
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเขา้ผลส้มสดจากรัฐแอรโิซนา  สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.  2563 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลส้มสดน าเข้าเพ่ือการค้าจาก 
รัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกา  เสร็จสิ้นแล้ว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา  
สหรัฐอเมริกา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสด 
จากรัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกา  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  Specific  Commodity  Understanding  (SCU)  No.  4  Conditions  for  
Export  of  Fresh  Citrus  Fruit  from  Arizona,  USA  to  Thailand  ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร  
และ  Animal  and  Plant  Health  Inspection  Service  ในเดือนเมษายน  ๒๕๔๒ 

ข้อ ๔ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลส้มสดที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าราชอาณาจักรไทย  ได้แก่ 
  ๔.๑ เลมอน  (lemon,  Citrus  limon) 
  ๔.๒ ส้มโอ  (pummelo,  Citrus  maxima) 
  ๔.๓ เกรฟฟรุท  (grapefruit,  Citrus  paradisi) 
  ๔.๔ ส้มเปลือกล่อน  (mandarin  orange,  Citrus  reticulata) 
  ๔.๕ ส้มเกลี้ยง  (sweet  orange,  Citrus  sinensis) 
  ๔.๖ ผลส้มสดลูกผสม  (hybrid)  ทุกพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการค้า 
ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยส าหรับผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา  

สหรัฐอเมริกาปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๖.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 
  ๖.๒ สหรัฐอเมริกา  คือ  Animal  and  Plant  Health  Inspection  Service  

(APHIS),  United  States  Department  of  Agriculture  (USDA)  ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กร
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อารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๗ การอนุญาตน าเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ  ๘ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลส้มสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองท่าปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ าหรือทางอากาศ 
ข้อ  ๙ แหล่งปลูก 
  ๙.๑ ผลส้มสดต้องเป็นผลผลิตของสหรัฐอเมริกาและมาจากพ้ืนที่ซึ่ง  NPPO   

เสนอให้เป็นแหล่งปลูกส าหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย  และกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรอง
แล้วก่อนที่จะส่งออก 

  ๙.๒ ผลส้มสดเฉพาะจากแหล่งปลูกในรัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกา  ได้รับอนุญาต 
ให้น าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

  ๙.๓ ผลส้มสดจากแหล่งปลูกในรัฐแอริ โซนาอาจบรรจุในรัฐแคลิฟอร์ เนีย  
สหรัฐอเมริกา 

ข้อ  ๑๐ ข้อก าหนดส าหรับแปลงปลูก 
  ๑๐.๑ แปลงปลูก ในแหล่ งปลูกที่ ไ ด้ รับอนุญาตให้ ส่ งออกผล ส้มสดไปยั ง

ราชอาณาจักรไทยต้องเป็นแปลงปลูกที่ปลูกเพ่ือการค้าและจดทะเบียนภายใต้ระบบที่   NPPO   
ให้การรับรองก่อนเริ่มการส่งออก  ต้องเก็บบันทึกการจดทะเบียนแปลงปลูกไว้ที่โรงคัดบรรจุผลไม้และ
ต้องมอบส าเนาบันทึกการจดทะเบียนแปลงปลูกให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับ 
การร้องขอ 

  ๑๐.๒ เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในแปลงปลูก
โดยต้องรักษาความสะอาดแปลงปลูกและต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือ 
มีมาตรการอื่น ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม 

  ๑๐.๓ เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกต้องเก็บรักษาข้อมูลกิจกรรมติดตามการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกตลอดฤดูกาลปลูกและมอบบันทึกดังกล่าวให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตร 
เมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ  ๑๑ ข้อก าหนดส าหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ 
  ๑๑.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้และ  NPPO  หรือหน่วยงานของ  

