
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห+ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลส�มสดนําเข�าเพ่ือการค�าจาก

เครือรัฐออสเตรเลียเสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห5งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดเพ่ือการค�า
จากเครือรัฐออสเตรเลียดังต5อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ประกาศนี้เรียกว5า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผล

ส�มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศนี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต5วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปCนต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดจาก

เครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 
ข�อ ๔  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
๔.๑ ผลส�มสดจากแหล5งปลูกในพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ท่ีได�รับอนุญาตให�นําเข�า

ราชอาณาจักรไทย ได�แก5 
๔.๑.๑ เลมอน (lemon, Citrus limon) 
๔.๑.๒ ส�มโอ (pummelo, Citrus maxima) 
๔.๑.๓ เกรฟฟรุท (grapefruit, Citrus paradisi) 
๔.๑.๔ ส�มเปลือกล5อน (mandarin orange, Citrus reticulata) 
๔.๑.๕ ส�มหวาน (sweet orange, Citrus sinensis) 
๔.๑.๖ ผลส�มสดลูกผสม (hybrid) ทุกพันธุ+ท่ีปลูกเพ่ือการค�า 

๔.๒ ผลส�มสดจากแหล5งปลูกนอกพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ท่ีได�รับอนุญาตให�นําเข�า
ราชอาณาจักรไทย ได�แก5 

๔.๒.๑ เลมอน (lemon, Citrus limon) 
๔.๒.๒ ส�มเปลือกล5อน (mandarin orange, Citrus reticulata) 
๔.๒.๓ ส�มหวาน (sweet orange, Citrus sinensis) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล5ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง/หน�า ๓๑/๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 

 
 

 
ข�อ ๕  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลส�มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท�ายประกาศนี้ 
 
ข�อ ๖  หน5วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๖.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๖.๒ เครือรัฐออสเตรเลีย คือ Department of Agriculture ได�รับมอบหมายให�เปCน

องค+กรอารักขาพืชแห5งชาติ (National Plant Protection Organization) อย5างเปCนทางการของ
เครือรัฐออสเตรเลีย ซ่ึงต5อไปในประกาศนี้จะเรียกว5า “NPPO” 

 
ข�อ ๗  การอนุญาตนําเข�า 
ต�องมีใบอนุญาตนําเข�าซ่ึงออกให�โดยกรมวิชาการเกษตร 
 
ข�อ ๘  วิธีการขนส5ง 
ต�องส5งผลส�มสดมาจากเมืองท5าแห5งหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองท5า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปCนสินค�าขนส5งทางน้ําหรือทางอากาศ 
 
ข�อ ๙  แหล5งปลูก 
๙.๑ ผลส�มสดต�องเปCนผลผลิตของเครือรัฐออสเตรเลีย และมาจากพ้ืนท่ีต5าง ๆ ซ่ึง 

NPPO กําหนดให�เปCนแหล5งปลูกสําหรับส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได�ให�
การรับรองแล�วก5อนท่ีจะส5งออก 

๙.๒ ผลส�มสดจากแหล5งปลูกเฉพาะในรัฐต5อไปนี้ได�รับอนุญาตให�นํา เข�ามาใน
ราชอาณาจักรไทย 

๙.๒.๑ ผลส�มสดจากแปลงปลูกในพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ของรัฐนิวเซาท+เวลส+ 
(New South Wales) เซาท+ออสเตรเลีย (South Australia) และวิกตอเรีย (Victoria) 

๙.๒.๒ ผลส�มสดจากแปลงปลูกนอกพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ของรัฐนิวเซาท+เวลส+ 
ควีนส+แลนด+ (Queensland) เซาท+ออสเตรเลีย วิกตอเรีย และเวสเทิร+นออสเตรเลีย (Western 
Australia) 

 
ข�อ ๑๐  ข�อกําหนดสําหรับสวน 
๑๐.๑ สวนหรือแปลงปลูกย5อยในแหล5งปลูกท่ีได�รับอนุญาตท่ีจะส5งออกผลส�มสดไป

ยังราชอาณาจักรไทยต�องเปCนสวนท่ีปลูกเพ่ือการค�าและจดทะเบียนไว�กับ NPPO หรือภายใต�ระบบท่ี 
NPPO ให�การรับรอง NPPO ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให�แก5กรมวิชาการ
เกษตรเม่ือได�รับการร�องขอและต�องดําเนินการจดทะเบียนสวนให�เสร็จสิ้นก5อนเริ่มการส5งออก 

๑๐.๒ เกษตรกรเจ�าของสวนหรือแปลงปลูกย5อยท่ีจดทะเบียนต�องมีการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีในสวน โดยต�องรักษาความสะอาดสวน และต�องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ



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 

 
 

ผสมผสาน หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช  ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว5าศัตรูพืชกักกัน
ได�รับการจัดการอย5างเหมาะสม 

๑๐.๓ NPPO ต�องมอบข�อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาล
ปลูกให�แก5กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

 
ข�อ ๑๑  ข�อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออก 
๑๑.๑ NPPO ต�องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ี

