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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืชของผลองุ่นสดนําเข้าเพื่อการค้าจาก
สาธารณรัฐชิลีเสร็จส้ินแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสด
จากสาธารณรัฐชิลี  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืช 
  ผลองุ่นสด  (grape,  Vitis  vinifera) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ สาธารณรัฐชิลี  คือ  Servicio  Agricolay  Genadero  (Agriculture  and  Livestock  

Service)  ซ่ึงต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “SAG” 
ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนญุาตนําเข้าซ่ึงออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลองุ่นสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐชิลีไปยังเมืองท่าปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
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  ผลองุ่นสดต้องเป็นผลผลิตจากสาธารณรัฐชิลีและมาจากสวนองุ่นที่ปลูกเพื่อการค้า   
ซ่ึงได้จดทะเบียนไว้กับ  SAG  หรือภายใต้ระบบที่  SAG  ให้การรับรอง  โดยที่  SAG  กําหนดให้เป็นแหล่ง
ปลูกองุ่นสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก 

ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๙.๑ สวนองุ่นทกุสวนในแหล่งปลูกองุ่นที่กําหนดไว้สําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย

ต้องจดทะเบียนไว้กับ  SAG  หรือภายใต้ระบบที่  SAG  ให้การรับรอง  SAG  ต้องดําเนินการสํารวจ 
แบบติดตามศัตรูพืชเพื่อให้แน่ใจว่าผลองุ่นสดที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดนําเข้าด้านสุขอนามัยพืชของ
ราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนองุ่นส่งออกให้แก่กรมวิชาการเกษตร
เม่ือได้รับการร้องขอ  และต้องดําเนินการจดทะเบียนสวนองุ่นส่งออกให้เสร็จส้ินก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนองุ่นที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม
ในสวนองุ่น  โดยต้องรักษาความสะอาดสวนองุ่น  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  
หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ SAG  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนองุ่นตลอดฤดูกาล
ปลูกให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับโรงบรรจุสินค้า 
  ๑๐.๑ SAG ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงบรรจุสินค้าที่จะส่งออก 

ผลองุ่นสดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าให้แก่ 
กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  และต้องดําเนินการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าให้เสร็จส้ิน 
ก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนต้องนําผลองุ่นสดมาจากสวนองุ่นที่จดทะเบียน  
ซ่ึงปลูกเพื่อการค้าจากแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาของผลองุ่นสดที่ส่งออกได้อย่างรวดเร็ว  โรงบรรจุสินค้าต้องเก็บบันทึกรายชื่อของเกษตรกร
เจ้าของสวนองุ่น   ซ่ึงส่งผลองุ่นสดออกไปยังราชอาณาจักรไทย   และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้แก่ 
กรมวชิาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๑๐.๓ โรงบรรจุสินค้าต้องจัดทําเอกสาร  มาตรฐานกระบวนการดําเนินงาน   
ซ่ึงแสดงรายละเอียดขั้นตอนเก่ียวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุผลองุ่นสด   

  ๑๐.๔ SAG  ต้องดําเนินการตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืชของโรงบรรจุสินค้าทั้งหมด
เป็นประจําทุกปีก่อนจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้า  โรงบรรจุสินค้าต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  
ทั้งหมด 

  ๑๐.๕ การรมผลองุ่นสดด้วยสารรมก่อนส่งออกเพื่อกําจัดศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการ
ภายในโรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียน  หรือศูนย์รมยาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
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  ๑๐.๖ การตรวจผลองุ่นสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายใน 
โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
  สาธารณรัฐชิลีเคยมีรายงานในอดีตว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้  

Mediterranean  fruit  fly  (Ceratitis  capitata)  แต่อย่างไรก็ตาม  แมลงวันผลไม้ชนิดนี้ได้ถูกกําจัด
ให้หมดส้ินไปแล้ว  ปัจจุบันสาธารณรัฐชิลีได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสําหรับแมลงวันผลไม้
ซ่ึงเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย 

