   
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากแมลงวันผลไม้  lesser  Queensland  fruit  fly,  Queensland  
fruit  fly  และ  Mediterranean  fruit  fly  ในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 

ข้อ ๑๓ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืช 
  ๑๓.๑ กรณีผลสตรอเบอรี่สดที่จะส่งออกมาจากแปลงปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  

หรือกรณี  DAFF  ไม่สามารถให้การรับรองพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้เพราะว่าพื้นที่ที่นําผลสตรอเบอรี่สด
มาส่งออกนั้นขาดคุณสมบัติที่จะคงสถานภาพการเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  หรือสถานภาพการเป็น
พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ของพื้นที่นั้นถูกระงับเป็นการชั่วคราว  กรณีดังกล่าวเหล่านี้  ต้องกําจัดแมลงวันผลไม้
ในผลสตรอเบอรี่สดด้วยวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืช  วิธีรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ที่อัตรากําหนด
ดังต่อไปนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืชสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้  
Mediterranean  fruit  fly  ในผลสตรอเบอรี่สด 
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  ผลสตรอเบอรี่สดจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียต้องกําจัดแมลงวันผลไม้  Mediterranean  
fruit  fly  โดยวิธีรมด้วยสารรมเมทธิลโบรไมด์ที่อัตรากําหนดดังต่อไปนี้ 

อุณหภูม ิ อัตรา  (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลา  (ช่ัวโมง) 
สูงกว่า  ๑๕  องศาเซลเซียส ๔๘ ๓ 

  ๑๓.๒ ปริมาณของผลสตรอเบอรี่สดจะต้องไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของปริมาตรตู้ 
  ๑๓.๓ ต้องมีใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแนบมา

พร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่มีการนําเข้า 
ข้อ ๑๔ ข้อกําหนดสําหรับผู้ประกอบการรมเมทธิลโบรไมด์ 
  ๑๔.๑ DAFF  ต้องดําเนินการจดทะเบียนผู้ประกอบการซึ่งได้แสดงให้  DAFF   

เห็นแล้วว่ามีความสามารถที่จะดําเนินการรมเมทธิลโบรไมด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนดของ  DAFF  
DAFF  ต้องมอบรายช่ือผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วให้กับกรมวิชาการเกษตร  และต้องแจ้งให้   
กรมวิชาการเกษตรทราบทันทีเม่ือมีการแก้ไขเนื่องจากจดทะเบียนผู้ประกอบการเพิ่มเติม  การปรับปรุง
แก้ไขผู้ประกอบการในปัจจุบัน  หรือการยกเลิกหรือการพักใช้ทะเบียนเป็นการชั่วคราว   

  ๑๔.๒ การจดทะเบียนแต่ละผู้ประกอบการรมเมทธิลโบรไมด์ต้องมีข้อมูลต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้  ได้แก่  ชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียน  สถานที่ตั้ง  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  และอ่ืน ๆ  
ชื่อเจ้าของและผู้จัดการ  รัฐที่ผู้ประกอบการดําเนินการรมสินค้า  และหมายเลขการข้ึนทะเบียน 

  ๑๔.๓ กรมวิชาการเกษตรต้องดําเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการซ่ึงขึ้นทะเบียนทั้งหมด  
และเฉพาะผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถดําเนินการ 
รมเมทธิลโบรไมด์กับผลสตรอเบอรี่สดที่จะส่งออกมายังราชอาณาจักรไทย 

  ๑๔.๔ กรมวิชาการเกษตรจะติดตามการดําเนินการของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง  
กรณีที่กรมวิชาการเกษตรตรวจพบว่าการรมเมทธิลโบรไมด์ไม่มีประสิทธิภาพ  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้ง
ให้  DAFF  ทราบทันที  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการการดําเนินการของผู้ประกอบการนั้นไปจนกว่า
จะมีคําอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

ข้อ ๑๕ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๕.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูก  โพลีสไตรีน  พลาสติก  หรือลังแบบต่าง ๆ  

ที่ทําจากไม้  โดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่หรือเป็นวัสดุใหม่  กรณีที่ใช้
บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษหรือพลาสติก  บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ต้องสะอาดและใหม่เท่านั้น 

