
 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลองุ่นสดนําเข้าเพื่อการค้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย
เสร็จสิ้นแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา  
ของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดเพื่อการค้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสด  
จากเครือรัฐออสเตรเลีย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจาก
เครือรัฐออสเตรเลีย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลองุ่นสด  (table  grape,  Vitis  vinifera)   
ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๖.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๖.๒ เครือรัฐออสเตรเลีย  คือ  Department  of  Agriculture  ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการ
ของเครือรัฐออสเตรเลีย  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๗ การอนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๘ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลองุ่นสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองท่าปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
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ข้อ ๙ แหล่งปลูก 
  ๙.๑ ผลองุ่นสดต้องเป็นผลผลิตของเครือรัฐออสเตรเลียและมาจากพื้นที่ต่าง ๆ   ซึ่ง  NPPO  

กําหนดให้เป็นแหล่งปลูกสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว
ก่อนที่จะส่งออก 

  ๙.๒ ผลองุ่นสดจากแหล่งปลูกเฉพาะในรัฐต่อไปนี้ได้ รับอนุญาตให้นําเข้ามา 
ในราชอาณาจกัรไทย 

   ๙.๒.๑ ผลองุ่นสดจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์  
(New  South  Wales)  เซาท์ออสเตรเลีย  (South  Australia)  แทสเมเนีย  (Tasmania)  และวิกตอเรีย  
(Victoria) 

   ๙.๒.๒ ผลองุ่นสดจากแปลงปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ของ 
รัฐนิวเซาท์เวลส์  ควีนส์แลนด์  (Queensland)  เซาท์ออสเตรเลีย  วิกตอเรีย  และเวสเทิร์นออสเตรเลีย  
(Western  Australia)   

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๑๐.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลองุ่นสดไปยังราชอาณาจักรไทย

ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  
ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอและต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสวน  
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอื่น ๆ  
ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๑๐.๓ NPPO  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก 
  ๑๑.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่

จัดการผลไม้ส่งออกที่จะส่งออกผลองุ่นสดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียน
โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกแก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  และต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๑.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องนําผลองุ่นสดมาจากสวน
ที่จดทะเบียนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการทวนสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว  ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย  
และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 
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  ๑๑.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องจัดทําเอกสาร  มาตรฐาน
กระบวนการดําเนินงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ   

  ๑๑.๔ NPPO  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่
จัดการผลไม้ส่งออกก่อนจดทะเบียน  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้ 
หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๑๑.๕ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกเพื่อกําจัดศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการ
ภายในโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 

  ๑๑.๖ การตรวจผลองุ่นสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ข้อกําหนดสําหรับแมลงศัตรูพืชกักกัน  
  ผลองุ่นสดท่ีจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม้  

ได้แก่  Queensland  fruit  fly  (Bactrocera  tryoni)  และ  Mediterranean  fruit  fly  (Ceratitis  capitata)  
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑ ผลองุ่นสดต้องมาจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  หรือ 
  ๑๒.๒ ผลองุ่นสดจากแปลงปลูกนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  ต้องผ่านการกําจัด

ศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ข้อ ๑๓ ข้อกําหนดสําหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
  ๑๓.๑ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ

ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  (International  Standard  for  Phytosanitary  Measures,  ISPMs)  
ที่เก่ียวข้อง 

  ๑๓.๒ การกําหนดพื้นที่ปลูกบริเวณใดในเครือรัฐออสเตรเลียให้เป็นพื้นที่ปลอด
แมลงวันผลไม้นั้น  NPPO  ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบอย่างเป็นทางการ  
ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อรักษาสถานภาพของพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่  
ปลอดแมลงวันผลไม้ 

  ๑๓.๓ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้สําหรับแมลงวันผลไม้  Bactrocera  tryoni  และ  
Ceratitis  capitata  ในเครือรัฐออสเตรเลียปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศน้ี 

  ๑๓.๔ การส่งออกผลองุ่นสดจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ไม่มีความจําเป็นต้องกําจัด
แมลงวันผลไม้ในผลองุ่นสดก่อนส่งออก  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามแมลงวันผลไม้  
Bactrocera  tryoni  และ  Ceratitis  capitata  อย่างสมํ่าเสมอในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 

  ๑๓.๕ NPPO  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบทันทีที่มีการยืนยันว่าพบการแพร่ระบาด
ของแมลงวันผลไม้  Bactrocera  tryoni  และ  Ceratitis  capitata  ในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้  NPPO  
ต้องระงับเป็นการชั่วคราวสําหรับการให้การรับรองการส่งออกผลองุ่นสดที่ไม่ได้กําจัดแมลงวันผลไม้จากพื้นที่ 
ที่พบแมลงวันผลไม้  และต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบถึงระยะเวลาสําหรับการฟื้นพื้นที่เหล่านั้น 
ให้กลับมาได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้อีกคร้ัง 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ๑๓.๖ NPPO  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบทันที  หากพบแมลงวันผลไม้ชนิดอื่น ๆ  
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  นอกเหนือจากแมลงวันผลไม้  Bactrocera  tryon  และ  Ceratitis  capitata  
ในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 