รัฐหรือเทศมณฑลที่ก าหนดต้องติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้   ซึ่งส่งออกผลส้มสดไปยัง
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ราชอาณาจักรไทย  โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องมอบบันทึกการจดทะเบียนแก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตร 
เมื่อได้รับการร้องขอและต้องด าเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๑.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องน าผลส้มสดมาจากแปลงปลูกที่จดทะเบียนในแหล่งปลูก 
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถด าเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว   
ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกซึ่งส่งออกผลส้มสดไปยังราชอาณาจักรไทยไว้ที่โรงคัด
บรรจุผลไม้และต้องมอบบันทึกให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

  ๑๑.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจรับผลไม้  การตรวจ  การลดอุณหภูมิ  การจัดการ  และการจัดส่ง 

  ๑๑.๔ NPPO  หรือหน่วยงานรัฐหรือเทศมณฑลที่ก าหนดต้องด าเนินการตรวจสอบ  
โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จัดการกับผลส้มสดส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยก่อนการจดทะเบียนและ 
ให้การรับรองเป็นประจ าทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๑๑.๕ การตรวจผลส้มสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องด าเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒ ข้อก าหนดส าหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
  ๑๒.๑ พ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน 

ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ( International  Standards  for  Phytosanitary  
Measures,  ISPMs)  ที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๒.๒ การก าหนดพ้ืนที่ปลูกส้มบริเวณใดในรัฐแอริโซนาให้เป็นพื้นที่ปลอดแมลงวัน
ผลไม้นั้น  NPPO  ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบอย่างเป็นทางการ   
ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพ่ือรักษาสถานภาพของพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพ้ืนที่
ปลอดแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่ราชอาณาจักรไทยน าเข้าผลส้มสด 

  ๑๒.๓ แมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยประกอบด้วย  
South  American  fruit  fly  (Anastrepha  fraterculus) ,  Mexican  fruit  fly  (Anastrepha  
ludens),  West  Indian  fruit  fly  (Anastrepha  obliqua),  Caribbean  fruit  fly  (Anastrepha  
suspensa) ,  Mediterranean  fruit  fly  (Ceratitis  capitata)   NPPO  จะให้ข้อมูลแหล่ งปลูก 
ในรัฐแอริโซนา  ซึ่งรับรู้ว่าเป็นพ้ืนที่กักกันถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้เหล่านี้ในแหล่งปลูกที่เป็นการค้า 

  ๑๒.๔ การส่งออกผลส้มสดจากพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้จะเป็นการรับรองพ้ืนท่ี
ปลอดแมลงวันผลไม้ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งก าจัดแมลงวนัผลไม้ในผลส้มสดก่อนส่งออก  NPPO  ต้องด าเนินการ
ส ารวจแบบติดตามแมลงวันผลไม้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือยืนยันการเป็นพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
ในรัฐแอริโซนา 

  ๑๒.๕ NPPO  ต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบทันทีที่มีการยืนยันว่าพบ 
การแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกส้มที่เป็นการค้าในรัฐแอริโซนา  ต้องระงับเป็นการชั่วคราว
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ส าหรับการให้การรับรองการส่งออกผลส้มสดที่ไม่ได้ก าจัดแมลงวันผลไม้จากพ้ืนที่ที่พบแมลงวันผลไม้    
และต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบถึงระยะเวลาส าหรับการฟ้ืนพ้ืนที่เหล่านั้นให้กลับมาได้รับ  
การรับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้อีกครั้ง 

ข้อ  ๑๓ มาตรการจัดการส าหรับแมลง  Pantomorus  cervinus 
  ๑๓.๑ เกษตรกรซึ่งประสงค์จะส่งออกผลส้มสดไปยังราชอาณาจักรไทยจากแหล่ง

ปลูกในรัฐแอริโซนาจะต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือควบคุมแมลง  Pantomorus  
cervinus  พร้อมกับค าแนะน าส าหรับการติดตามและการปฏิบัติหรือบ าบัดถ้ามีความจ าเป็น  ถ้าตรวจพบ
แมลง  Pantomorus  cervinus  ในระหว่างการตรวจส่งออก  จะต้องไม่ให้การรับรองผลส้มจากสวน
หรือแปลงปลูกย่อยที่มีแมลงเข้าท าความเสียหายเพ่ือส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยตลอดทั้งฤดูกาล
ส่งออกที่เหลือ 

