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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห,ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนําเข�าเพ่ือการค�า

จากเครือรัฐออสเตรเลียเสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห6งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดเพ่ือการค�า
จากเครือรัฐออสเตรเลีย ดังต6อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ประกาศนี้เรียกว6า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผล

พลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศนี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต6วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปCนต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจาก

เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
ข�อ ๔  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
ผลพลับสด (persimmon, Diospyros kaki) 
 
ข�อ ๕  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลพลับสดจากเครือรัฐ

ออสเตรเลียปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท�ายประกาศนี้ 
 
ข�อ ๖  หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๖.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๖.๒ เครือรัฐออสเตรเลีย คือ Department of Agriculture ได�รับมอบหมายให�เปCน

องค,กรอารักขาพืชแห6งชาติ (National Plant Protection Organization) อย6างเปCนทางการของ
เครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงต6อไปในประกาศนี้จะเรียกว6า “NPPO” 

 
ข�อ ๗  การอนุญาตนําเข�า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง/หน�า ๑๒/๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ต�องมีใบอนุญาตนําเข�าซ่ึงออกให�โดยกรมวิชาการเกษตร 
 
ข�อ ๘  วิธีการขนส6ง 
ต�องส6งผลพลับสดมาจากเมืองท6าแห6งหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองท6า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปCนสินค�าขนส6งทางน้ําหรือทางอากาศ 
 
ข�อ ๙  แหล6งปลูก 
๙.๑ ผลพลับสดต�องเปCนผลผลิตของเครือรัฐออสเตรเลีย และมาจากพ้ืนท่ีต6าง ๆ ซ่ึง 

NPPO กําหนดให�เปCนแหล6งปลูกสําหรับส6งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได�ให�
การรับรองแล�วก6อนท่ีจะส6งออก 

๙.๒ ผลพลับสดจากแหล6งปลูกเฉพาะในรัฐควีนส,แลนด, (Queensland) ได�รับ
อนุญาตให�นําเข�ามาในราชอาณาจักรไทย 

 
ข�อ ๑๐  ข�อกําหนดสําหรับสวน 
๑๐.๑ สวนในแหล6งปลูกท่ีได�รับอนุญาตท่ีจะส6งออกผลพลับสดไปยังราชอาณาจักร

ไทยต�องเปCนสวนท่ีปลูกเพ่ือการค�าและจดทะเบียนไว�กับ NPPO หรือภายใต�ระบบท่ี NPPO ให�การ
รับรอง NPPO ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให�แก6กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการ
ร�องขอและต�องดําเนินการจดทะเบียนสวนให�เสร็จสิ้นก6อนเริ่มการส6งออก 

๑๐.๒ เกษตรกรเจ�าของสวนท่ีจดทะเบียนต�องมีการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีในสวน
โดยต�องรักษาความสะอาดสวน และต�องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการ
อ่ืน ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช  ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว6าศัตรูพืชกักกันได�รับการจัดการอย6าง
เหมาะสม 

๑๐.๓ NPPO ต�องมอบข�อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาล
ปลูกให�แก6กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

 
ข�อ ๑๑  ข�อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออก 
๑๑.๑ NPPO ต�องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ี

จัดการผลไม�ส6งออกท่ีจะส6งออกผลพลับสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจด
ทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกแก6กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 
และต�องดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกให�เสร็จสิ้นก6อนเริ่ม
การส6งออก 

๑๑.๒ โรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกต�องนําผลพลับสดมาจาก
สวนท่ีจดทะเบียนในแหล6งปลูกท่ีกําหนดเท6านั้น  ท้ังนี้ เพ่ือให�สามารถดําเนินการทวนสอบย�อนกลับ
แหล6งท่ีมาได�อย6างรวดเร็ว ต�องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ�าของสวนซ่ึงส6งออกผลไม�ไปยัง
ราชอาณาจักรไทยและต�องมอบข�อมูลเหล6านี้ให�แก6กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