  ๑๑.๑ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่  ๒๖  เรื่อง  การสถาปนาพื้นที่ปลอดศัตรูพืชสําหรับแมลงวันผลไม้
ชนิดต่าง ๆ  (เทฟริติดี้)  (Tephritidae) 

  ๑๑.๒ SAG  ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อรักษาสถานภาพของ
พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามอย่างสมํ่าเสมอสําหรับแมลงวันผลไม้ศัตรูพืช
กักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบเป็นระยะถึงสถานภาพของแมลงวันผลไม้  
รวมถึงการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการสํารวจเพื่อค้นหาและการกําจัดให้หมดส้ินไปซ่ึงแมลงวันผลไม้ 
ในสาธารณรัฐชิลี 

  ๑๑.๓ SAG  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบโดยทันทีถ้ามีการยืนยันพบ 
การแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้  Mediterranean  fruit  fly  หรือแมลงวันผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
ซ่ึงเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  ต้องระงับการให้การรับรองการส่งออก
ผลองุ่นสดที่ไม่ผ่านการกําจัดศัตรูพืชจากพื้นทีน่ั้นมายังราชอาณาจักรไทย  และต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตร
ทราบถึงระยะเวลาสําหรับการฟื้นพื้นที่ให้กลับมาได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้อีกครั้ง 

  ๑๑.๔ กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์ที่จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปสาธารณรฐัชิลี
เพื่อพิสูจน์ว่าการดําเนินการฟื้นพื้นที่ที่พบการระบาดของแมลงวันผลไม้ให้กลับมาเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
ประสบผลสําเร็จแล้ว  สาธารณรัฐชิลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการเดินทางของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจนี้   

ข้อ ๑๒ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืช 
  ๑๒.๑ การส่งออกผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลีไปราชอาณาจักรไทยจะเป็นไปโดย

การให้การรับรองพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  ซ่ึงจะทําให้ไม่มีความจําเป็นต้องกําจัดแมลงวันผลไม้ในผลองุ่นสด  
แต่อย่างไรก็ตาม  กรณีที่  SAG  ไม่สามารถให้การรับรองพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้เพราะว่าพื้นที่ที่นํา 
ผลองุ่นสดมาส่งออกนั้นขาดคุณสมบัติที่จะคงสถานภาพการเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  หรือสถานภาพ
การเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ของพื้นที่นั้นถูกระงับเป็นการชั่วคราว  กรณีดังกล่าวเหล่านี้  ต้องกําจัด
แมลงวันผลไม้ในผลองุ่นสดด้วยวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืช  วิธีกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ดังต่อไปนี้  ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืชสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้ในผลองุ่นสด 
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อุณหภูมิตรงบรเิวณกึ่งกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต่อกัน) 
๑.๑๑  องศาเซลเซียส  (๓๔  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือตํ่ากว่า ๑๕  วัน  หรอืมากกว่า 
๑.๖๗  องศาเซลเซียส  (๓๕  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือตํ่ากว่า ๑๗  วัน  หรือมากกว่า 

  ๑๒.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดําเนินการได้ระหว่างขนส่ง  อาจจะ
ดําเนินการเพียงบางส่วนซ่ึงเป็นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกโดยเริ่มต้นดําเนินการในสาธารณรัฐชิลี
และการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นจะเสร็จส้ินสมบูรณ์ระหว่างขนส่ง  ในกรณีที่การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
เกิดล้มเหลวระหว่างขนส่ง  การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นอาจจะดําเนินการให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ได้เม่ือ
สินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง 

  ๑๒.๓ การส่งออกผลองุ่นสดซ่ึงต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งนั้น  
ต้องลดอุณหภูมิผลองุ่นสดตรงบริเวณก่ึงกลางผลให้ต่ําลงถึงระดับเดียวกันกับหรือต่ํากว่าอุณหภูมิเป้าหมาย 
ที่กําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายผลองุ่นสดเข้าตู้ขนส่งสินค้า  ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าอุณหภูมิผลองุ่นสดได้ลดต่ําลงถึงระดับที่เหมาะสม  ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  
และต้องรักษาระดับอุณหภูมิของผลองุ่นสดให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป 