ข้อ ๑๔ มาตรการจัดการสําหรับแมลงวันผลไม้ 
  ๑๔.๑ ผลองุ่นสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยซึ่งมาจากนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้

ของรัฐนิวเซาท์เวลส์  ควีนส์แลนด์  เซาท์ออสเตรเลีย  และวิกตอเรีย  หรือมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
ซึ่งเกิดการระบาดของแมลงวันผลไม้  จะส่งออกไปได้ต้องกําจัดแมลงวันผลไม้  Bactrocera  tryoni  ด้วยความเย็น
ที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต่อกัน) 
๑  องศาเซลเซียส  (๓๓.๘  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๒  วัน  หรือมากกว่า 
๒  องศาเซลเซียส  (๓๕.๖  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๔  วัน  หรือมากกว่า 
๓  องศาเซลเซียส  (๓๗.๔  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๔  วัน  หรือมากกว่า 

  ๑๔.๒ ผลองุ่นสดท่ีจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยซ่ึงมาจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  
จะส่งออกไปได้ต้องกําจัดแมลงวันผลไม้  Ceratitis  capitata  ด้วยความเย็นที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต่อกัน) 
๑  องศาเซลเซียส  (๓๓.๘  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๖  วัน  หรือมากกว่า 
๒  องศาเซลเซียส  (๓๕.๖  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๘  วัน  หรือมากกว่า 
๓  องศาเซลเซียส  (๓๗.๔  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๒๐  วัน  หรือมากกว่า 

ข้อ ๑๕ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
  ๑๕.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดําเนินการได้ทั้งก่อนส่งออก   

หรือระหว่างขนส่ง  สําหรับการดําเนินการระหว่างขนส่งนั้น  อาจจะดําเนินการเพียงบางส่วนก่อนส่งออก
โดยเร่ิมต้นดําเนินการในเครือรัฐออสเตรเลียและเสร็จสิ้นสมบูรณ์ระหว่างขนส่ง  ในกรณีที่การดําเนินการ
ระหว่างขนส่งเกิดล้มเหลว  อาจจะดําเนินการต่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้เม่ือสินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง 

  ๑๕.๒ การประเมินผลสําเร็จของการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นทั้งกรณีก่อนส่งออก
และระหว่างขนส่ง  จะประเมินจากอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น 
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  ๑๕.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก 
   ๑๕.๓.๑ ต้องดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของ  NPPO  โดยต้องดําเนินการ  

ในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชซึ่งได้รับการรับรองจาก  NPPO  และกรมวิชาการเกษตร  ผลองุ่นสดที่จะส่งออกไปยัง
ราชอาณาจักรไทยอาจทําการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นควบคู่ไปพร้อมกับผลองุ่นสดที่ส่งออกไปยัง
ประเทศอื่นได้ 

   ๑๕.๓.๒ ถ้าผลองุ่นสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก  
NPPO  ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศน้ี 

  ๑๕.๔ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
   ๑๕.๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งเป็นการกําจัดศัตรูพืช

ด้วยความเย็นโดยดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า 
   ๑๕.๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งซึ่งดําเนินการในตู้ขนส่ง

สินค้านั้น  อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จสิ้นในช่วงระหว่างขนส่ง  หรือเสร็จสิ้น
เม่ือตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง 

   ๑๕.๔.๓ การส่งออกผลองุ่นสดซึ่งต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่งนั้น  ต้องลดอุณหภูมิผลตรงบริเวณก่ึงกลางผลให้ต่ําลงถึงระดับเดียวกันกับหรือต่ํากว่า
อุณหภูมิเป้าหมายที่กําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายเข้าตู้ขนส่งสินค้า  ทั้งนี้
เพื่อให้ม่ันใจว่าอุณหภูมิผลได้ลดต่ําลงถึงระดับที่เหมาะสม  ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  
และต้องรักษาระดับอุณหภูมิผลให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป 

   ๑๕.๔.๔ ถ้าผลองุ่นสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  
NPPO  ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเอกสารหมายเลข  ๔  ท้ายประกาศนี้  นอกจากนี้  ต้องมีใบรับรอง
การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๕  ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับสินค้า
ด้วยทุกคร้ัง 

ข้อ ๑๖ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๖.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูก  โพลีสไตรีน  พลาสติก  หรือลังไม้แบบต่าง  ๆ 

โดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัสดุใหม่หรือแปรใช้ใหม่  กรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษหรือพลาสติก  
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ต้องสะอาดและใหม่เท่านั้น 

  ๑๖.๒ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  และชิ้นส่วนของพืช  
เช่น  ใบ  ก่ิงก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๑๖.๓ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
   ผลองุ่นสดมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนด

ดังต่อไปนี้ 
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   ๑๖.๓.๑ ผลองุ่นสดส่งออกทางอากาศต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนด  
ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่มีรูเปิด  หรือ 
    (๒) ต้องบรรจุในถุงตาข่ายแล้วจึงบรรจุในบรรจุภัณฑ์  ขนาดของตาข่าย

แต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร  หรือ 
    (๓) ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์เม่ือปิดสนิทแล้วต้องปิดช่องระบายอากาศ

ทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์ด้วยตาข่าย  ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร  
หรือ 

    (๔) ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มัดรวมกันหรือมัดรวมกันแล้ววางบน
แท่นวาง  ต้องห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดด้วยตาข่ายหรือพลาสติก  ถ้าใช้ตาข่ายขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมี
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร 

   ๑๖.๓.๒ ผลองุ่นสดส่งออกทางน้ําจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ตามข้อกําหนดข้อ  ๑๖.๓.๑  ถ้าขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้าและปิดผนึกตู้เม่ือตู้ขนส่งสินค้าอยู่ภายใน
บริเวณเขตพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 

  ๑๖.๔ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ผลองุ่นสดซึ่งผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 

ตามข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
   ๑๖.๔.๑ ผลองุ่นสดซ่ึงผ่านการกําจัดศัตรูด้วยความเย็นก่อนส่งออก 

และส่งออกทางอากาศหรือทางน้ําต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ  ๑๖.๓.๑ 
   ๑๖.๔.๒ ผลองุ่นสดซึ่งผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง   

ในตู้ขนส่งสินค้า  จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนดข้อ  ๑๖.๓.๑ 
  ๑๖.๕ ต้องแสดงข้อมูลที่จําเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา

เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษบนแต่ละ
บรรจุภัณฑ์  ได้แก่   

   - ประเทศแหล่งกําเนิด  (เช่น  ผลิตผลของออสเตรเลีย  ผลผลิตของออสเตรเลีย  
เป็นต้น)   

   - ชื่อบริษัทส่งออก 
   - ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
   - หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก   
   - หมายเลขทะเบียนสวน 
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  ๑๖.๖ ในกรณีส่งออกผลองุ่นสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์  
แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกันต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบน
แท่นวางอนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๖.๗ ผลองุ่นสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ การตรวจส่งออก  
  NPPO ต้องม่ันใจว่าได้ดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ  ของกรมวิชาการเกษตร  

ครบสมบูรณ์แล้ว  ก่อนให้การรับรองผลองุ่นสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทย  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๗.๑ ได้ดําเนินการสุ่มตรวจผลองุ่นสดตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศน้ี 
  ๑๗.๒ ผลองุ่นสดได้ผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกรรมวิธีใดกรรมวิธีหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
   ๑๗.๒.๑ ผลองุ่นสดซึ่งมาจากนอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์  

ควีนส์แลนด์  เซาท์ออสเตรเลีย  และวิกตอเรีย  หรือมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ซึ่งเกิดการระบาด  
ของแมลงวันผลไม้  Bactrocera  tryoni  ได้ผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นตามข้อกําหนดข้อ  ๑๔.๑  
เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม้  Bactrocera  tryoni  แล้ว  หรือ 

   ๑๗.๒.๒ ผลองุ่นสดซ่ึงมาจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้ผ่านการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นตามข้อกําหนดข้อ  ๑๔.๒  เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม้  Ceratitis  capitata  แล้ว   

ข้อ ๑๘ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๘.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุข้อความ
เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้   

   “The  consignment  of  table  grape  fruit  has  been  produced  
and  prepared  for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  table  
grape  fruit  from  Australia  to  Thailand” 

  ๑๘.๒ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
   ถ้าผลองุ่นสดมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  

ดังต่อไปนี้   
   “The  consignment  of  table  grape  fruit  has  been  produced  in  

(  name  of  defined  area  )  which  is  a  pest  free  area  for  fruit  flies.” 
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  ๑๘.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๑๘.๓.๑ ถ้าผลองุ่นสดได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก   

ต้องระบุรายละเอียดของโรงงานกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  อุณหภูมิ  และระยะเวลาที่ใช้  (จํานวนวันที่
ต่อเนื่องกัน)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืชบนส่วนที่เหมาะสม 

   ๑๘.๓.๒ ถ้าผลองุ่นสดได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  
ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๕  ท้ายประกาศนี้  
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๘.๔ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลองุ่นสด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า
และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช   

ข้อ ๑๙ การตรวจนําเข้า 
  ๑๙.๑ เม่ือผลองุ่นสดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้าจะดําเนินการ

หลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
  ๑๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลองุ่นสดและตรวจสอบเพื่อย่ืนยันว่ามี

ศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด   
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๙.๓ ถ้ามีผลองุ่นสดจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  หน่วย  (พวงองุ่น)  ต้องสุ่มตรวจ
จํานวน  ๔๕๐  หน่วย  (พวงองุ่น)  หรือสุ่มตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจํานวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  หน่วย  
(พวงองุ่น)  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๖๐๐  หน่วย  (พวงองุ่น) 

  ๑๙.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศน้ี  ระหว่างการสุ่มตรวจผลองุ่นสดต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 

   ๑๙.๔.๑ แมลงวันผลไม้ 
    (๑) ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิต  ต้องส่งกลับหรือทําลาย 

โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  ทราบและระงับ
การนําเข้าโดยทันที 