จัดการผลไม�ส5งออกท่ีจะส5งออกผลส�มสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต�องมอบบันทึกรายละเอียดการจด
ทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกแก5กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 
และต�องดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกให�เสร็จสิ้นก5อนเริ่ม
การส5งออก 

๑๑.๒ โรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกต�องนําผลส�มสดมาจากสวน
หรือแปลงปลูกย5อยท่ีจดทะเบียนในแหล5งปลูกท่ีได�รับอนุญาตเท5านั้น  ท้ังนี้ เพ่ือให�สามารถดําเนินการ
ทวนสอบย�อนกลับแหล5งท่ีมาได�อย5างรวดเร็ว ต�องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ�าของสวนซ่ึงส5งออก
ผลไม�ไปยังราชอาณาจักรไทย และต�องมอบข�อมูลเหล5านี้ให�แก5กรมวิชาการเกษตรเม่ือได�รับการร�องขอ 

๑๑.๓ โรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกต�องจัดทําเอกสารมาตรฐาน
การปฏิบัติงานซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนเก่ียวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ 

๑๑.๔ NPPO ต�องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ี
จัดการผลไม�ส5งออกก5อนจดทะเบียน และต�องตรวจสอบระบบเปCนประจําทุกปm โรงคัดบรรจุผลไม�หรือ
สถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกต�องรับผิดชอบเก็บรักษาข�อมูลต5าง ๆ ท้ังหมด 

๑๑.๕ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นหรือรมด�วยสารรมก5อนการส5งออกเพ่ือกําจัด
ศัตรูพืชกักกันต�องดําเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกท่ีจดทะเบียน
เท5านั้น 

๑๑.๖ การตรวจผลส�มสดว5าปราศจากศัตรูพืชกักกันต�องดําเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออกท่ีจดทะเบียนเท5านั้น 

 
ข�อ ๑๒  ข�อกําหนดสําหรับแมลงศัตรูพืชกักกัน 
๑๒.๑ แมลงวันผลไม� 
ผลส�มสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต�องจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม� 

ได� แก5  halfordia fruit fly (Bactrocera halfordiae), Javis fruit fly (Bactrocera jarvisi), Krauss’s 
fruit fly (Bactrocera kraussi), lesser Queensland fruit fly (Bactrocera neohumeralis), 
mango fruit fly (Bactrocera frauenfeldi), Northern Territory fruit fly ( Bactrocera 
aquilonis), Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) แ ล ะ  Mediterranean fruit fly 
(Ceratitis capitata) ด�วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต5อไปนี้ 

๑๒.๑.๑ ผลส�มสดต�องมาจากแปลงปลูกในพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� หรือ 
๑๒.๑.๒ ผลส�มสดจากแปลงปลูกนอกพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� ต�องผ5านการ

กําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
๑๒.๒ แมลง Fuller’s rose beetle (Pantomorus cervinus) 



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 

 
 

ผลส�มสดจากแหล5งปลูกท่ีได�รับอนุญาต ยกเว�น รัฐควีนส+แลนด+ ท่ีจะส5งออกไปยัง
ราชอาณาจักรไทยต�องจัดการความเสี่ยงแมลง Pantomorus cervinus ด�วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ดังต5อไปนี้ 

๑๒.๒.๑ ต�องรมด�วยเมทิลโบรไมด+ (methyl bromide) หรือ 
๑๒.๒.๒ ต�องอยู5ภายใต�โครงการควบคุมแมลงภายในสวนซ่ึงติดตามตรวจสอบ

โดย NPPO 
 
ข�อ ๑๓  ข�อกําหนดสําหรับพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 
๑๓.๑ พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ต�องเปCนไปตามข�อกําหนดตามมาตรฐานระหว5าง

ประเทศว5าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืช (International Standards for Phytosanitary Measures, 
ISPMs) ท่ีเก่ียวข�อง 

๑๓.๒ การกําหนดพ้ืนท่ีปลูกบริเวณใดในเครือรัฐออสเตรเลียให�เปCนพ้ืนท่ีปลอด
แมลงวันผลไม�นั้น NPPO ต�องแจ�งเปCนลายลักษณ+อักษรให�กรมวิชาการเกษตรทราบอย5างเปCนทางการ
ต�องบังคับใช�ระเบียบข�อบังคับทางกฎหมายเพ่ือรักษาสถานภาพของพ้ืนท่ีท่ีได�รับการรับรองเปCนพ้ืนท่ี
ปลอดแมลงวันผลไม� 

๑๓.๓ พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�สําหรับแมลงวันผลไม� Bactrocera halfordiae, 
Bactrocera jarvisi, Bactrocera kraussi, Bactrocera neohumeralis, Bactrocera frauenfeldi, 
Bactrocera aquilonis, Bactrocera tryoni และ Ceratitis capitata ในเครือรัฐออสเตรเลียปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท�ายประกาศนี้ 