  ๑๕.๒ ต้องบรรจุผลสตรอเบอรี่สดในบรรจุภัณฑ์ซ่ึงต้องไม่มีการปะปนของดิน  ทราย  
และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๑๕.๓ สําหรับผลสตรอเบอรี่สดส่งออกทางอากาศ  ต้องบรรจุผลสตรอเบอรี่สด 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้   
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   ๑๕.๓.๑ ต้องบรรจุผลสตรอเบอรี่สดในถุงตาข่ายแล้วถึงนําผลสตรอเบอรี่สด
บรรจุในบรรจุภัณฑ์  ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร 

   ๑๕.๓.๒ ต้องบรรจุผลสตรอเบอรี่สดในบรรจุภัณฑ์เม่ือปิดสนิทแล้วต้องปิด 
ช่องระบายอากาศทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์ด้วยตาข่าย  ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง   
ไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร 

   ๑๕.๓.๓ ต้องบรรจุผลสตรอเบอรี่สดในบรรจุภัณฑ์ซ่ึงเม่ือมัดรวมกันหรือ 
มัดรวมกันแล้ววางบนแท่นวาง  ต้องห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดด้วยตาข่ายหรือพลาสติก  ถ้าใช้ตาข่าย
ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร 

  ๑๕.๔ สําหรับผลสตรอเบอร่ีสดส่งออกทางน้ํา  ผลสตรอเบอรี่สดซ่ึงบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ขนส่งโดยตู้ขนส่งสินค้า  ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์จะมัดรวมกันหรือมัดรวมกันแล้ววางบนแท่นวางจะได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ  ๑๕.๓ 

  ๑๕.๕ ต้องแสดงข้อมูลที่จําเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษบนแต่ละบรรจุภัณฑ์  
ได้แก่  Produce  of  Australia,  Name  of  exporting  company,  Name  of  fruit  (common  name),  
Packinghouse  registration  number  หรือ  Export  establishment  registration  number  
และ  Orchard  registration  number 

  ๑๕.๖ กรณีขนส่งผลสตรอเบอรี่สดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุผลสตรอเบอรี่สด
ในบรรจุภัณฑ์แยกเป็นกล่องโดยไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  
ปรากฏอย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ดี  กรณีขนส่งผลสตรอเบอรี่สดมายัง
ราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุผลสตรอเบอรี่สดในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่นวาง  อนุญาตให้มี
ข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๕.๗ ผลสตรอเบอรี่สดที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจาก
ไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่  ๑๕  
เรื่อง  กฎข้อบังคับว่าด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ในทางการค้าระหว่างประเทศ 

ข้อ ๑๖ การตรวจส่งออก  
  ๑๖.๑ ต้องสุ่มตรวจผลสตรอเบอรี่สดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่ เหมาะสม 

อย่างเป็นทางการ  และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑๖.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑๖.๒.๑ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิตบนผลสตรอเบอรี่สด  ได้แก่  

แมลงวันผลไม้  ต้องปฏิเสธการส่งออกผลสตรอเบอรี่สดทั้งหมดไปยังราชอาณาจักรไทย 
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   ๑๖.๒.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ   ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวันผลไม้  
ผลสตรอเบอรี่สดทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศัตรูพืช
เหล่านั้นให้หมดส้ินแล้ว   

  ๑๖.๓ ต้องดําเนินการกําจัดศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๓  ถ้าผลสตรอเบอรี่สด 
ที่จะส่งออกไปราชอาณาจักรไทยไม่ได้มาจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 

ข้อ ๑๗ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๗.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให้โดย  DAFF  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  “The  consignment  of  strawberry  fruit  was  produced  and  
prepared  for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  strawberry  fruit  
from  Australia  to  Thailand” 

  ๑๗.๒ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
   ถ้าผลสตรอเบอรี่สดมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  

ดังต่อไปนี้  “The  consignment  of  strawberry  fruit  was  produced  in  (name  of  defined  area)  
which  is  a  pest  free  area  for  lesser  Queensland  fruit  fly,  Queensland  fruit  fly  and  
Mediterranean  fruit  fly  in  Australia.” 