  ๑๒.๔ การประเมินผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  จะประเมินจาก
อุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น  โดยไม่นําอุณหภูมิจากแท่งวัดอุณหภูมิอากาศมาประกอบ 
การประเมินผลประสิทธิภาพของการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

ข้อ ๑๓ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
  ๑๓.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเยน็ระหวา่งขนส่งเป็นการกําจัดศัตรพูืชดว้ยความเยน็

โดยดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า 
  ๑๓.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งซ่ึงดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้านั้น  

อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จส้ินในช่วงระหว่างขนส่ง  หรือเสร็จส้ิน
เม่ือตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง   

  ๑๓.๓ ถ้าผลองุ่นสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  SAG  
ต้องม่ันใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดซ่ึงระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศนี้  นอกจากนี้  
ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศนี้  แนบมา
พร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง 

ข้อ ๑๔ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๔.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูกซ่ึงผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่

หรือวัสดุใหม่  อนุญาตให้ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและใหม่เท่านั้นสําหรับการบรรจุผลองุ่นสด 
  ๑๔.๒ ต้องบรรจุผลองุ่นสดในบรรจุภัณฑ์ซ่ึงต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  

และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
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  ๑๔.๓ ต้องแสดงข้อมูลที่จําเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การตรวจสอบย้อนกลับเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษบนแต่ละบรรจุภัณฑ์  
ได้แก่  Produce  of  Chile,  Name  of  exporter,  Name  of  fruit  (common  name),  Orchard  
registration  number  และ  Packinghouse  registration  number 

  ๑๔.๔ กรณีขนส่งผลองุ่นสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุผลองุ่นสดในบรรจุภัณฑ์
แยกเป็นกล่องโดยไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ตาม  กรณีขนส่งผลองุ่นสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุ 
ผลองุ่นสดในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่นวาง  อนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  
ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๔.๕ ผลองุ่นสดที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้ 
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่  ๑๕   
เรื่อง  กฎข้อบังคับว่าด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ในทางการค้าระหว่างประเทศ 

ข้อ ๑๕ การตรวจส่งออก 
  ๑๕.๑ ต้องสุ่มตรวจผลองุ่นสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
  ๑๕.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  

ต้องดําเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้ 
   ๑๕.๒.๑ ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิตหรือตาย  SAG  ต้องปฏิเสธ 

การส่งออกผลองุ่นสดทั้งหมดไปยังราชอาณาจักรไทย  หลังจากนั้น  SAG  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ
โดยทันทีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ต้องระงับการส่งออกผลองุ่นสดยังราชอาณาจักรไทยโดยทันที  และต้อง
ตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไข   

   ๑๕.๒.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ  ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวัน
ผลไม้  SAG  ต้องปฏิเสธการให้การรับรองผลองุ่นสดเพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย  ผลองุ่นสดทั้งหมด
จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือขจัดศตัรูพืชเหล่านั้นให้หมดส้ินแล้ว 

    (๑) ต้องรมผลองุ่นสดด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ที่อัตราความเข้มข้น
ดังต่อไปนี้เพื่อกําจัดแมลงและไรซ่ึงทําลายบริเวณภายนอกผล 

อุณหภูม ิ อัตรา  (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลา  (ช่ัวโมง) 
สูงกว่า  ๒๖.๕  องศาเซลเซียส ๒๔ ๒ 
๒๑ - ๒๖.๔  องศาเซลเซียส ๓๒ ๒ 
๑๕.๕ - ๒๐.๙  องศาเซลเซียส ๔๐ ๒ 
๑๐ - ๑๕.๔  องศาเซลเซียส ๔๘ ๒ 
๔.๕ - ๙.๙  องศาเซลเซียส ๖๔ ๒ 
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    (๒) การรมเมทิลโบรไมด์ผลองุ่นสดที่ส่งออกไปราชอาณาจักรไทย
ซ่ึงดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองของโรงบรรจุสินค้าต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ  SAG  
กรณีการรมเมทิลโบรไมด์โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ  SAG   
และต้องมีใบรับรองการรมเมทิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง 
ที่มีการนําเข้า 