    (๒) NPPO  ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที
และเสนอมาตรการแก้ไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้า  เม่ือมีคําอธิบายที่ชัดเจน
ถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

   ๑๙.๔.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น ๆ  ที่ มีชีวิตนอกเหนือจาก
แมลงวันผลไม้  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  
โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๙.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารหมายเลข  ๑   
ท้ายประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ๑๙.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลองุ่นสดกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้า   
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

   ๑๙.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์ 
   ๑๙.๖.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๙.๖.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทําลาย  หรือถูกสับเปลี่ยน  หรือหมายเลข

ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   ๑๙.๖.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผล  หรือแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้

ไม่อยู่ตรงตําแหน่งที่กําหนด  หรือผลที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด 
   ๑๙.๖.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ 
ข้อ ๒๐ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๒๐.๑ การส่งออกผลองุ่นสดจากแหล่งปลูกตามข้อ  ๙  ในเครือรัฐออสเตรเลียไปยัง

ราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรอง
ส่งออกแล้วเท่านั้น  โดยเครือรัฐออสเตรเลียต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๒๐.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว  เห็นว่า  
มีความจําเป็นอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าได้อีกต่อไป  โดยเครือรัฐออสเตรเลียต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อนันต์  สุวรรณรัตน์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลยี 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
    Order Coleoptera  
        Family Curculionidae  
            Pantomorus cervinus Fuller's rose beetle 
            Phlyctinus callosus vine calandra 
        Family Nitidulidae  
            Carpophilus humeralis pineapple sap beetle 
        Family Scarabaeidae  
            Dilochrosis atripennis flower chafer 
    Order Diptera  
        Family Tephritidae  
            Bactrocera tryoni Queensland fruit fly 
            Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 
    Order Hemiptera  
        Family Aleyrodidae  
            Trialeurodes vaporariorum greenhouse whitefly 
        Family Aphididae  
            Macrosiphum euphorbiae potato aphid 
        Family Coccidae  
            Coccus persicae grapevine scale 
            Parthenolecanium corni European fruit lecanium 
        Family Diaspididae  
            Aspidiotus nerii aucuba scale 
        Family Phylloxeridae  
            Daktulosphaira vitifoliae grapevine phylloxera 
        Family Pseudococcidae  
            Pseudococcus viburni Californian mealybug 
    Order Hymenoptera  
        Family Tenthredinidae  
            Ametastegia glabrata dock sawfly 
    Order Lepidoptera  
        Family Tortricidae  
            Cydia molesta Oriental fruit moth 
            Epiphyas postvittana light brown apple moth 



 

- ๒ - 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
    Order Thysanoptera  
        Family Phlaeothripidae  
            Haplothrips froggatti black plague thrips 
            Haplothrips victoriensis tubular black thrips 
        Family Thripidae  
            Thrips australis plum thrips 
ไร  
        Family Eriophyidae  
            Calepitrimerus vitis grape leaf rust mite 
            Colomerus vitis grape erineum mite 
        Family Tenuipalpidae  
            Brevipalpus lewisi citrus flat mite 
            Brevipalpus obovatus privet mite 
        Family Tetranychidae  
            Bryobia praetiosa clover mite 
            Bryobia rubrioculus brown apple mite 
            Panonychus ulmi European red spider mite 
            Petrobia latens tetranychid mite 
            Tetranychus desertorum tetranychid mite 
            Tetranychus ludeni red spider mite 
แมงมุม  
        Family Theridiidae  
            Latrodectus hasselti Australian red-back spider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

พ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ในเครือรัฐออสเตรเลีย 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 

พ้ืนที่ ดังต่อไปน้ีในเครือรัฐออสเตรเลียเป็นพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้สําหรับแมลง 
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) และ Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) ได้แก่ 

๑. รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) 
๒. เขตริเวอร์รินา (Riverina district) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ประกอบด้วย

เขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมกัน ได้แก่ เมือง (city) กิฟฟิท (Griffith), เขตพ้ืนที่ (shire) คาเรทโฮล (Carrathool), ลีตัน 
(Leeton), นาเรนเดอร์รา (Narrandera) และ เมอร์รัมบิดส์ (Murrumbidgee) พ้ืนที่น้ียังแบ่งย่อยออกเป็น ๒ ส่วน  
คือ พ้ืนที่เขตชลประทานเมอร์มัมบิดส์ (Murrmbidgee Irrigation Area, MIA) และรวมไปถึงเขตพ้ืนที่คาเรทโฮล 

๓. เขตริเวอร์แลนด์ (Riverland district) ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia)ประกอบด้วย
เขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมกัน ได้แก่ เขตพื้นที่ (county) เฮมเล (Hamley), เขตพ้ืนที่ (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)  ในเขตพ้ืนที่ (shire) มิลดูรา (Mildura) ของรัฐวิกตอเรีย (Victoria) 