๑๑.๓ โรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกต�องจัดทําเอกสารมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนเก่ียวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๑.๔ NPPO ต�องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ี
จัดการผลไม�ส6งออกก6อนจดทะเบียน และต�องตรวจสอบระบบเปCนประจําทุกปd โรงคัดบรรจุผลไม�หรือ
สถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกต�องรับผิดชอบเก็บรักษาข�อมูลต6าง ๆ ท้ังหมด 

๑๑.๕ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก6อนส6งออกเพ่ือกําจัดศัตรูพืชกักกันต�อง
ดําเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกท่ีจดทะเบียนเท6านั้น 

๑๑.๖ การตรวจผลพลับสดว6าปราศจากศัตรูพืชกักกันต�องดําเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส6งออกท่ีจดทะเบียนเท6านั้น 

 
ข�อ ๑๒  ข�อกําหนดสําหรับแมลงศัตรูพืชกักกัน 
ผลพลับสดท่ีจะส6งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต�องจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม� 

ได�แก6 Jarvis’ fruit fly (Bactrocera jarvisi), lesser Queensland fruit fly (Bactrocera neohumeralis), 
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) และ Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) 
ด�วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต6อไปนี้ 

๑๒.๑ ผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น หรือ 
๑๒.๒ ผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี 
 
ข�อ ๑๓  มาตรการจัดการสําหรับแมลงวันผลไม� 
ผลพลับสดท่ีจะส6งออกไปยังราชอาณาจักรไทยจากรัฐควีนส,แลนด, จะส6งออกไปได�

ต�องผ6านการกําจัดแมลงวันผลไม� Bactrocera jarvisi, Bactrocera neohumeralis และ Bactrocera 
tryoni ด�วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต6อไปนี้ 

๑๓.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
ผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาต6าง ๆ 

ดังต6อไปนี้ 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต6อกัน) 
๐ องศาเซลเซียส (๓๒ องศาฟาเรนไฮต,) หรือตํ่ากว6า ๑๓ วัน หรือมากกว6า 

๐.๕๖ องศาเซลเซียส (๓๓ องศาฟาเรนไฮต,) หรือตํ่ากว6า ๑๔ วัน หรือมากกว6า 
๑.๑๑ องศาเซลเซียส (๓๔ องศาฟาเรนไฮต,) หรือตํ่ากว6า ๑๘ วัน หรือมากกว6า 
๑.๖๗ องศาเซลเซียส (๓๕ องศาฟาเรนไฮต,) หรือตํ่ากว6า ๒๐ วัน หรือมากกว6า 
๒.๒๒ องศาเซลเซียส (๓๖ องศาฟาเรนไฮต,) หรือตํ่ากว6า ๒๒ วัน หรือมากกว6า 

๑๓.๒ การกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี 
ผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด ๑๕๐ เกรย, 
 
ข�อ ๑๔  ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
๑๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นสามารถดําเนินการได�ท้ังก6อนส6งออกหรือ

ระหว6างขนส6ง สําหรับการดําเนินการระหว6างขนส6งนั้น อาจจะดําเนินการเพียงบางส6วนก6อนส6งออก
โดยเริ่มต�นดําเนินการในเครือรัฐออสเตรเลียและเสร็จสิ้นสมบูรณ,ระหว6างขนส6ง ในกรณีท่ีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

ดําเนินการระหว6างขนส6งเกิดล�มเหลว อาจจะดําเนินการต6อให�เสร็จสิ้นสมบูรณ,ได�เม่ือสินค�านั้นถึง
จุดหมายปลายทาง 

๑๔.๒ การประเมินผลสําเร็จของการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นท้ังกรณีก6อนส6งออก
และระหว6างขนส6งจะประเมินจากอุณหภูมิของแท6งวัดอุณหภูมิผลไม�เท6านั้น 