  ๑๓.๒ อีกทางเลือกหนึ่ง  อาจจะด าเนินการรมแก๊สผลส้มสดที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมวิชาการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงของแมลง  Pantomorus  cervinus  ก่อนการส่งออกมายัง
ราชอาณาจักรไทยจากแหล่งปลูกในรัฐแอริโซนา  ถ้าด าเนินการรมแก๊สกับผลส้มสดด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์  
ต้องผ่านการรมแก๊สที่อัตราก าหนดต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูม ิ อัตรา  (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ระยะเวลา  (ชัว่โมง) 
สูงกว่า  ๒๖.๕  องศาเซลเซยีส ๒๔ ๒ 
๒๑ - ๒๖.๔  องศาเซลเซียส ๓๒ ๒ 

๑๕.๕ - ๒๐.๙  องศาเซลเซยีส ๔๐ ๒ 
๑๐ - ๑๕.๔  องศาเซลเซียส ๔๘ ๒ 

หมายเหตุ  ปริมาณของผลส้มสดจะต้องไม่เกินร้อยละ  ๘๐  ของปริมาตรห้องรมและต้องไม่ด าเนินการ 
รมแก๊สผลส้มสดเมื่ออุณหภูมิผลต่ ากว่า  ๑๐  องศาเซลเซียส 

  ๑๓.๓ การรมแก๊สต้องด าเนินการโดยผู้ก าจัดศัตรู พืชที่มี ใบอนุญาตภายใต้ 
การควบคุมดูแลของ  NPPO  หรือหน่วยงานของรัฐหรือเทศมณฑลที่ก าหนด 

ข้อ  ๑๔ มาตรการจัดการส าหรับรา  Elsinoë  australis 
  ผลส้มสดต้องผ่านวิธีด าเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้เพ่ือก าจัดรา  Elsinoë  australis  

ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ  ๑๕ ข้อก าหนดส าหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๕.๑ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่ 
  ๑๕.๒ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  และชิ้นส่วน

ของพืช  เช่น  ใบ  กิ่งก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ 
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  ๑๕.๓ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันศัตรูพืชได้เพ่ือให้สินค้ามีความปลอดภัย 
ตามหลักการกักกันพืชเมื่อมาถึงยังราชอาณาจักรไทย  ถ้าผลิตผลส่งผ่านพ้ืนที่กักกันส าหรับแมลงวันผลไม้
ต้องอยู่ในตู้ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 

  ๑๕.๔ ต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้การทวนสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ 
บนแต่ละบรรจุภัณฑ์  ได้แก่   

   -  ผลิตผล  หรือผลผลิตของรัฐหรือประเทศต้นก าเนิด 
   -  ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
   -  ชื่อโรงคัดบรรจุผลไม้/ผู้จดัส่งผลไม้ 
   -  หมายเลขทะเบียนแปลงปลูก/หมายเลขกองสินค้า 
  ๑๕.๕ ในกรณีส่งออกผลส้มสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 

แยกเป็นกล่องไม่ไดม้ัดรวมกันต้องมีขอ้ความตอ่ไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกัน 
วางบนแท่นวางในตู้ขนส่งสินค้า  อนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏ
อย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๕.๖ ผลส้มสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ 
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๖ การตรวจส่งออก 
  NPPO  ต้องมั่นใจว่าได้ด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ  ของกรมวิชาการเกษตร 

ครบสมบูรณ์แล้ว  ก่อนให้การรับรองผลส้มสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑ ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างตรวจผลส้มสดตามกระบวนการที่เหมาะสม 

อย่างเป็นทางการ  และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  ในกรณี
ตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้น 
ด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือปฏิเสธการส่งออก 