  ๑๕.๓ ต้องดําเนินการกําจัดศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๒  ถ้าผลองุ่นสด 
ที่จะส่งออกไปราชอาณาจักรไทยไม่ได้มาจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 

ข้อ ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให้โดย  SAG  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  “The  consignment  of  table  grapes  was  produced  and  
prepared  for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  table  
grapes  from  Chile  to  Thailand” 

  ๑๖.๒ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
   ถ้าผลองุ่นสดมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  

ดังต่อไปนี้  “The  consignment  of  table  grapes  was  produced  in  a  fruit  fly  pest  
free  area” 

  ๑๖.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหวา่งขนส่ง 
   ๑๖.๓.๑ ถ้าผลองุ่นสดได้รับการกําจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีกําจัดศัตรูพืช 

ด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  ต้องระบุข้อความเพิ่มเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช  ดังต่อไปนี้  “SAG  has  
supervised  the  calibration  and  the  placement  of  fruit  sensors  into  the  fruit  within  
the  container(s)  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  table  grapes  
from  Chile  into  Thailand  and  cold  disinfestation  treatment  has  been  initiated” 

   ๑๖.๓.๒ ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
ตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๖.๔ การรมด้วยสารเมทิลโบรไมด์ 
   ถ้าผลองุ่นสดได้รับการจัดการแมลงและไรศัตรูพืชกักกันนอกเหนือจาก  

แมลงวันผลไม้โดยรมด้วยสารเมทิลโบรไมด์  ต้องระบุรายละเอียดการรมเมทิลโบรไมด์  ลงบนใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม  กรณีการรมเมทิลโบรไมด์โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภายใต้ 
การกํากับดูแลของ  SAG  ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการรมเมทิลโบรไมด์ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืชทุกครั้งที่มีการนําเข้า 

  ๑๖.๕ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลองุ่นสด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า
และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าของ  SAG  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
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ข้อ ๑๗ การตรวจนําเข้า 
  ๑๗.๑ เม่ือผลองุ่นสดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้าผลองุ่นสด

จะดําเนินการหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
  ๑๗.๒ เจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลองุ่นสดและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืชหรือไม่  

ถ้าตรวจพบศัตรูพชืมีชีวิตจะส่งตวัอย่างศัตรพูชืไปยงัห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด  และต้องกักผลองุ่นสดไว้
จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๗.๓ ถ้ามีผลองุ่นสดนําเข้าจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  หน่วย  (พวงองุ่น)  ต้องสุ่มตรวจ
ผลองุ่นสดจํานวน  ๔๕๐  หน่วย  (พวงองุ่น)  หรือสุ่มตรวจผลองุ่นสดทั้งหมด  ถ้ามีผลองุ่นสดจํานวนเท่ากับ
หรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  หน่วย  (พวงองุ่น)  ต้องสุ่มตรวจผลองุ่นสดจํานวน  ๖๐๐  หน่วย  (พวงองุ่น) 

  ๑๗.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ใน   
เอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ระหว่างการสุ่มตรวจผลองุ่นสด  ต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 

   ๑๗.๔.๑ แมลงวันผลไม้ 
    (๑) ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิตหรือตาย  ผลองุ่นสดทั้งหมด

ต้องถูกส่งกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย    
    (๒) กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  SAG  ทราบและ

ระงับการนําเข้าโดยทันที  SAG  ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอมาตรการแก้ไข  
กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้า  เม่ือมีคําอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนิน
มาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

   ๑๗.๔.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ  ที่มีชีวิตนอกเหนือจาก  
แมลงวันผลไม้  ผลองุ่นสดทั้งหมดจะถูกส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม   
(ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๗.๕ ถ้าตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัด
ศัตรูพืชบนผลองุ่นสดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าผลองุ่นสดจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  จนกว่า
การประเมินความเส่ียงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๗.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังให้ส่งผลองุ่นสดกลับหรือทําลาย  โดยผู้นําเข้า 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น   