๑๔.๓ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก6อนส6งออก 
๑๔.๓.๑ ต�องดําเนินการภายใต�การกํากับดูแลของ NPPO โดยต�องดําเนินการ

ในห�องเย็นกําจัดศัตรูพืชซ่ึงได�รับการรับรองจาก NPPO และกรมวิชาการเกษตร ผลพลับสดท่ีจะ
ส6งออกไปยังราชอาณาจักรไทยอาจทําการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นควบคู6ไปพร�อมกับผลพลับสดท่ี
ส6งออกไปยังประเทศอ่ืนได� 

๑๔.๓.๒ ถ�าผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก6อนส6งออก 
NPPO ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท�ายประกาศนี้ 

๑๔.๔ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6ง 
๑๔.๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6งเปCนการกําจัดศัตรูพืช

ด�วยความเย็นโดยดําเนินการในตู�ขนส6งสินค�าระหว6างขนส6งสินค�า 
๑๔.๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6งซ่ึงดําเนินการในตู�

ขนส6งสินค�านั้น อาจจะเริ่มต�นกระบวนการต้ังแต6ตู�ขนส6งสินค�าอยู6บนบกและเสร็จสิ้นในช6วงระหว6าง
ขนส6งหรือเสร็จสิ้นเม่ือตู�ขนส6งสินค�าไปถึงปลายทาง 

๑๔.๔.๓ การส6งออกผลพลับสดซ่ึงต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น
ระหว6างขนส6งนั้น ต�องลดอุณหภูมิผลตรงบริเวณก่ึงกลางผลให�ตํ่าลงถึงระดับเดียวกันกับหรือตํ่ากว6า
อุณหภูมิเปqาหมายท่ีกําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม�เปCนการล6วงหน�าก6อนขนถ6ายเข�าตู�ขนส6งสินค�า  
ท้ังนี้ เพ่ือให�ม่ันใจว6าอุณหภูมิผลได�ลดตํ่าลงถึงระดับท่ีเหมาะสม ก6อนเริ่มต�นกระบวนการกําจัดศัตรูพืช
ด�วยความเย็นและต�องรักษาระดับอุณหภูมิผลให�คงท่ีติดต6อกันตลอดไป 

๑๔.๔.๔ ถ�าผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6ง 
NPPO ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดตามเอกสารหมายเลข ๓ ท�ายประกาศนี้ นอกจากนี้ ต�องมีใบรับรอง
การเทียบมาตรฐานของแท6งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๔ ท�ายประกาศนี้ แนบมาพร�อมกับ
สินค�าด�วยทุกครั้ง 

 
ข�อ ๑๕  ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี 
๑๕.๑ การฉายรังสีต�องดําเนินการในโรงงานฉายรังสีซ่ึงได�รับการรับรองจาก NPPO

และกรมวิชาการเกษตร 
๑๕.๒ การดําเนินการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสีต�องเปCนไปตามมาตรฐานระหว6าง

ประเทศ ว6าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures, 
ISPMs) ท่ีเก่ียวข�อง กรมวิชาการเกษตรให�การยอมรับการฉายรังสีท่ีอัตราดังกล6าวนี้กับแมลง ดังต6อไปนี้ 

๑๕.๒.๑ รังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด ๑๕๐ เกรย, สําหรับแมลงวัน
ผลไม� ในวงศ, (Family) เทฟริทติดี้ (Tephritidae) 

๑๕.๒.๒ รังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด ๔๐๐ เกรย, สําหรับแมลงทุก
ชนิดในชั้น (Class) อินเซกต�า (Insecta) ยกเว�น ดักแด�และตัวเต็มวัยของแมลงในอันดับ (Order) 
เลปปvดอบเทอร6า (Lepidoptera) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๕.๓ ถ�าผลพลับสดต�องผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี NPPO ต�องปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดตามเอกสารหมายเลข ๕ ท�ายประกาศนี้ 