๔. เขตชัลเรเซีย (Sunraysia district) ของรัฐวิกตอเรีย และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประกอบด้วย
เขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เหล่าน้ีรวมกัน ได้แก่ เขตพ้ืนที่ (shire) เวนเวอดท์ (Wentworth) และบาเรนดอล (Balranald) 
ในรัฐนิวเซาร์เวลส์ และ มิลดูรา (Mildura), สวอนฮิล (Swan Hill), วาโคล (Wakool) และคีเรง (Kerang) และเมือง 
(city) สวอนฮิล (Swan Hill), มิลดูรา (Mildura) และเขตพ้ืนที่ (borough) คีเรง (Kerang) ในรัฐวิกตอเรีย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 เอกสารหมายเลข ๓ 

ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดสําหรับห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 
๑.๑-การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องดําเนินการเฉพาะในห้องเย็น               

กําจัดศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองจาก-NPPO-และกรมวิชาการเกษตรเท่าน้ัน เครือรัฐออสเตรเลียต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการเดินทางไปตรวจรับรองห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 

๑.๒-NPPO-มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบจนม่ันใจว่าห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 
ที่ผู้ส่งออกใช้น้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่สามารถปรับลดอุณหภูมิและรักษา
ระดับอุณหภูมิในผลไม้ให้คงที่ได้เป็นระยะเวลานานตามข้อกําหนด-และห้องเย็นต้องปิดประตูใส่กุญแจได้                 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลไม้ปลอดภัยจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชและการปลอมปนในระหว่างดําเนินการกําจัดศัตรูพืช 

๑.๓-NPPO-ต้องเก็บข้อมูลการจดทะเบียนห้องเย็นซึ่งผ่านการรับรองเพ่ือใช้สําหรับการ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ก่อนส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย การจดทะเบียนห้องเย็นต้องมีรายละเอียด
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

๑.๓.๑ สถานที่ต้ังและแผนผังการก่อสร้างโรงงาน รวมท้ังรายละเอียดของเจ้าของ
หรือผู้ดําเนินการ 

๑.๓.๒-ขนาดและความจุห้องเย็น 
๑.๓.๓-ชนิดวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนในการทําฝาผนัง เพดาน และพ้ืนห้องเย็น 
๑.๓.๔-ผู้ผลิต รุ่น ชนิด ขนาดเครื่องทําความเย็นและระบบการหมุนเวียนอากาศ

ภายในห้องเย็น 
๑.๓.๕-ช่วงการควบคุมอุณหภูมิของเคร่ืองทําความเย็น-ระบบควบคุมการละลายนํ้าแข็ง

และข้อมูลจําเพาะ-และรายละเอียดของอุปกรณ์สําคัญอ่ืนๆ ของเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 
๑.๔-NPPO-ต้องส่งช่ือและที่อยู่ของโรงงานท่ีมีห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชซึ่งได้รับการจดทะเบียน

ให้กับกรมวิชาการเกษตรก่อนเร่ิมฤดูกาลการส่งออกในแต่ละปี 
 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ 
NPPO-ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๒.๑-ต้องเหมาะสมสําหรับใช้ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบการบันทึกอุณหภูมิ

ต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส-ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทํางานอัตโนมัติ-และสามารถรองรับแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้
ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ แท่ง 

๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ  อย่างต่อเน่ืองดังต่อไปน้ี วัน เวลา หมายเลขแท่งวัดอุณหภูมิ 
รวมท้ังอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ-และอุณหภูมิตลอดช่วงระยะเวลา         
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

 
 



 

    - ๒ - 
 

๒.๔ ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกช่ัวโมง 
โดยมีค่าความละเอียด-๐.๑-องศาเซลเซียส-และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่าน้ันได้รับ                 
การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 

๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ละแท่ง รวมทั้งหมายเลขห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 

 

ข้อ ๓ ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเท่ียงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด

สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร

หรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วนปลายสุด
ของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเท่ียงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ-๐.๓-องศาเซลเซียส         
ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๓ .๓ -ต้องทํ า เค ร่ืองหมายแสดงหมายเลขกํ า กับแท่ ง วัด อุณหภูมิแ ต่ละแท่ ง                 
เพ่ือประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 

 

ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
๔.๑ การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของ-NPPO 
๔.๒-ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมิผลไม้-ต้องดําเนินการ

เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมโิดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสมกับนํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนก้ัน 
๔.๓-ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ-เติมนํ้ากลั่นในปริมาณที่เพียงพอให้สามารถ          

กวนเข้ากันได้ โดยมีปริมาณน้ําแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐) 

๔.๔ กวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพ่ือให้แน่ใจว่านํ้าเย็นอย่างทั่วถึง 
และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างนํ้าแข็งบดและน้ํากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
สําหรับการปรับอุณหภูมิของน้ําเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 

๔.๕-ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน-ต้องจุ่มแท่งวัดอุณหภูมิ
และแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันต้องไม่สัมผัส
กับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากน้ัน ต้องกวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นเป็นระยะๆ 
ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้ต่อเมื่อนํ้าเย็นอุณหภูมิ
ลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด 

๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิตํ่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง 
แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบ่ียงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองคร้ังต้องไม่เกิน 
๐.๑ องศาเซลเซียส 

๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบ่ียงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่งวัดอุณหภูมิ
แท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดแทน 

 
 



 