   ๑๗.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์ 
   ๑๗.๖.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๗.๖.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทําลาย  หรือถูกสับเปล่ียน  หรือหมายเลข

ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
ถุนายน  

 
 

 

   ๑๗.๖.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผลองุ่นสด  หรือแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ไม่อยู่ตรงตําแหน่งที่กําหนด  หรือผลองุ่นสดที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตกหรือ
เกิดรอยเปิด 

   ๑๗.๖.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ 
ข้อ ๑๘ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๘.๑ การส่งออกผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลีไปยังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่ม

ดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  
โดยสาธารณรัฐชิลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกมีความจําเป็น  กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสาธารณรัฐชิลี  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้า
ผลองุ่นสดได้อีกต่อไป  โดยสาธารณรัฐชิลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๘.๓ กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิ์ที่จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปสาธารณรัฐชิลี
เป็นระยะ ๆ   เพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินการต่าง ๆ   ในกระบวนการตรวจรับรองศัตรูพืชก่อนส่งออกของ  SAG  
ยังคงมีประสิทธิภาพหรือไม่  เพื่อให้ความม่ันใจว่าผลองุ่นสดที่ส่งออกไปราชอาณาจักรไทยยังคงมีการจัดการ
ศัตรูพืชกักกันอย่างเหมาะสม  โดยสาธารณรัฐชิลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิล ี
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Curculionidae  
   Geniocremnus chiliensis tuberous pine weevil 
   Naupactus xanthographus South American fruit tree weevil 
 Order Diptera  
  Family Tephritidae  
   Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 
 Order Hemiptera  
  Family Coccidae  
   Parthenolecanium corni European fruit lecanium 
  Family Diaspidae  
   Aspidiotus nerii aucuba scale 
  Family Margarodidae  
   Icerya palmeri margarodes scale 
  Family Pseudococcidae  
   Pseudococcus viburni Californian mealybug 
 Order Hymenoptera  
  Family Formicidae  
   Linepithema humile Argentine ant 
 Order Lepidoptera  
  Family Noctuidae  
   Peridroma saucia pearly underwing moth 
   Spodoptera frugiperda fall armyworm 
  Family Tortricidae  
   Accuminulia buscki tortricid leafroller 
   Accuminulia longiphallus tortricid leafroller 
   Chileulia stalactitis grape berry moth 
   Lobesia botrana grape berry moth 
   Proeulia auraria Chilean fruit tree leaf folder 
   Proeulia chrysopteris fruit leafroller 
   Proeulia triquetra grape leafroller 

Order... 
 



 

               - ๒ – 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามัญ 
 
 Order Thysanoptera 

 

  Family Thripidae  
   Drepanothrips reuteri grapevine thrips 
   Frankliniella australis Chilean flower thrips 
ไร  
  Family Tenuipalpidae  
   Brevipalpus chilensis Chilean false red mite 
   Brevipalpus obovatus privet mite 
  Family Tetranychidae  
   Panonychus ulmi European red spider mite 
หอยทาก  
  Family Helicidae  
   Helix aspersa brown garden snail 
แมงมุม  
 Order Araneae  
  Family Theridiidae  
   Latrodectus mactans black widow spider 
เช้ือสาเหตุโรคพืช  
รา  
   Botryosphaeria obtusa dieback 
   Guignardia bidwellii black rot 
   Phaeoacremonium aleophilum Petri disease 
   Phaeomoniella chlamydospora Petri disease 

 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ข้อกําหนดสําหรบัการกําจัดศัตรพูืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

ข้อ ๑  ข้อกําหนดสําหรับตู้ขนส่งสินค้า 
๑.๑  ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมสําหรับใช้กําจัดศัตรูพืชด้วย

ความเย็นระหว่างขนส่ง  
๑.๒  ตู้ขนส่งสินค้าต้องมีระบบการทําความเย็นภายในตัวตู้  และต้องติดต้ังอุปกรณ์