 
ข�อ ๑๖  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ,และฉลาก 
๑๖.๑ บรรจุภัณฑ,อาจทําด�วยกระดาษลูกฟูก โพลีสไตรีน พลาสติก หรือลังไม�แบบ

ต6าง ๆ โดยบรรจุภัณฑ,เหล6านี้เปCนวัสดุใหม6หรือแปรใช�ใหม6 กรณีท่ีใช�บรรจุภัณฑ,เปCนกล6องกระดาษหรือ
พลาสติก บรรจุภัณฑ,เหล6านี้ต�องสะอาดและใหม6เท6านั้น 

๑๖.๒ ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,ซ่ึงต�องไม6มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส6วนของพืช 
เช6น ใบ ก่ิงก�าน เศษซากพืช เปCนต�น หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได� 

๑๖.๓ ผลพลับสดซ่ึงผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,ซ่ึง
ออกแบบเพ่ือปqองกันศัตรูพืชไม6ให�กลับเข�าไปทําลายผลไม�ในบรรจุภัณฑ, โดยบรรจุภัณฑ,ต�องไม6มีรูเปvด 
ถ�ามีความจําเปCนต�องมีรูเปvดเพ่ือระบายอากาศ ต�องปvดรูด�วยตาข6ายโดยตาข6ายแต6ละรูต�องมีเส�นผ6าน
ศูนย,กลางไม6เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร ก6อนนําบรรจุภัณฑ,ไปบรรจุผลไม�เพ่ือฉายรังสี บรรจุภัณฑ,ดังกล6าว
ต�องได�รับความเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรก6อนว6าได�รับการออกแบบอย6างเหมาะสมและม่ันใจได�
ว6าผลไม�ในบรรจุภัณฑ,ได�รับรังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมท่ีกําหนด 

๑๖.๔ ผลพลับสดซ่ึงผ6านการกําจัดศัตรูด�วยความเย็นก6อนส6งออกและส6งออกทาง
อากาศหรือทางน้ําต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,ตามข�อกําหนดข�อใดข�อหนึ่งดังต6อไปนี้ 

๑๖.๔.๑ ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,ซ่ึงไม6มีรูเปvด หรือ 
๑๖.๔.๒ ต�องบรรจุในถุงตาข6ายแล�วจึงนําบรรจุในบรรจุภัณฑ, ขนาดของตาข6าย

แต6ละรูต�องมีเส�นผ6านศูนย,กลางไม6เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร หรือ 
๑๖.๔.๓ ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,เม่ือปvดสนิทแล�วต�องปvดช6องระบายอากาศ

ท้ังหมดบนบรรจุภัณฑ,ด�วยตาข6าย ขนาดของตาข6ายแต6ละรูต�องมีเส�นผ6านศูนย,กลางไม6เกิน ๑.๖ 
มิลลิเมตร หรือ 

๑๖.๔.๔ ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,ท่ีมัดรวมกันหรือมัดรวมกันแล�ววางบนแท6น
วางต�องห6อหุ�มบรรจุภัณฑ,ท้ังหมดด�วยตาข6ายหรือพลาสติก ถ�าใช�ตาข6ายขนาดของตาข6ายแต6ละรูต�องมี
เส�นผ6านศูนย,กลางไม6เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร 

๑๖.๕ ผลพลับสดซ่ึงผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6งในตู�ขนส6ง
สินค�าจะได�รับการยกเว�นไม6ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ,ตามข�อกําหนดข�อ ๑๖.๔ 

๑๖.๖ ต�องแสดงข�อมูลท่ีจําเปCนบนบรรจุภัณฑ,เพ่ือให�การทวนสอบย�อนกลับ
แหล6งท่ีมาเปCนไปได�อย6างรวดเร็ว แต6อย6างไรก็ตาม อย6างน�อยท่ีสุดต�องมีข�อมูลดังต6อไปนี้ เปCน
ภาษาอังกฤษบนแต6ละบรรจุภัณฑ,ได�แก6 