    - ๓ - 
 

ข้อ ๕ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
๕.๑ การวางแท่งวัดอุณหภูมิที่ตําแหน่งต่างๆ ในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชและการเช่ือมต่อ

แท่งวัดอุณหภูมิเข้ากับเคร่ืองบันทึกข้อมูลต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO 
๕.๒-การขนย้ายผลไม้ซึ่งวางอยู่บนแท่นรองรับสินค้าเข้าไปในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 

ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO-และการลดอุณหภูมิผลไม้ให้ตํ่าลงล่วงหน้าอาจกระทําได้ขึ้นอยู่กับ       
การพิจารณาของผู้ส่งออก 

๕.๓-การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้
จํานวน ๔ แท่ง เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 

๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวังให้เข้า
ไปถึงบริเวณก่ึงกลางของผลไม้-การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอาผลไม้  
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ที่นํามากําจัดศัตรูพืชในแต่ละคร้ัง สําหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิ
ต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า-ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไปจากผลไม้ 
นอกจากน้ี การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพ่ือหลีกเลี่ยงการวัดอุณหภูมิอากาศ 
แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี ต้องปฏิเสธการรับรองการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๕.๕ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิภายในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิจํานวน ๒ แท่ง สําหรับวัดอุณหภูมิอากาศภายใน

ห้องเย็น ตรงตําแหน่งอากาศหมุนเวียนในห้องเย็นที่ช่องเปิดลมเข้า (ลมจากห้องเย็นย้อนกลับสู่เครื่องทําความเย็น) 
และลมออก (ลมจากเคร่ืองทําความเย็นออกสู่ห้องเย็น) 

๕.๕.๒ ต้องมีแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้อีกจํานวน ๔ แท่ง สําหรับวัดอุณหภูมิภายในผลไม้
ที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ตําแหน่งก่ึงกลางของกองที่อยู่ตรงกลางห้องเย็น 
(๒) ตําแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ตรงกลางห้องเย็น 
(๓) ตําแหน่งกลางของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก และ 
(๔) ตําแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก 

๕.๖ เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาจเร่ิมการบันทึกอุณหภูมิผลไม้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี   
การพิจารณาเวลาเร่ิมต้นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ัน ต้องเริ่มนับเวลาหลังจากแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่งมี
อุณหภูมิถึงระดับที่กําหนดเท่าน้ัน 

๕.๗ ในกรณีใช้แท่งวัดอุณหภูมิจํานวนตํ่าสุดตามข้อกําหนด และเกิดเหตุการณ์แท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้แท่งหน่ึงแท่งใดไม่สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิในช่วงระยะเวลาตามข้อกําหนดได้เป็นเวลานาน
มากกว่า ๔ ช่ัวโมงติดต่อกัน ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นในครั้งน้ันล้มเหลวและต้องเริ่มต้นดําเนินการใหม่ 

 

ข้อ ๖  การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๖.๑-ให้ถือว่ากระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์-ถ้ารายงาน 

ผลการบันทึกข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด-และแท่งวัดอุณหภูมิได้ผ่าน
การเทียบมาตรฐานอีกคร้ังแล้วโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ โรงคัดบรรจุสินค้าต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้เพ่ือให้    
กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ 

 
 
 
 
 



 

    - ๔ - 
 

๖.๒ ถ้าการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นแสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเม่ือเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่บันทึกไว้
ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่-ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า            
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด-ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ันล้มเหลว  
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นซ้ําสามารถกระทําได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ-NPPO-และผู้ส่งออก 

๖.๓ ต้องพิมพ์ข้อมูลผลการบันทึกอุณหภูมิพร้อมกับแนบข้อมูลสรุปที่แสดงว่ากระบวนการ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสําเร็จ 

๖.๔-ต้องลงนามรับรองรายงานผลการบันทึกอุณหภูมิและข้อมูลสรุป-ก่อนยืนยันว่า 
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสําเร็จแล้ว-และมอบข้อมูลเหล่าน้ีแก่กรมวิชาการเกษตร        
เพ่ือตรวจสอบเมื่อได้รับการร้องขอ 

๖.๕ ถ้าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ไม่ประสบผลสําเร็จ พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจเริ่มดําเนินการบันทึกอุณหภูมิใหม่ และการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่ดําเนินการต่อเน่ืองจากน้ันต้อง
ให้ผลดังต่อไปน้ี 

๖.๕.๑-NPPO-ต้องตรวจสอบยืนยันว่าได้ดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนด             
ในข้อ ๖.๓ หรือ 

๖ .๕ .๒-ช่วงระยะเวลาต้ังแต่หยุดดําเนินการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น             
และกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องน้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 

ทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันไปตลอดเวลา
จากจุดที่เครื่องบันทึกอุณหภูมิเริ่มกลับมาบันทึกอุณหภูมิใหม่ 

 

ข้อ ๗  การขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้า 
๗.๑-NPPO-ต้องตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าก่อนอนุญาตให้ขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า 

ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าตู้ขนส่งสินค้าปราศจากศัตรูพืชและต้องปิดช่องระบายอากาศต่างๆ ให้สนิทเพ่ือป้องกันศัตรูพืช
เล็ดลอดเข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่ช่องระบายอากาศถูกปิดแล้ว 