บันทึกอุณหภูมิ  โดย SAG ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้า
ประเภทที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่
ได้ตามข้อกําหนด 

ข้อ ๒  ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ  
SAG  ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบติั  ดังต่อไปน้ี 
๒.๑  ต้องเหมาะสมสําหรับใช้ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบการบันทึก

อุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วง
ระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทํางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง 

๒.๓  ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี วัน เวลา หมายเลขแท่งวัด
อุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๒.๔  ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งใน   
ทุกช่ัวโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเกบ็ข้อมลูทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมลูเหลา่น้ัน
ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร 

๒.๕  ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า 

 

ข้อ ๓  ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
๓.๑  แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด

สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๓.๒  แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร

หรือน้อยกว่า  ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วน
ปลายสุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศา
เซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

 
 

๓.๓  ต้องทํา... 



 

               - ๒ – 
 

๓.๓  ต้องทําเครื่องหมายแสดงหมายเลขกํากับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งเพื่อ
ประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 

ข้อ ๔  การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ     
๔.๑  การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของ SAG 
๔.๒  ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสมกับ

นํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิกับค่าอุณหภูมิของแท่ง
วัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรอง ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ 

๔.๓  ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ เติมนํ้ากลั่นในปริมาณที่เพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้  ซึ่งมีปริมาณนํ้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐-๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐)  

๔.๔  กวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่านํ้าเย็นและ   
เกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น  หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที     
จึงทําการยืนยันอุณหภูมิที่วัดได้ของแท่งวัดอุณหภูมิเทียบกับอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรองเมื่อ
นํ้าเย็นมีอุณหภูมิคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 

๔.๕  ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน ต้องจุ่มแท่งวัด
อุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ัน
ต้องไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากน้ัน ต้องกวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น   
เป็นระยะๆ ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้ต่อเมื่อ      
นํ้าอุณหภูมิลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด  

๔.๖  ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิตํ่าสุด  การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ   
แต่ละแท่ง แต่อย่างไรกดี็ ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที  ค่าความเบี่ยงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองครั้ง
ต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส 

๔.๗  แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดแทน 

๔.๘  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน SAG ต้องเป็นผู้จัดเตรยีมเอกสาร “ใบรบัรองการเทียบ
มาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับ
ราชอาณาจักรไทย” สําหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตาม เอกสารหมายเลข ๔ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าวต้องแนบ
มากับใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารท้ังสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า 

ข้อ ๕  ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
๕.๑  การขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าและการวางแท่งวัดอุณหภูมิภายใน     

ตู้ขนส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ SAG 
 
 

๕.๒  ต้องจัดเรียง... 



 

               - ๓ – 
 

๕.๒  ต้องจัดเรียงกล่องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้อากาศ
ไหลเวียนได้อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอทั้งด้านล่างและโดยรอบกล่องซึ่งอยู่บนแท่นรองรับสินค้าและกล่องที่    
วางซ้อนทับกันบนพื้นตู้ 

๕.๓  การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวัด
อุณหภูมิจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยวางแท่งวัด
อุณหภูมิเหล่าน้ีให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งจะทําให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้     
อย่างเหมาะสม 

๕.๔  ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวังให้
เข้าไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอา
ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ทีนํ่ามากําจดัศัตรูพืชในแต่ละครั้ง สําหรบัผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบแท่งวัด
อุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า  ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไป
จากผลไม้ นอกจากน้ี การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพื่อหลีกเลี่ยง
การวัดอุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี ต้องปฏิเสธการรับรองการกําจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๕.๕  ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าขนาดความยาว ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 
และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี ดังแสดงไว้ในภาพท่ี ๑ 

๕.๕.๑  ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้จํานวน ๒ แท่ง เป็นเส้นทะแยงมุมกัน
โดยนําผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิไปวางตรงตําแหน่งซึ่งห่างจากกล่องบรรจุสินค้าท้ายสุดประมาณ        
๑ เมตร และ ๑.๕ เมตร สําหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด ๖ เมตร และขนาด ๑๒ เมตร ตามลําดับ 