๑๖.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
- ประเทศแหล6งกําเนิด (เช6น ผลิตผลของออสเตรเลีย ผลผลิตของ

ออสเตรเลีย เปCนต�น) 
- ชื่อบริษัทส6งออก 
- ชื่อผลไม� (ชื่อสามัญ) 
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�

ส6งออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

- หมายเลขทะเบียนสวน 
๑๖.๖.๒ การกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี 

- ประเทศแหล6งกําเนิด (เช6น ผลิตผลของออสเตรเลีย ผลผลิตของ
ออสเตรเลีย เปCนต�น) 

- ชื่อบริษัทส6งออก 
- ชื่อผลไม� (ชื่อสามัญ) 
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�

ส6งออก 
- หมายเลขทะเบียนสวน 
- ชื่อผู�ให�บริการฉายรังสี 
- ข�อความระบุว6าผลไม�ได�ผ6านการฉายรังสี 
- ข�อความระบุวัตถุประสงค,ของการฉายรังสี 
- วันท่ีฉายรังสี 
- สัญลักษณ,อาหารฉายรังสี 

 
๑๖.๗ ในกรณีส6งออกผลพลับสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ, 

แยกเปCนกล6องโดยไม6ได�มัดรวมกัน ต�องมีข�อความต6อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย6าง
ชัดเจนบนบรรจุภัณฑ,แต6ละกล6อง แต6อย6างไรก็ตาม ในกรณีส6งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ,ท่ีถูกมัด
รวมกันวางบนแท6นวางอนุญาตให�มีข�อความต6อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย6างชัดเจน
บนแต6ละด�านได� 

๑๖.๘ ผลพลับสดท่ีจะส6งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช�บรรจุภัณฑ,ท่ีทํา
จากไม�ต�องเปCนไปตามข�อกําหนดตามมาตรฐานระหว6างประเทศว6าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืชท่ี
เก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๑๗  การตรวจส6งออก 
NPPO ต�องม่ันใจว6าได�ดําเนินการตามข�อกําหนดต6าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตรครบ

สมบูรณ,แล�ว ก6อนให�การรับรองผลพลับสดส6งออกไปราชอาณาจักรไทยดังต6อไปนี้ 
๑๗.๑ ได�ดําเนินการสุ6มตรวจผลพลับสดตามกระบวนการท่ีเหมาะสมอย6างเปCน

ทางการและพบว6าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข ๑ ท�ายประกาศนี้ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีผลพลับสดผ6านการฉายรังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมท่ีเหมาะสมตาม

ข�อ ๑๕.๒ แล�วอาจไม6จําเปCนต�องเปCนไปตามวรรคหนึ่ง ผลพลับสดอาจจะมีศัตรูพืชกักกันท่ีมีชีวิตแต6
เปCนหมันหรือไม6สามารถออกจากดักแด�เปCนตัวเต็มวัยท่ีสมบูรณ,ได� 

๑๗.๒ ผลพลับสดซ่ึงมาจากรัฐควีนส,แลนด,ได�ผ6านมาตรการจัดการศัตรูพืชกักกันด�วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต6อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๗.๒.๑ ผลพลับสดได�ผ6านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นตามข�อกําหนด
ข�อ ๑๓.๑ เพ่ือกําจัดแมลงวันผลไม� Bactrocera jarvisi, Bactrocera neohumeralis และ Bactrocera 
tryoni แล�ว หรือ 

๑๗.๒.๒ ผลพลับสดได�ผ6านการฉายรังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด 
ดังต6อไปนี้ 

(๑) รังสี ท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด ๑๕๐ เกรย, สําหรับ
แมลงวันผลไม�ในวงศ,เทฟริทติดี้ หรือ 

(๒) รังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด ๔๐๐ เกรย, สําหรับแมลง
ทุกชนิดในชั้นอินเซกต�า ยกเว�น ดักแด�และตัวเต็มวัยของแมลงในอันดับเลปปvดอบเทอร6า 