  ๑๖.๒ ผลส้มสดได้ผ่านมาตรการจัดการศัตรูพืชกักกัน  ดังต่อไปนี้ 
   ๑๖.๒.๑ ผลส้มสดต้องมาจากสวนที่มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เพ่ือควบคุมแมลง  Pantomorus  cervinus  หรือได้ผ่านการรมแก๊สด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์เพ่ือก าจัดแมลง  
Pantomorus  cervinus  ที่อัตราก าหนดตามข้อ  ๑๓.๒ 

   ๑๖.๒.๒ ผลส้มสดต้องผ่านวิธีด าเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้เพ่ือก าจัดรา  
Elsinoë  australis  ที่ระบุตามข้อ  ๑๔ 

  ๑๖.๓ ต้องไม่ให้การรับรองผลส้มสดซึ่งมาจากพ้ืนที่กักกันส าหรับแมลงวันผลไม้ 
เพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย 
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ข้อ  ๑๗ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๗.๑ ต้องมี ใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่ งออกให้ โดย   NPPO  ก ากับมาด้วย   

โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและ
ต้องระบุข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้   

   “This  consignment  of  citrus  fruit  was  produced  and  prepared  
for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  citrus  fruit  from  
Arizona,  USA  to  Thailand.” 

  ๑๗.๒ พ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้ 
   ถ้าผลส้มสดมาจากพ้ืนที่ปลอดแมลงวันผลไม้  ใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ต้องระบุข้อความเพ่ิมเติมข้อความหนึ่งข้อความใด  ดังต่อไปนี้   
   (a) “The  consignment  of  citrus  fruit  was  sourced  and  packed  

in  Arizona  which  is  free  of  all  exotic  fruit  flies.”  หรือ 
   (b) “The  consignment  of  citrus  fruit  was  sourced  and  packed  

in  (   name  of  Arizona  County  )   which  is  an  area  free  of  all  exotic  fruit  flies. ”  
หรือ 

   (c) “The  consignment  of  citrus  fruit  was  sourced  and  packed  
in  (  name  of  Arizona  County  )  which  is  an  area  located  in  excess  of  15  kilometers  
from  the  epicenter  of  any  exotic  fruit  fly  declared  areas.” 

  ๑๗.๓ แมลง  Pantomorus  cervinus 
   ๑๗.๓.๑ ถ้าผลส้มสดผ่านการรมแก๊สด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์เพ่ือก าจัด

แมลง  Pantomorus  cervinus  ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้   
     “The  consignment  of  citrus  fruit  has  been  fumigated  

with  methyl  bromide  for  Pantomorus  cervinus.” 
   ๑๗.๓.๒ ถ้าผลส้มสดมาจากสวนที่มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

เพ่ือควบคุมแมลง  Pantomorus  cervinus  ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 
     “The  consignment  of  citrus  fruit  has  been  subjected  

to  in-field  control  programs  for  Pantomorus  cervinus.” 
  ๑๗.๔ รา  Elsinoë  australis 
   ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 
   “ The  consignment  of  citrus  fruit  has  been  undergone  

approved  packinghouse  procedures  for  Elsinoë  australis.” 
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  ๑๗.๕ ในกรณีขนส่งทางน้ าต้องระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึก 
ปิดตู้ขนส่งสินค้าในใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเอกสารขนส่งสินค้า  (ต้องระบุหมายเลขใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในเอกสารขนส่งสินค้า)   

ข้อ  ๑๘ การตรวจน าเข้า 
  ๑๘.๑ เมื่อผลส้มสดมาถึงด่านน าเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจน า เข้า 

จะด าเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบ  
มาพร้อมกับสินค้า 

  ๑๘.๒ สินค้าที่ส่งมอบทั้งหมดต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต  อาการของโรคพืช   
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน  ดิน  ขยะ  และเศษซากอื่น ๆ  เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย 