๑๓.๔ การส5งออกผลส�มสดจากพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ไม5มีความจําเปCนต�องกําจัด
แมลงวันผลไม�ในผลส�มสดก5อนส5งออก  ท้ังนี้ ต�องดําเนินการสํารวจแบบติดตามแมลงวันผลไม� 
Bactrocera halfordiae, Bactrocera jarvisi, Bactrocera kraussi, Bactrocera neohumeralis, 
Bactrocera frauenfeldi, Bactrocera aquilonis, Bactrocera tryoni และ Ceratitis capitata 
อย5างสมํ่าเสมอในพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 

๑๓.๕ NPPO ต�องแจ�งให�กรมวิชาการเกษตรทราบทันทีท่ีมีการยืนยันว5าพบการแพร5
ระบาดของแมลงวันผลไม�  Bactrocera halfordiae, Bactrocera jarvisi, Bactrocera kraussi, 
Bactrocera neohumeralis, Bactrocera frauenfeldi, Bactrocera aquilonis, Bactrocera 
tryoni และ Ceratitis capitata ในพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� NPPO ต�องระงับเปCนการชั่วคราว 
สําหรับการให�การรับรองการส5งออกผลส�มสดท่ีไม5ได�กําจัดแมลงวันผลไม�จากพ้ืนท่ีท่ีพบแมลงวันผลไม� 
และต�องแจ�งให�กรมวิชาการเกษตรทราบถึงระยะเวลาสําหรับการฟ{|นพ้ืนท่ีเหล5านั้นให�กลับมาได�รับการ
รับรองเปCนพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�อีกครั้ง 

๑๓.๖ NPPO ต�องแจ�งให�กรมวิชาการเกษตรทราบทันที หากพบแมลงวันผลไม�ชนิด
อ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากแมลงวันผลไม�  Bactrocera halfordiae, 
Bactrocera jarvisi, Bactrocera kraussi, Bactrocera neohumeralis, Bactrocera frauenfeldi, 
Bactrocera aquilonis, Bactrocera tryoni และ Ceratitis capitata ในพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 

 
ข�อ ๑๔  มาตรการจัดการสําหรับแมลงวันผลไม� 



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 

 
 

ผลส�มสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยซ่ึงมาจากนอกพ้ืนท่ีปลอดแมลงวัน
ผลไม�ของรัฐนิวเซาท+เวลส+ ควีนส+แลนด+ เซาท+ออสเตรเลีย วิกตอเรีย และเวสเทิร+นออสเตรเลีย หรือมา
จากพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ซ่ึงเกิดการระบาดของแมลงวันผลไม� จะส5งออกไปได�ต�องกําจัดแมลงวัน
ผลไม�ด�วยความเย็นท่ีอุณหภูมิและระยะเวลาต5าง ๆ ดังต5อไปนี้ 

๑๔.๑ ส�มหวานและส�มเปลือกล5อน 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต5อกัน) 
๒ องศาเซลเซียส (๓๕.๖ องศาฟาเรนไฮต+) หรือตํ่ากว5า ๑๘ วัน หรือมากกว5า 
๓ องศาเซลเซียส (๓๗.๔ องศาฟาเรนไฮต+) หรือตํ่ากว5า ๒๐ วัน หรือมากกว5า 

๑๔.๒ เลมอน 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต5อกัน) 
๒ องศาเซลเซียส (๓๕.๖ องศาฟาเรนไฮต+) หรือตํ่ากว5า ๑๖ วัน หรือมากกว5า 
๓ องศาเซลเซียส (๓๗.๔ องศาฟาเรนไฮต+) หรือตํ่ากว5า ๑๘ วัน หรือมากกว5า 

 
ข�อ ๑๕  มาตรการจัดการสําหรับแมลง Pantomorus cervinus 
ผลส�มสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยซ่ึงมาจากแหล5งปลูกท่ีได�รับอนุญาต 

ยกเว�น รัฐควีนส+แลนด+ จะส5งออกไปได�ต�องจัดการด�วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต5อไปนี้ 
๑๕.๑ การรมด�วยเมทิลโบรไมด+ 
ต�องผ5านการรมด�วยเมทิลโบรไมด+ท่ีอัตรากําหนดต5าง ๆ ดังต5อไปนี้ 

อุณหภูมิ อัตรา (กรัมต5อลูกบาศก+เมตร) ระยะเวลา (ชั่วโมง) 
สูงกว5า ๒๑ องศาเซลเซียส ๓๒ ๒ 
๑๖ - ๒๑ องศาเซลเซียส ๔๐ ๒ 
๑๑ - ๑๕ องศาเซลเซียส ๔๘ ๒ 

๑๐ องศาเซลเซียส ๕๖ ๒ 
หมายเหตุ ปริมาณของผลส�มสดจะต�องไม5เกินร�อยละ ๘๐ ของปริมาตรห�องรมและต�องไม5ดําเนินการ
รมผลส�มสดเม่ืออุณหภูมิผลตํ่ากว5า ๑๐ องศาเซลเซียส 

๑๕.๒ โครงการควบคุมแมลงภายในสวน 
๑๕.๒.๑ NPPO ต�องจดทะเบียนสวนหรือแปลงปลูกย5อยท้ังหมดในแหล5ง