๕.๕.๒  ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก ๑ แท่ง ในกล่องซึ่งวาง
อยู่ตรงตําแหน่งกึ่งกลางของตู้ขนส่งสินค้า 

๕.๕.๓  ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ทั้ง ๓ จุด ในกล่องที่ตําแหน่งเท่ากับ
ครึ่งหน่ึงของความสูงกองผลไม้ 

ข้อ ๖  การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 

๖.๑  หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนสง่สนิค้าเสรจ็สิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ให้สนิท
พร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ภายใต้การกํากับดูแลของ SAG ผนึกที่ปิดบนประตูตู้ต้องไม่ได้
รับความเสียหายจนกระทัง่ตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจกัรไทย โดยเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
เป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนําเข้ามาในราชอาณาจักร       
ซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 

๖.๒  ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๗  การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๗.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง เป็นการกําจัดศัตรูพืชในผลไม้

ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้ส่งออกและด่านขนถ่ายสินค้าของราชอาณาจักรไทย   
บริษัทขนส่งสินค้าต้องพิมพ์ข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชจากเครื่องบันทึกข้อมูลและส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านนําเข้า 

 
 

๗.๒  หน่วยงาน... 



 

               - ๔ – 
 

๗.๒  หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรงุเทพ ฯ จะดําเนินการพิสูจน์บนัทึกข้อมลู
การกําจัดศัตรูพืชว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านนําเข้าทราบว่าการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว โดยข้ึนอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิ
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ 

๗.๓  เมื่อสินค้ามาถึงด่านนําเข้า กรมวิชาการเกษตรต้องดําเนินการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ และพิสูจน์ว่ารายงานผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

๗.๔  การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการกําจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นแล้ว แสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยน       
ค่าอุณหภูมิที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ 

๗.๕  ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า การกําจัดศัตรูพืชด้วย  
ความเย็นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้ถือว่าการกาํจดัศัตรูพชืด้วยความเย็นน้ันลม้เหลว สินค้าทั้งหมดต้องถูกส่งกลับ
หรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มุมมองด้านข้าง 

 
 

                     

     
 
 
 

 
 
 
 

 
                                   
ภาพที่ ๑ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น

ในระหว่างขนส่ง 

๑ เมตร 

๑.๕ เมตร 

มุมมองด้านบน 
ตูข้นส่งสินคา้ ขนาด ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข ๓ 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข ๒ 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข 

๓ ๒ ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๓ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๒ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๒ แท่งวดัอุณหภูมิ 

หมายเลข ๓ 

มุมมองด้านบน 
ตูข้นส่งสินคา้ ขนาด ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) 

มุมมองด้านประตู 



 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรบัการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ระหว่างขนส่งในตู้ขนสง่สินค้า สําหรบัราชอาณาจกัรไทย 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. .... 

 

 

 

ช่ือผู้ส่งออก   
หมายเลขใบรับรองสุขอนามัยพืช   
หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขผนึก   
หมายเลขรุ่นเครื่องบันทกึอุณหภูมิ   
วันที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (วัน เดือน ปี)   
 
๑. การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (ที่อุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส) 
 

หมายเลข 
แท่งวัดอุณหภูม ิ

การอ่านค่าอุณหภูม ิ
ครั้งที่ ๑ 

การอ่านค่าอุณหภูม ิ
ครั้งที่ ๒ 

ค่าสําหรบัการปรับ
อุณหภูมิให้ถูกต้อง 

๑         
๒         
๓         

 
๒. ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
 

ตําแหน่งของแทง่วัดอุณหภูม ิ อุณหภูมิผลไม ้
๑                                                องศาเซลเซียส 
๒                                                องศาเซลเซียส 
๓                                                องศาเซลเซียส 

 
๓. วันที่ปิดตู้ขนส่งสินค้า 

เวลา   วันที่ (วัน เดือน ปี)   
 
      

ช่ือเจ้าหน้าที ่ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที ่ ตราประทับ 
 