 
ข�อ ๑๘  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๑๘.๑ ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให�โดย NPPO กํากับมาด�วย โดยต�นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต�องแนบมาพร�อมกับสินค�าทุกครั้งท่ีส6งไปยังราชอาณาจักรไทยและต�องระบุ
ข�อความเพ่ิมเติมดังต6อไปนี้ 

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

๑๘.๒ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
๑๘.๒.๑ ถ�าผลพลับสดได�รับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก6อนส6งออกต�อง

ระบุรายละเอียดของโรงงานกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น อุณหภูมิ และระยะเวลาท่ีใช� (จํานวนวันท่ี
ต6อเนื่องกัน) ในใบรับรองสุขอนามัยพืชบนส6วนท่ีเหมาะสม 

๑๘.๒.๒ ถ�าผลพลับสดได�รับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6ง
ต�องมีต�นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท6งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๔ ท�ายประกาศ
นี้แนบมาพร�อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๑๘.๓ การกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี 
ถ�าผลพลับสดได�รับการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสีต�องระบุข�อความเพ่ิมเติม ดังต6อไปนี้ 
“The consignment of persimmon fruit has been treated by irradiation 

at a minimum absorbed dose of ๑๕๐ Gy.” หรือ 
“The consignment of persimmon fruit has been treated by irradiation 

at a minimum absorbed dose of ๔๐๐ Gy.” 
๑๘.๔ ต�องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร,ของผลพลับสด หมายเลขตู�ขนส6งสินค�า

และหมายเลขผนึกปvดตู�ขนส6งสินค�า (สําหรับการขนส6งทางน้ํา) ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 
ข�อ ๑๙  การตรวจนําเข�า 
๑๙.๑ เม่ือผลพลับสดมาถึงด6านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข�าจะ

ดําเนินการหลังจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมา
พร�อมกับสินค�า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๙.๒ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะสุ6มตัวอย6างผลพลับสดและตรวจสอบเพ่ือยื่นยันว6ามี
ศัตรูพืชหรือไม6 ถ�าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส6งตัวอย6างศัตรูพืชไปยังห�องปฏิบัติการเพ่ือจําแนกชนิด
และต�องกักผลไม�ไว�จนกว6าจะทราบผลจากห�องปฏิบัติการ 

๑๙.๓ ถ�ามีผลพลับสดจํานวนน�อยกว6า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ6มตรวจจํานวน ๔๕๐ ผล 
หรือสุ6มตรวจท้ังหมด ถ�ามีจํานวนเท6ากับหรือมากกว6า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ6มตรวจจํานวน ๖๐๐ ผล 

๑๙.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข ๑ 
ท�ายประกาศนี้ ระหว6างการสุ6มตรวจผลพลับสดต�องดําเนินการตามมาตรการ ดังต6อไปนี้ 

๑๙.๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
(๑) แมลงวันผลไม� 

(๑.๑) ถ�าตรวจพบแมลงวันผลไม�ท่ีมีชีวิต ต�องส6งกลับ หรือ
ทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งผลการตรวจให� NPPO 
ทราบและระงับการนําเข�าโดยทันที 

(๑.๒) NPPO ต�องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึนโดย
ทันทีและเสนอมาตรการแก�ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข�า เม่ือมีคําอธิบาย
ท่ีชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก�ไขจนเปCนท่ียอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

(๒) ถ�าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวิตนอกเหนือจาก
แมลงวันผลไม� ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล6านั้นด�วยวิธีท่ีเหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส6งกลับ หรือทําลาย 
โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6าย 

๑๙.๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี 
(๑) ถ�าตรวจพบแมลงวันผลไม�ท่ีมีชีวิต จะได�รับอนุญาตให�นําเข�า

กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งผลการตรวจให� NPPO ทราบโดยทันที 
(๒) ถ�าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวิตตามเอกสาร

หมายเลข ๑ ท�ายประกาศนี้ ยกเว�นแมลงระยะดักแด�หรือตัวเต็มวัยของแมลงในอันดับเลปปvดอบ
เทอร6าในผลไม�ท่ีผ6านการฉายรังสีท่ีขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุด ๔๐๐ เกรย, จะได�รับอนุญาตให�
นําเข�ากรมวิชาการเกษตรจะแจ�งผลการตรวจให� NPPO ทราบโดยทันที 

(๓) ถ�าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวิตนอกเหนือจากตาม
เอกสารหมายเลข ๑ ท�ายประกาศนี้ ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล6านั้นด�วยวิธีท่ีเหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) 
ส6งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6าย 

๑๙.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีไม6มีรายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๑ ท�าย
ประกาศนี้ ท่ีมีศักยภาพเปCนศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล6านั้นด�วยวิธีท่ี
เหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส6งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6าย กรณี
ดังกล6าวนี้ไม6รวมถึงผลไม�ที่ผ6านการฉายรังสีซึ่งเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบ 
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข�าจากช6องทางการนําเข�านั้นเปCนการชั่วคราว จนกว6าการ
ประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบนั้นได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 

๑๙.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให�ส6งผลพลับสดกลับหรือทําลายโดยผู�นําเข�าต�อง
เปCนผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6าย ถ�าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต6อไปนี้เกิดข้ึน 

๑๙.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นไม6สมบูรณ, 
๑๙.๖.๒ ประตูตู�ขนส6งสินค�าปvดไม6สนิท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๙.๖.๓ ผนึกปvดตู�ขนส6งสินค�าถูกทําลาย หรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลข
ไม6ตรงตามท่ีระบุไว�ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๑๙.๖.๔ เสียบแท6งวัดอุณหภูมิผลไม�เลยออกนอกผล หรือแท6งวัดอุณหภูมิ
ผลไม�ไม6อยู6ตรงตําแหน6งท่ีกําหนด หรือผลท่ีเสียบด�วยแท6งวัดอุณหภูมิเปCนแผลแตกหรือเกิดรอยเปvด 

๑๙.๖.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ,ไม6มี ไม6ถูกต�อง หรือไม6สมบูรณ, 
 
ข�อ ๒๐  การประเมินกระบวนการส6งออก 
๒๐.๑ การส6งออกผลพลับสดจากแหล6งปลูกตามข�อ ๙ ในเครือรัฐออสเตรเลียไปยัง

ราชอาณาจักรไทย จะเริ่มดําเนินการได�หลังจากท่ีกรมวิชาการเกษตรได�ทําการประเมินกระบวนการ
ตรวจรับรองส6งออกแล�วเท6านั้น โดยเครือรัฐออสเตรเลียต�องเปCนผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6ายท้ังหมด 

๒๐.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเข�า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล�วเห็นว6ามี
ความจําเปCนอาจส6งพนักงานเจ�าหน�าท่ีเดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส6งออกในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ก6อนจะตัดสินใจอนุญาตให�นําเข�าได�อีกต6อไป โดยเครือรัฐออสเตรเลียต�องเปCน
ผู�รับผิดชอบค6าใช�จ6ายท้ังหมด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อนันต,  สุวรรณรัตน, 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. เอกสารหมายเลข ๑ รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
แนบท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒. เอกสารหมายเลข ๒ ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก6อน
ส6งออก แนบท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจากเครือรัฐ
ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. เอกสารหมายเลข ๓ ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6าง
ขนส6ง แนบท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจากเครือรัฐ
ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. เอกสารหมายเลข ๔ ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท6งวัดอุณหภูมิสําหรับ
การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว6างขนส6งในตู�ขนส6งสินค�า สําหรับราชอาณาจักรไทย แนบท�าย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. เอกสารหมายเลข ๕ ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยรังสี แนบท�าย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
วริญา/ตรวจ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 