ปลูกท่ีได�รับอนุญาตท่ีจะส5งออกผลส�มสดไปยังราชอาณาจักรไทย ยกเว�น รัฐควีนส+แลนด+ และต�อง
ดําเนินการสํารวจแบบติดตามศัตรูพืชสําหรับ Pantomorus cervinus 

๑๕.๒.๒ เกษตรกรเจ�าของสวนต�องปฏิบัติตามโครงการควบคุมแมลง 
Pantomorus cervinus ในสวนซ่ึงได�รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรและ NPPO 

๑๕.๒.๓ NPPO ต�องมอบบัญชีหมายเลขทะเบียนสวนหรือแปลงปลูกย5อย
ท้ังหมด ซ่ึงได�จดทะเบียนไว�ภายใต�โครงการควบคุมแมลง Pantomorus cervinus ในสวน ให�แก5กรม
วิชาการเกษตรล5วงหน�าไม5น�อยกว5าสามสิบวันก5อนเริ่มการส5งออกในแต5ละฤดูกาล 

 
ข�อ ๑๖  ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 



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 

 
 

๑๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นสามารถดําเนินการได�ท้ังก5อนส5งออกหรือ
ระหว5างขนส5ง สําหรับการดําเนินการระหว5างขนส5งนั้น อาจจะดําเนินการเพียงบางส5วนก5อนส5งออก
โดยเริ่มต�นดําเนินการในเครือรัฐออสเตรเลียและเสร็จสิ้นสมบูรณ+ระหว5างขนส5ง ในกรณีท่ีการ
ดําเนินการระหว5างขนส5งเกิดล�มเหลว อาจจะดําเนินการต5อให�เสร็จสิ้นสมบูรณ+ได�เม่ือสินค�านั้นถึง
จุดหมายปลายทาง 

๑๖.๒ การประเมินผลสําเร็จของการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นท้ังกรณีก5อนส5งออก
และระหว5างขนส5ง จะประเมินจากอุณหภูมิของแท5งวัดอุณหภูมิผลไม�เท5านั้น 

๑๖.๓ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก5อนส5งออก 
๑๖.๓.๑ ต�องดําเนินการภายใต�การกํากับดูแลของ NPPO โดยต�องดําเนินการ

ในห�องเย็นกําจัดศัตรูพืชซ่ึงได�รับการรับรองจาก NPPO และกรมวิชาการเกษตร ผลส�มสดท่ีจะส5งออก
ไปยังราชอาณาจักรไทยอาจทําการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นควบคู5ไปพร�อมกับผลส�มสดท่ีส5งออกไป
ยังประเทศอ่ืนได� 

๑๖.๓.๒ ถ�าผลส�มสดต�องผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก5อนส5งออก 
NPPO ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดตามเอกสารหมายเลข ๓ ท�ายประกาศนี้ 

๑๖.๔ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5ง 
๑๖.๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5งเปCนการกําจัดศัตรูพืช

ด�วยความเย็นโดยดําเนินการในตู�ขนส5งสินค�าระหว5างขนส5งสินค�า 
๑๖.๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5งซ่ึงดําเนินการในตู�

ขนส5งสินค�านั้น อาจจะเริ่มต�นกระบวนการต้ังแต5ตู�ขนส5งสินค�าอยู5บนบกและเสร็จสิ้นในช5วงระหว5าง
ขนส5งหรือเสร็จสิ้นเม่ือตู�ขนส5งสินค�าไปถึงปลายทาง 

๑๖.๔.๓ การส5งออกผลส�มสดซ่ึงต�องผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น
ระหว5างขนส5งนั้น ต�องลดอุณหภูมิผลตรงบริเวณก่ึงกลางผลให�ตํ่าลงถึงระดับเดียวกันกับหรือตํ่ากว5า
อุณหภูมิเป~าหมายท่ีกําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม�เปCนการล5วงหน�าก5อนขนถ5ายเข�าตู�ขนส5งสินค�า  
ท้ังนี้ เพ่ือให�ม่ันใจว5าอุณหภูมิผลได�ลดตํ่าลงถึงระดับท่ีเหมาะสม ก5อนเริ่มต�นกระบวนการกําจัดศัตรูพืช
ด�วยความเย็นและต�องรักษาระดับอุณหภูมิผลให�คงท่ีติดต5อกันตลอดไป 

๑๖.๔.๔ ถ�าผลส�มสดต�องผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5ง 
NPPO ต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดตามเอกสารหมายเลข ๔ ท�ายประกาศนี้ นอกจากนี้ ต�องมีใบรับรอง
การเทียบมาตรฐานของแท5งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๕ ท�ายประกาศนี้ แนบมาพร�อมกับ
สินค�าด�วยทุกครั้ง 

 
ข�อ ๑๗  ข�อกําหนดสําหรับผู�ประกอบการรมเมทิลโบรไมด+ 
๑๗.๑ NPPO ต�องดําเนินการจดทะเบียนผู�ประกอบการซ่ึงได�แสดงให�เห็นแล�วว5ามี