๗.๒ ต้องขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้าภายในอาคารท่ีสามารถป้องกันแมลงได้หรือใช้วัสดุ
กันแมลงกั้นระหว่างทางเข้าห้องเย็นและตู้ขนส่งสินค้า 

 

ข้อ ๘  การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 
๘.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่งสินค้า

ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ขนส่งสินค้าภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO-ผนึกที่ปิด
บนประตูตู้ขนส่งสินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่งสินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะปฏิเสธการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 

๘.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 

ข้อ ๙  การเก็บรักษาผลไม้กรณีที่ยังไม่ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าทันที 
ผลไม้ซึ่งผ่านการกําจัดศัตรูพืชแล้วแต่ยังไม่ได้ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าในทันที อาจเก็บ

รักษาผลไม้เหล่าน้ีไว้เพ่ือทําการขนถ่ายในภายหลังได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขการจัดการรักษาความปลอดภัย
จากศัตรูพืชซึ่งกําหนดโดย NPPO ดังต่อไปน้ี 

 
 
 



 

-๕- 
 

๙.๑-ถ้าเก็บรักษาผลไม้ไว้ในห้องเย็นที่ใช้สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น     
ต้องปิดผนึกประตูห้องเย็น 

๙.๒-ถ้าเคลื่อนย้ายผลไม้ไปเก็บรักษาไว้ในห้องอ่ืน ต้องมีการจัดการซึ่งเห็นชอบโดย NPPO 
ว่าปลอดภัยจากการกลับเข้าทําลายของศัตรูพืชได้ และต้องไม่มีผลไม้ชนิดอ่ืนเก็บไว้ในห้องน้ัน 

๙.๓-เมื่อมีการขนย้ายผลไม้ต่อมาในภายหลัง-ต้องดําเนินการภายใต้การกํากับดูแล           
ของ NPPO-ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ๗ 

 
 
 
 

 



 

เอกสารหมายเลข ๔ 
 

ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดสําหรับตู้ขนส่งสินค้า 
๑.๑ ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมสําหรับใช้กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น

ระหว่างขนส่ง  
๑.๒-ตู้ขนส่งสินค้าต้องมีระบบการทําความเย็นภายในตัวตู้ และต้องติดต้ังอุปกรณ์

บันทึกอุณหภูมิ โดย-NPPO-ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้า
ประเภทที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่
ได้ตามข้อกําหนด 

 

ข้อ ๒  ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ  
NPPO-ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ-ดังต่อไปน้ี 
๒.๑-ต้องเหมาะสมสําหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  

ระบบการบันทึกอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส 
ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทํางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัดอุณหภูมิ
ผลไม้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง 

๒.๓-ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเน่ืองดังต่อไปน้ี วัน เวลา หมายเลข        
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๒.๔-ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหน่ึงครั้ง 
ในทุกช่ัวโมง-โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่าน้ัน
ได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 

๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า 

 

ข้อ ๓ ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเท่ียงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด

สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร

หรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วนปลายสุด
ของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส        
ถึง-๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๓.๓ ต้องทําเครื่องหมายแสดงหมายเลขกํากับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งเพ่ือประกอบ         
การอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 

 
 



 

- ๒ - 
 

ข้อ ๔-การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
๔.๑-การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล

ของ-NPPO 
๔.๒-ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมิผลไม้-ต้องดําเนินการ

เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมโิดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสมกับนํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนก้ัน 
๔.๓-ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ-เติมนํ้ากลั่นในปริมาณที่เพียงพอให้สามารถ         

กวนเข้ากันได้ ซึ่งมีปริมาณนํ้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐)  

๔.๔-กวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพ่ือให้แน่ใจว่านํ้าเย็นอย่างทั่วถึง 
และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
สําหรับการปรับอุณหภูมิของน้ําเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 

๔.๕ ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน-ต้องจุ่มแท่งวัดอุณหภูมิ
และแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันต้องไม่สัมผัส
กับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ-นอกจากน้ัน-ต้องกวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นเป็นระยะ ๆ 
ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ-การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้ต่อเมื่อนํ้าเย็นอุณหภูมิ
ลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด  

๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิตํ่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง 
แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบ่ียงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองคร้ังต้องไม่เกิน 
๐.๑ องศาเซลเซียส 

๔.๗-แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบ่ียงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่งวัดอุณหภูมิ
แท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดแทน 

๔.๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน NPPO ต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร-“ใบรับรองการเทียบ
มาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับ
ราชอาณาจักรไทย”-สําหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข ๕ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าวต้องแนบมากับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารท้ังสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า 

 

ข้อ ๕ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
๕.๑-การขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าและการวางแท่งวัดอุณหภูมิภายในตู้ขนส่ง

สินค้าต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO 
๕.๒-ต้องจัดเรียงกล่องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพ่ือให้อากาศไหลเวียน 

ได้อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอทั้งด้านล่างและโดยรอบกล่องซึ่งอยู่บนแท่นรองรับสินค้าและกล่องที่วางซ้อนทับกัน
บนพ้ืนตู้ 