  ๑๘.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลส้มสดและตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่า 
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือจ าแนกชนิด   
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๘.๔ ถ้ามีผลส้มสดจ านวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจ านวน  
๔๕๐  ผล  หรือตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จ านวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๘.๕ ในกรณีตรวจพบแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยระหว่าง
การตรวจน าเข้าผลส้มสดต้องด าเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 

   ๑๘.๕.๑ ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิตหรือตายแล้วต้องส่งกลับหรือ
ท าลายโดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  
ทราบและระงับการน าเข้าโดยทันที 

   ๑๘.๕.๒ NPPO  ต้องตรวจสอบสาเหตขุองเหตกุารณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทแีละ
เสนอมาตรการแก้ไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการน าเข้า  เมื่อมีค าอธิบายที่ชัดเจน 
ถึงสาเหตุและมีการด าเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

  ๑๘.๖ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศนี้  ระหว่างการตรวจน าเข้าผลสม้สดต้องด าเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

   ๑๘.๖.๑ แมลง  Pantomorus  cervinus 
     (๑) ถ้าตรวจพบระยะการเจริญเติบโตใด ๆ  ที่มีชีวิตของแมลง  

Pantomorus  cervinus  บนผลส้มสดที่มาจากสวนที่มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
เพื่อควบคุมแมลง  Pantomorus  cervinus  ต้องถูกส่งกลับหรือท าลายโดยผู้น าเข้าตอ้งเป็นผู้รับผดิชอบ
ค่าใช้จ่าย 
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     (๒) กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  ทราบ
โดยทันที  หลังจากนั้น  NPPO  ต้องระงับการให้การรับรองผลส้มสดจากสวนหรือแปลงปลูกย่อย 
ที่พบแมลง  Pantomorus  cervinus  เพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยตลอดฤดูกาลส่งออกนั้น 

     (๓) ผลส้มสดจากสวนหรือแปลงปลูกย่อยที่ตรวจพบแมลง  
Pantomorus  cervinus  ซึ่งอยู่ระหว่างขนส่ง  จะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าราชอาณาจักรไทย 

     (๔) ถ้าตรวจพบระยะการเจริญเติบโตใด ๆ  ที่มีชีวิตของแมลง  
Pantomorus  cervinus  บนผลส้มสดที่ผ่านการรมแก๊สด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์ก่อนการส่งออก   
ต้องถูกส่งกลับหรือท าลายโดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

   ๑๘.๖.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสาร
หมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจน าเข้าผลส้มสดต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๘.๗ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศนี้ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี 
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช  
ที่ตรวจพบนั้นได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๘.๘ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลส้มสดกลับหรือท าลายโดยผู้น าเข้า 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

   ๑๘.๘.๑ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๘.๘.๒ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกท าลาย  หรือถูกสับเปลี่ยน  หรือ

หมายเลขไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเอกสารขนส่งสินค้า 
   ๑๘.๘.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง 
ข้อ  ๑๙ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๙.๑ การส่งออกผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกาไปยังราชอาณาจักรไทย

จะเริ่มด าเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ท าการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้ว
เท่านั้น  โดยสหรัฐอเมริกาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๙.๒ ในกรณีที่มีการระงับการน าเข้าหรือการน าเข้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   
กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก  
ในสหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้าได้อีกต่อไป  โดยสหรัฐอเมริกาต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทั้งหมด 
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เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



  
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
ไร  

Order Trombidiformes  
Family Tenuipalpidae  

Brevipalpus lewisi citrus flat mite 
Family Tetranychidae  

Eotetranychus yumensis Yuma Spider Mite 
Eutetranychus banksi Texas citrus mite 

แมลง  
Order Coleoptera  

Family Curculionidae  
Pantomorus cervinus Fuller’s rose beetle 

Order Hemiptera  
Family Aleyrodidae  

Aleurothrixus floccosus wooly whitefly 
Family Aphididae  

Aphis fabae black bean aphid 
Family Cicadellidae  

Homalodisca vitripennis glassy-winged sharpshooter 
Family Coccidae  

Coccus pseudomagnoliarum grey citrus scale 
Parthenolecanium corni European fruit lecanium 