ความสามารถท่ีจะดําเนินการรมเมทิลโบรไมด+ได�อย5างมีประสิทธิภาพตามข�อกําหนด ต�องมอบรายชื่อ
ผู�ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนแล�วให�กับกรมวิชาการเกษตร และต�องแจ�งให�กรมวิชาการเกษตรทราบ
ทันทีเม่ือมีการแก�ไข เนื่องจากจดทะเบียนผู�ประกอบการเพ่ิมเติม การปรับปรุงแก�ไขผู�ประกอบการใน
ป�จจุบันหรือการยกเลิกหรือการพักใช�ทะเบียนเปCนการชั่วคราว 

๑๗.๒ การจดทะเบียนแต5ละผู�ประกอบการรมเมทิลโบรไมด+ต�องมีข�อมูลต5าง ๆ 
ดังต5อไปนี้ 



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 

 
 

ชื่อผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียน 
สถานท่ีตั้ง 
หมายเลขโทรศัพท+ โทรสาร และอ่ืน ๆ 
ชื่อเจ�าของและผู�จัดการ 
รัฐท่ีผู�ประกอบการดําเนินการรมสินค�า 
หมายเลขการข้ึนทะเบียน 
๑๗.๓ กรมวิชาการเกษตรต�องดําเนินการตรวจสอบผู�ประกอบการซ่ึงข้ึนทะเบียน

ท้ังหมดและเฉพาะผู�ประกอบการท่ีผ5านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรแล�วเท5านั้นถึงจะสามารถ
ดําเนินการรมเมทิลโบรไมด+กับผลส�มสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทย 

๑๗.๔ กรมวิชาการเกษตรจะติดตามการดําเนินการของผู�ประกอบการท่ีได�รับการ
รับรองกรณีท่ีกรมวิชาการเกษตรตรวจพบว5าการรมเมทิลโบรไมด+ไม5มีประสิทธิภาพ กรมวิชาการ
เกษตรจะแจ�งให� NPPO ทราบทันที กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการดําเนินการของผู�ประกอบการ
นั้นไปจนกว5าจะมีคําอธิบายท่ีชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก�ไขจนเปCนท่ียอมรับของ
กรมวิชาการเกษตร 

 
ข�อ ๑๘  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ+และฉลาก 
๑๘.๑ บรรจุภัณฑ+อาจทําด�วยกระดาษลูกฟูก โพลีสไตรีน พลาสติก หรือลังไม�แบบ

ต5าง ๆ โดยบรรจุภัณฑ+เหล5านี้เปCนวัสดุใหม5หรือแปรใช�ใหม5 กรณีท่ีใช�บรรจุภัณฑ+เปCนกล5องกระดาษหรือ
พลาสติก บรรจุภัณฑ+เหล5านี้ต�องสะอาดและใหม5เท5านั้น 

๑๘.๒ ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ซ่ึงต�องไม5มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส5วนของ
พืช เช5น ใบ ก่ิงก�าน เศษซากพืช เปCนต�น หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได� 

๑๘.๓ พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 
ผลส�มสดมาจากพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ตามข�อกําหนด

ดังต5อไปนี้ 
๑๘.๓.๑ ผลส�มสดส5งออกทางอากาศต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ตามข�อกําหนด

ข�อใดข�อหนึ่ง ดังต5อไปนี้ 
(๑) ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ซ่ึงไม5มีรูเป�ด หรือ 
(๒) ต�องบรรจุในถุงตาข5ายแล�วจึงบรรจุในบรรจุภัณฑ+ ขนาดของตา

ข5ายแต5ละรูต�องมีเส�นผ5านศูนย+กลางไม5เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร หรือ 
(๓) ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+เม่ือป�ดสนิทแล�วต�องป�ดช5องระบาย

อากาศท้ังหมดบนบรรจุภัณฑ+ด�วยตาข5าย ขนาดของตาข5ายแต5ละรูต�องมีเส�นผ5านศูนย+กลางไม5เกิน ๑.๖ 
มิลลิเมตร หรือ 

(๔) ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ท่ีมัดรวมกันหรือมัดรวมกันแล�ววางบน
แท5นวาง ต�องห5อหุ�มบรรจุภัณฑ+ท้ังหมดด�วยตาข5ายหรือพลาสติก ถ�าใช�ตาข5ายขนาดของตาข5ายแต5ละรู
ต�องมีเส�นผ5านศูนย+กลางไม5เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร 

๑๘.๓.๒ ผลส�มสดส5งออกทางน้ําจะได�รับการยกเว�นไม5ต�องบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ+ตามข�อกําหนดข�อ ๑๘.๓.๑ ถ�าขนถ5ายผลไม�เข�าตู�ขนส5งสินค�าและป�ดผนึกตู�เม่ือตู�ขนส5งสินค�าอยู5
ภายในบริเวณเขตพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 



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 

 
 

๑๘.๔ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 
ผลส�มสดซ่ึงผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ตาม

ข�อกําหนดดังต5อไปนี้ 
๑๘.๔.๑ ผลส�มสดซ่ึงผ5านการกําจัดศัตรูด�วยความเย็นก5อนส5งออกและส5งออก

ทางอากาศหรือทางน้ําต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ตามข�อกําหนดข�อใดข�อหนึ่งตามข�อ ๑๘.๓.๑ 
๑๘.๔.๒ ผลส�มสดซ่ึงผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5งในตู�

ขนส5งสินค�า จะได�รับการยกเว�นไม5ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ+ตามข�อกําหนดข�อ ๑๘.๓.๑ 
๑๘.๕ ต�องแสดงข�อมูลท่ีจําเปCนบนบรรจุภัณฑ+เพ่ือให�การทวนสอบย�อนกลับ

แหล5งท่ีมาเปCนไปได�อย5างรวดเร็ว แต5อย5างไรก็ตาม อย5างน�อยท่ีสุดต�องมีข�อมูลดังต5อไปนี้ เปCน
ภาษาอังกฤษบนแต5ละบรรจุภัณฑ+ ได�แก5 

- ประเทศแหล5งกําเนิด (เช5น ผลิตผลของออสเตรเลีย ผลผลิตของ
ออสเตรเลีย เปCนต�น) 

- ชื่อบริษัทส5งออก 
- ชื่อผลไม� (ชื่อสามัญ) 
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม�หรือสถานท่ีจัดการผลไม�ส5งออก 
- หมายเลขทะเบียนสวน 

๑๘.๖ ในกรณีส5งออกผลส�มสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ+แยก
เปCนกล5องไม5ได�มัดรวมกันต�องมีข�อความต5อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย5างชัดเจนบน
บรรจุภัณฑ+แต5ละกล5อง แต5อย5างไรก็ตาม ในกรณีส5งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ+ท่ีถูกมัดรวมกันวางบน
แท5นวางอนุญาตให�มีข�อความต5อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย5างชัดเจนบนแต5ละด�านได� 

๑๘.๗ ผลส�มสดท่ีจะส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช�บรรจุภัณฑ+ท่ีทําจาก
ไม�ต�องเปCนไปตามข�อกําหนดตามมาตรฐานระหว5างประเทศว5าด�วยมาตรการสุขอนามัยพืชท่ีเก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๑๙  การตรวจส5งออก 
NPPO ต�องม่ันใจว5าได�ดําเนินการตามข�อกําหนดต5าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ครบ

สมบูรณ+แล�ว ก5อนให�การรับรองผลส�มสดส5งออกไปราชอาณาจักรไทยดังต5อไปนี้ 
๑๙.๑ ได�ดําเนินการสุ5มตรวจผลส�มสดตามกระบวนการท่ีเหมาะสมอย5างเปCนทางการ

และพบว5าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข ๑ ท�ายประกาศนี้ 
๑๙.๒ ผลส�มสดได�ผ5านมาตรการจัดการศัตรูพืชกักกันดังต5อไปนี้ 

๑๙.๒.๑ ผลส�มสดซ่ึงมาจากนอกพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ของรัฐนิวเซาท+เวลส+ 
ควีนส+แลนด+ เซาท+ออสเตรเลีย วิกตอเรีย และเวสเทิร+นออสเตรเลีย หรือมาจากพ้ืนท่ีปลอดแมลงวัน
ผลไม�ซึ่งเกิดการระบาดของแมลงวันผลไม�ต�องผ5านการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นตามข�อกําหนด
ข�อ ๑๔ เพ่ือกําจัดแมลงวันผลไม� 

๑๙.๒.๒ ผลส�มสดจากแหล5งปลูกที่ได�รับอนุญาต ยกเว�น รัฐควีนส+แลนด+ 
ได�ผ5านการจัดการแมลง Pantomorus cervinus ด�วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต5อไปนี้ 

(๑) ได�ผ5านการรมด�วยเมทิลโบรไมด+ท่ีอัตรากําหนดตามข�อ ๑๕.๑ 
หรือ 



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 

 
 

(๒) ได�ปฏิบัติตามโครงการควบคุมแมลง Pantomorus cervinus 
ในสวนตามข�อ ๑๕.๒ 

 
ข�อ ๒๐  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๒๐.๑ ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให�โดย NPPO กํากับมาด�วย โดยต�นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต�องแนบมาพร�อมกับสินค�าทุกครั้งท่ีส5งไปยังราชอาณาจักรไทยและต�องระบุ
ข�อความเพ่ิมเติมดังต5อไปนี้ 

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

๒๐.๒ พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม� 
ถ�าผลส�มสดมาจากพ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ต�องระบุข�อความเพ่ิมเติม ดังต5อไปนี้ 
“The consignment of citrus fruit has been produced in (  name of 

defined area ) which is a pest free area for fruit flies.” 
๒๐.๓ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น 

๒๐.๓.๑ ถ�าผลส�มสดได�รับการกํา จัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก5อนส5งออกต�อง
ระบุรายละเอียดของโรงงานกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็น อุณหภูมิ และระยะเวลาท่ีใช� (จํานวนวันท่ี
ต5อเนื่องกัน) ในใบรับรองสุขอนามัยพืชบนส5วนท่ีเหมาะสม 

๒๐.๓.๒ ถ�าผลส�มสดได�รับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5งต�อง
มีต�นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท5งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๕ ท�ายประกาศนี้
แนบมาพร�อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๒๐.๔ การรมด�วยสารเมทิลโบรไมด+ 
ถ�าผลส�มสดได�รับการรมด�วยสารเมทิลโบรไมด+ต�องระบุรายละเอียดการรมเมทิลโบรไมด+

ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส5วนท่ีเหมาะสมและต�องมีต�นฉบับใบรับรองการรมเมทิลโบรไมด+แนบ
มาพร�อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๒๐.๕ โครงการควบคุมแมลงภายในสวน 
๒๐.๕.๑ ถ�าผลส�มสดอยู5ภายใต�โครงการควบคุมแมลง Pantomorus 

cervinus ภายในสวนต�องระบุข�อความเพ่ิมเติมดังต5อไปนี้ 
“The consignment of citrus fruit has been subjected to in - field 

control programs for Pantomorus cervinus” 
๒๐.๕.๒ ต�องระบุหมายเลขทะเบียนสวนหรือแปลงปลูกย5อยในใบรับรอง

สุขอนามัยพืชบนส5วนท่ีเหมาะสม 
๒๐.๖ ต�องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร+ของผลส�มสด หมายเลขตู�ขนส5งสินค�า

และหมายเลขผนึกป�ดตู�ขนส5งสินค�า (สําหรับการขนส5งทางน้ํา) ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 
ข�อ ๒๑  การตรวจนําเข�า 
๒๑.๑ เม่ือผลส�มสดมาถึงด5านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข�าจะ

ดําเนินการหลังจากได�ตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมาพร�อมกับสินค�า 



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 

 
 

๒๑.๒ พนักงานเจ�าหน�าที่จะสุ5มตัวอย5างผลส�มสดและตรวจสอบเพื่อยื่นยันว5ามี
ศัตรูพืชหรือไม5 ถ�าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส5งตัวอย5างศัตรูพืชไปยังห�องปฏิบัติการเพ่ือจําแนกชนิด
และต�องกักผลไม�ไว�จนกว5าจะทราบผลจากห�องปฏิบัติการ 

๒๑.๓ ถ�ามีผลส�มสดจํานวนน�อยกว5า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ5มตรวจจํานวน ๔๕๐ ผล 
หรือสุ5มตรวจท้ังหมด ถ�ามีจํานวนเท5ากับหรือมากกว5า ๑,๐๐๐ ผล ต�องสุ5มตรวจจํานวน ๖๐๐ ผล 

๒๑.๓.๑ กระบวนการสุ5มตรวจสินค�าซ่ึงประกอบด�วยผลส�มสดสองชนิดหรือ
มากกว5าสองชนิดจากสวนหรือแปลงปลูกย5อยหนึ่ง 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะแยกสุ5มตัวอย5างผลส�มสดแต5ละชนิด โดยจํานวน
ตัวอย5างท่ีสุ5มให�เปCนไปตามข�อ ๒๑.๓ ถ�าตรวจพบผลส�มสดชนิดหนึ่งชนิดใดไม5เปCนไปตามข�อกําหนดใน
กรณีนี้ให�ถือว5าสินค�าท้ังหมดไม5เปCนไปตามเง่ือนไขการนําเข�า กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งให� NPPO 
ทราบหมายเลขทะเบียนสวนหรือแปลงปลูกย5อยซ่ึงตรวจพบว5าไม5เปCนไปตามเง่ือนไขการนําเข�า 

๒๑.๓.๒ กระบวนการสุ5มตรวจสินค�าซ่ึงประกอบด�วยผลส�มสดจากสองสวน
หรือแปลงปลูกย5อยหรือมากกว5าสองสวนหรือแปลงปลูกย5อย 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะแยกสุ5มตัวอย5างผลส�มสดจากแต5ละสวนหรือแปลงปลูก
ย5อยโดยจํานวนตัวอย5างท่ีสุ5มให�เปCนไปตามข�อ ๒๑.๓ ถ�าตรวจพบผลส�มสดจากสวนหรือแปลงปลูก
ย5อยใดไม5เปCนไปตามข�อกําหนด ในกรณีนี้ให�ถือว5าสินค�าทั้งหมดไม5เปCนไปตามเงื่อนไขการนําเข�า
กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งให� NPPO ทราบเฉพาะหมายเลขทะเบียนสวนหรือแปลงปลูกย5อยซ่ึงตรวจ
พบว5าไม5เปCนไปตามเง่ือนไขการนําเข�า 

๒๑.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข ๑ 
ท�ายประกาศนี้ระหว5างการสุ5มตรวจผลส�มสด ต�องดําเนินการตามมาตรการ ดังต5อไปนี้ 

๒๑.๔.๑ แมลงวันผลไม� 
(๑) ถ�าตรวจพบแมลงวันผลไม�ที่มีชีวิต ต�องส5งกลับหรือทําลาย

โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งผลการตรวจให� NPPO ทราบ
และระงับการนําเข�าโดยทันที 

(๒) NPPO ต�องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ+ท่ีเกิดข้ึนโดยทันที
และเสนอมาตรการแก�ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข�า เม่ือมีคําอธิบายท่ี
ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก�ไขจนเปCนท่ียอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