  ๑๗.๓ ต้องระบุรายละเอียดการรมเมทธิลโบรไมด์  ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ในส่วนที่เหมาะสม  และต้องมีต้นฉบับใบรับรองการรมเมทธิลโบรไมด์แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๗.๔ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลสตรอเบอรี่สด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า
และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช   

ข้อ ๑๘ การตรวจนําเข้า 
  ๑๘.๑ เม่ือผลสตรอเบอรี่สดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า 

ผลสตรอเบอรี่สดจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 

  ๑๘.๒ เจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลสตรอเบอรี่สดและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืช
หรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด  และต้องกัก
ผลสตรอเบอรี่สดไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๘.๓ ถ้ามีผลสตรอเบอรี่สดนําเข้าจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจผล  
สตรอเบอรี่สดจํานวน  ๔๕๐  ผล  หรือสุ่มตรวจผลสตรอเบอรี่สดทั้งหมด  ถ้ามีผลสตรอเบอรี่สดจํานวน
เท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจผลสตรอเบอรี่สดจํานวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๘.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ระหว่างการสุ่มตรวจผลสตรอเบอรี่สด  ต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

   ๑๘.๔.๑ แมลงวันผลไม้ 
    (๑) ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ มีชีวิต  ได้แก่  แมลงวันผลไม้   

ผลสตรอเบอรี่สดทั้งหมดต้องถูกส่งกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย   
กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  DAFF  ทราบและระงับการนําเข้าโดยทันที 

    (๒) DAFF  ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที
และเสนอมาตรการแก้ไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้า  เม่ือมีคําอธิบาย 
ที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

   ๑๘.๔.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ   ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวันผลไม้  
ผลสตรอเบอรี ่สดทั้งหมดจะถูกส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชเหล่านั ้นด้วยวิธีที่เหมาะสม   
(ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๘.๕ ถ้าตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนผลสตรอเบอรี่สด
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตร 
มีสิทธิระงับการนําเข้าผลสตรอเบอรี่สดจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมิน
ความเส่ียงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๙ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๙.๑ การส่งออกผลสตรอเบอรี่สดจากแหล่งปลูกที่ระบุไว้ในข้อ  ๘  ในเครือรัฐออสเตรเลีย

ไปยังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการ
ตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  โดยเครือรัฐออสเตรเลียต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๙.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความจําเป็นอาจส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในเครือรัฐออสเตรเลีย  
ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าผลสตรอเบอรี่สดได้อีกต่อไป  โดยเครือรัฐออสเตรเลียต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารแนบท้าย 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลสตรอเบอรีส่ดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลสตรอเบอรีส่ดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Curculionidae  
   Otiorhynchus rugosostriatus rough strawberry root weevil 
   Otiorhynchus sulcatus vine weevil 
   Pantomorus cervinus Fuller's rose bettle 
   Phlyctinus callosus vine calandra 
 Order Diptera  
  Family Tephritidae  
      Bactrocera neohumeralis lesser Queensland fruit fly 
      Bactrocera tryoni Queensland fruit fly 
      Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 
 Order Hemiptera  
  Family Aleyrodidae  
   Trialeurodes vaporariorum glasshouse whitefly 
  Family Aphididae  
   Chaetosiphon fragaefolii strawberry aphid 
   Macrosiphum euphorbiae potato aphid 
   Macrosiphum rosae rose aphid 
   Metopolophium dirhodum rose-grass aphid 
   Sitobion fragariae blackberry cereal aphid 
  Family Pseudococcidae  
   Pseudococcus calceolariae scarlet mealybug 
 Order Hymenoptera  
  Family Formicidae  
   Solenopsis geminata tropical fire ant 
   Solenopsis invicta red imported fire ant 
 Order Lepidoptera  
  Family Noctuidae  
   Helicoverpa punctigera native budworm 
  Family Tortricidae  

 

Homona coffearia… 



                                                           - ๒ - 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามัญ 
   Homona coffearia tea tortrix 
 Order Thysanoptera   
  Family Thripidae  
   Thrips imaginis plague thrips 
ไร  
  Family Tarsonemidae  
   Phytonemus pallidus strawberry mite 
  Family Tenuipalpidae  
   Brevipalpus obovatus scarlet tea mite 
เช้ือสาเหตุโรคพืช  
รา  

   Phomopsis obscurans phomopsis soft rot 
   Sphaerotheca macularis powdery mildew of strawberry 
 
 