Family Diaspididae  
Insulaspis longirostri black thread scale 
Lepidosaphes conchiformis fig oystershell scale 
Lepidosaphes pinnaeformis purple scale 
Lepidosaphes ulmi oystershell scale 
Pseudaonidia duplex camphor scale 
Unaspis euonymi euonymus scale 

Order Lepidoptera  
Family Gracillariidae  

Marmara gulosa citrus peelminer 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Family Noctuidae  

Helicoverpa zea American cotton bollworm 
Family Pyralidae  

Amyelois transitella navel orange worm 
Family Tortricidae  

Amorbia cuneana avocado leafroller 
Argyrotaenia citrana orange tortrix 
Platynota stultana omnivorous leaf roller 

Order Thysanoptera  
Family Thripidae  

Caliothrips fasciatus bean thrips 
Scirtothrips citri California citrus thrips 

เชื้อสาเหตุโรคพืช  
แบคทีเรีย  

Spiroplasma citri stubborn disease of citrus 
รา  

Elsinoë australis  sweet orange scab 
Geotrichum citri-aurantii fruit rot 

 



  
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

วิธีด าเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้ท่ีรับรองเพ่ือก าจัดรา Elsinoë australis 
สาเหตุโรค sweet orange scab (SOS) 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563 
    

 
ผลส้มสดที่ได้รับอนุญาตต้องผ่านวิธีด าเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้เพ่ือก าจัดรา Elsinoë 

australis ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ท าความสะอาดผลส้มสดโดยล้างด้วยน้ าและ 
ข้อ ๒ ขัดด้วยแปรงและ 
ข้อ ๓ ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวด้วยสารเคมี อย่างน้อย ๑ วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ท าให้ผลส้มสดเปียกอย่างทั่วถึงด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium 
hypochlorite) ความเข้มข้น ๒๐๐ ส่วนในล้านส่วน ที่ความเป็นกรดด่างระหว่าง ๖.๐ - ๗.๕ นานอย่างน้อย  
๒ นาท ีการปฏิบัติต้องเป็นไปตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลาก 

๓.๒ ท าให้ผลส้มสดเปียกอย่างทั่วถึงด้วยสารละลายที่มีโซเดียม โอ - ฟีนิลฟีเนต
(sodium o - phenyl phenate) ที่ความเข้มข้นระหว่างร้อยละ ๑.๘๖ - ๒.๐๐ ของสารละลายทั้งหมด 
ถ้าสารละลายนั้นมีฟองที่เกิดจากสบู่หรือสารซักฟอกเห็นได้ชัดเจนให้ท าให้ผลส้มเปียกนาน ๔๕ วินาที  
ถ้าสารละลายนั้นไม่มีฟองพอที่จะมองเห็นได้ให้ท าให้ผลส้มเปียกนาน ๑ นาที การปฏิบัติต้องเป็นไปตามค าแนะน า 
ที่ระบุบนฉลาก 

๓.๓ ท าให้ผลส้มสดเปียกอย่างทั่วถึงด้วยสารละลายกรดเพอร์ออกซีอะซีติก
(peroxyacetic acid) ความเข้มข้น ๘๕ ส่วนในล้านส่วน นานอย่างน้อย ๑ นาที การปฏิบัติต้องเป็นไปตาม
ค าแนะน าที่ระบุบนฉลาก 

ข้อ ๔ ผลส้มสดต้องผ่านการก าจัดเชื้อราด้วยสารอย่างน้อย ๑ ชนิด ในระหว่างการบรรจุ 
การปฏิบัติต้องเป็นไปตามค าแนะน าที่ระบุบนฉลาก ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ อิมาซาลิล (imazalil) 
๔.๒ ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) 

ข้อ ๕ ผลส้มสดต้องผ่านการเคลือบผิวด้วยขี้ผึ้ง (wax) 
 

    
 