๒๑.๔.๒ แมลง Pantomorus cervinus 
(๑) ถ�าตรวจพบแมลง Pantomorus cervinus ท่ีมีชีวิตต�องถูก

ส5งกลับหรือทําลายโดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย 
(๒) กรมวิชาการเกษตรจะแจ�งผลการตรวจให� NPPO ทราบโดย

ทันทีหลังจากนั้น NPPO ต�องระงับการให�การรับรองผลส�มสดจากสวนหรือแปลงปลูกย5อยท่ีพบแมลง 
Pantomorus cervinus เพ่ือส5งออกไปยังราชอาณาจักรไทยตลอดฤดูกาลส5งออกนั้น 

(๓) ผลส�มสดจากสวนหรือแปลงปลูกย5อยท่ีตรวจพบแมลง 
Pantomorus cervinus ซ่ึงอยู5ระหว5างขนส5ง จะไม5ได�รับอนุญาตให�นําเข�าราชอาณาจักรไทย 

๒๑.๔.๓ ถ�าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวัน
ผลไม�และแมลง Pantomorus cervinus ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล5านั้นด�วยวิธีท่ีเหมาะสม (ถ�ามีวิธีการ
กําจัด) ส5งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย 
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๒๑.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีไม5มีรายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๑ ท�าย
ประกาศนี้ ท่ีมีศักยภาพเปCนศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต�องกําจัดศัตรูพืชเหล5านั้นด�วยวิธีท่ี
เหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส5งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย 
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข�าจากช5องทางการนําเข�านั้นเปCนการชั่วคราว จนกว5าการ
ประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบนั้นได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 

๒๑.๖ ถ�าการนําเข�าผลส�มสดจากสวนหรือแปลงปลูกย5อยจากท่ีหนึ่งไม5เปCนไปตาม
เง่ือนไขการนําเข�าสามครั้ง NPPO ต�องไม5ให�การรับรองผลส�มสดจากสวนหรือแปลงปลูกย5อยนั้นเพ่ือ
ส5งออกไปราชอาณาจักรไทยตลอดฤดูกาลส5งออกนั้น 

๒๑.๗ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให�ส5งผลส�มสดกลับหรือทําลายโดยผู�นําเข�าต�อง
เปCนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5าย ถ�าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต5อไปนี้เกิดข้ึน 

๒๑.๗.๑ การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นไม5สมบูรณ+ 
๒๑.๗.๒ ประตูตู�ขนส5งสินค�าป�ดไม5สนิท 
๒๑.๗.๓ ผนึกป�ดตู�ขนส5งสินค�าถูกทําลาย หรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลขไม5

ตรงตามท่ีระบุไว�ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๒๑.๗.๔ หมายเลขทะเบียนสวนหรือแปลงปลูกย5อยบนบรรจุภัณฑ+ไม5ตรง

ตามท่ีระบุไว�ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๒๑.๗.๕ เสียบแท5งวัดอุณหภูมิผลไม�เลยออกนอกผล หรือแท5งวัดอุณหภูมิ

ผลไม�ไม5อยู5ตรงตําแหน5งท่ีกําหนด หรือผลท่ีเสียบด�วยแท5งวัดอุณหภูมิเปCนแผลแตกหรือเกิดรอยเป�ด 
๒๑.๗.๖ ฉลากบนบรรจุภัณฑ+ไม5มี ไม5ถูกต�อง หรือไม5สมบูรณ+ 

 
ข�อ ๒๒  การประเมินกระบวนการส5งออก 
๒๒.๑ การส5งออกผลส�มสดจากแหล5งปลูกตามข�อ ๙ ในเครือรัฐออสเตรเลียไปยัง

ราชอาณาจักรไทย จะเริ่มดําเนินการได�หลังจากท่ีกรมวิชาการเกษตรได�ทําการประเมินกระบวนการ
ตรวจรับรองส5งออกแล�วเท5านั้น โดยเครือรัฐออสเตรเลียต�องเปCนผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5ายท้ังหมด 

๒๒.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเข�า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล�ว เห็นว5า
มีความจําเปCน อาจส5งพนักงานเจ�าหน�าท่ีเดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส5งออกใน
เครือรัฐออสเตรเลีย ก5อนจะตัดสินใจอนุญาตให�นําเข�าได�อีกต5อไป โดยเครือรัฐออสเตรเลียต�องเปCน
ผู�รับผิดชอบค5าใช�จ5ายท้ังหมด 

 
 

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

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

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

๒. เอกสารหมายเลข ๒ พ้ืนท่ีปลอดแมลงวันผลไม�ในเครือรัฐออสเตรเลีย แนบท�าย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. เอกสารหมายเลข ๓ ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นก5อน
ส5งออก แนบท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดจากเครือรัฐ
ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. เอกสารหมายเลข ๔ ข�อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5าง
ขนส5ง แนบท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. เอกสารหมายเลข ๕ ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท5งวัดอุณหภูมิสําหรับ
การกําจัดศัตรูพืชด�วยความเย็นระหว5างขนส5งในตู�ขนส5งสินค�า สําหรับราชอาณาจักรไทย แนบท�าย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าผลส�มสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
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