๕.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวัดอุณหภูมิ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยวางแท่งวัดอุณหภูมิเหล่านี้
ให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งจะทําให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม 
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๕.๔-ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวัง         
ให้เข้าไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้-การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือก      
เอาผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ที่นํามากําจัดศัตรูพืชในแต่ละคร้ัง-สําหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก-การเสียบแท่ง 
วัดอุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไป
จากผลไม้-นอกจากน้ี-การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพ่ือหลีกเลี่ยง
การวัดอุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี ต้องปฏิเสธการรับรองการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็น 

๕.๕-ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าขนาดความยาว ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 
และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ีตามท่ีแสดงไว้ในภาพที่ ๑ 

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

๕.๕.๒-ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก-๑-แท่ง-ในกล่องซึ่งวางอยู่
ตรงตําแหน่งก่ึงกลางของตู้ขนส่งสินค้า 

๕.๕.๓-ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ทั้ง ๓ จุด ในกล่องที่ตําแหน่งเท่ากับครึ่งหน่ึง
ของความสูงกองผลไม้ 

 

ข้อ ๖ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 
๖.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่งสินค้า

ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ขนส่งสินค้าภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO-ผนึกที่ปิด
บนประตูตู้ขนส่งสินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในการส่ังให้เปิดตู้ขนส่งสินค้า-พนักงานเจ้าหน้าที่
จะปฏิเสธการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 

๖.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 

 ข้อ ๗ การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๗.๑-การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง-เป็นการกําจัดศัตรูพืชในผลไม้              

ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้ส่งออกและด่านขนถ่ายสินค้าของราชอาณาจักรไทย 
บริษัทขนส่งสินค้าต้องพิมพ์ข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชจากเคร่ืองบันทึกข้อมูลและส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่            
ที่ด่านนําเข้า 

๗.๒-หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพฯ จะดําเนินการพิสูจน์บันทึกข้อมูล
การกําจัดศัตรูพืชว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่-และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ด่านนําเข้าทราบว่าการกําจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว-โดยข้ึนอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ 

๗.๓-เมื่อสินค้ามาถึงด่านนําเข้า-กรมวิชาการเกษตรต้องดําเนินการเทียบมาตรฐาน        
ของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ และพิสูจน์ว่ารายงานผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตาม
ข้อกําหนด 
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๗.๔-การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นแล้ว-แสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น-ต้องปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิ           
ที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ 

๗.๕ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด-ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ันล้มเหลว-สินค้าทั้งหมดต้องถูกส่งกลับ       
หรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
มุมมองด้านขา้ง 

 
 
 
 
           แท่งวัดอณุหภมูิ                                           แท่งวัดอณุหภูมิ                                         แท่งวดัอุณหภูม ิ
             หมายเลข ๓                                               หมายเลข ๒                                             หมายเลข ๑ 
 
 
 
 

มุมมองด้านประตู 
 
 
 
 

แท่งวัดอณุหภูม ิ
หมายเลข 

 
                                                                             ๑                      ๒                     ๓ 
                                                                             ๑                      ๒                     ๓ 
 
 
 
 

 

มุมมองด้านบน 
ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 

 
                                                                                                            แทง่วัดอุณหภูมิ หมายเลข ๑ 
 
                                                                                                            แทง่วัดอุณหภูมิ หมายเลข ๒ 
                                                            ๑ เมตร 
                                                                     แท่งวัดอณุหภูมิ หมายเลข ๓ 
 

 
มุมมองด้านบน 

ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) 
 
                                                                                                                                                     แท่งวัดอณุหภูม ิหมายเลข ๑ 
 
                                                                                                              แท่งวัดอุณหภมูิ หมายเลข ๒ 
             ๑.๕ เมตร 
                            แท่งวัดอณุหภูมิ หมายเลข ๓ 
 
 

ภาพที่ ๑ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่ง 



 

เอกสารหมายเลข ๕ 
 

ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า สําหรับราชอาณาจักรไทย 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 
ช่ือผู้ส่งออก   
หมายเลขใบรบัรองสุขอนามัยพืช   
หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขผนึกตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ   
นาฬิกาของตู้ขนส่งสินค้าซึ่งต้ังตามเวลา GMT 
วันที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (วัน เดือน ปี)   
๑. การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (ที่อุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส) 
 

หมายเลข 
แท่งวัดอุณหภูมิ 

การอ่านค่าอุณหภูมิ 
ครั้งที่ ๑

การอ่านค่าอุณหภูมิ 
ครั้งที่ ๒

ค่าสําหรับการปรับ
อุณหภูมิให้ถูกต้อง

๑     
๒     
๓        

 
๒. ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
 

ตําแหน่งของแท่งวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิผลไม ้(องศาเซลเซียส) 
๑                                                             .  
๒                                                              .
๓                                                                .

 
๓. วันที่ปิดตู้ขนส่งสินค้า 
    เวลาท้องถิ่น   วันที่ (วัน เดือน ปี)   
 

  
ช่ือเจ้าหน้าที่ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ ตราประทับ

 
 


