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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปร ู

พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 
   

 
ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลองุ่นสดนําเข้าเพื่อ

การค้าจากสาธารณรัฐเปรูเสร็จสิ้นแล้ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 

๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ชนิดพืช 
ผลองุ่น 
 
ข้อ ๒  ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับองุ่นจากสาธารณรัฐเปรูปรากฏ

ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ 
 
ข้อ ๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๓ .๒ สาธารณรัฐเปรู คือ Ministerio de Agricultura, Servicio National de 

Sanidad Agraria ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “SENASA-Peru” 
 
ข้อ ๔  การขออนุญาตนําเข้า 
ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
 
ข้อ ๕  วิธีการขนส่ง 
ต้องส่งองุ่นมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐเปรูไปยังเมืองท่าปลายทางใน

ราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ 
 
ข้อ ๖  แหล่งปลูก 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑ ง/หน้า ๕/๗ มกราคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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องุ่นต้องเป็นผลผลิตจากสาธารณรัฐเปรู และมาจากสวนองุ่นที่ปลูกเป็นการค้าซึ่งได้
จดทะเบียนไว้กับ SENASA-Peru โดยที่ SENASA-Peru กําหนดให้เป็นแหล่งปลูกองุ่นสําหรับส่งออก
ไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก 

 
ข้อ ๗  ข้อกําหนดสําหรับสวน 
๗.๑ SENASA-Peru ต้องจดทะเบียนสวนองุ่นในแหล่งปลูกองุ่นที่กําหนดไว้สําหรับ

ส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามศัตรูพืช เพื่อให้แน่ใจว่าองุ่น
ปราศจากศัตรูพืชกักกัน SENASA-Peru ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนองุ่นให้แก่
กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ SENASA-Peru ต้องดําเนินการจดทะเบียนสวนองุ่นให้เสร็จ
สิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

๗.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนองุ่นที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม
ในสวนองุ่น โดยต้องรักษาความสะอาดสวนองุ่น และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
หรือมีมาตรการอื่น ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม 

๗.๓ SENASA-Peru ต้องส่งมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนองุ่น
ตลอดฤดูกาลปลูกให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

 
ข้อ ๘  ข้อกําหนดสําหรับโรงบรรจุสินค้า 
๘.๑ SENASA-Peru ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงบรรจุสินค้าที่จะ

ส่งออกองุ่นไปยังราชอาณาจักรไทย SENASA-Peru ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรง
บรรจุสินค้าให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ SENASA-Peru ต้องดําเนินการจดทะเบียน
โรงบรรจุสินค้าให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

๘.๒ โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนต้องนําองุ่นมาจากสวนองุ่นที่จดทะเบียนซึ่งปลูก
เป็นการค้าจากแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาขององุ่นที่ส่งออกได้อย่างรวดเร็ว โรงบรรจุสินค้าต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของ
สวนองุ่นซึ่งส่งองุ่นออกไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่กรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอ 

๘.๓ โรงบรรจุสินค้าต้องจัดทําเอกสาร มาตรฐานกระบวนการดําเนินงานซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุองุ่น 

๘.๔ SENASA-Peru ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงบรรจุสินค้าก่อนจด
ทะเบียนโรงบรรจุสินค้านั้น และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี โรงบรรจุสินค้าต้องรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด 

๘.๕ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกเพื่อกําจัดศัตรูพืชกักกันต้อง
ดําเนินการภายในโรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น 

๘.๖ การตรวจองุ่นว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายในโรงบรรจุสินค้าที่
จดทะเบียนเท่านั้น 

 
ข้อ ๙  ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๙.๑ องุ่นที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องกําจัดแมลง South American 
fruit fly, Anastrepha fraterculus และ Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata ด้วยวิธี
กําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืช วิธีกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นดังต่อไปนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธี
กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ด้ า นสุ ข อน ามั ย พื ช สํ า ห รั บ กํ า จั ด แมล ง  South American fruit fly และ 
Mediterranean fruit fly ในองุ่น 

อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล ระยะเวลา 
(จํานวนวันติดต่อกัน) 

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

๙.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดําเนินการได้ทั้งก่อนการส่งออก หรือ
ระหว่างการขนส่ง สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งนั้น อาจจะดําเนินการ
เพียงบางส่วนซึ่งเป็นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกโดยเริ่มต้นดําเนินการใน
สาธารณรัฐเปรูและการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ระหว่างการขนส่ง ในกรณีที่การ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเกิดล้มเหลวระหว่างการขนส่ง การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นอาจจะ
ดําเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้เมื่อสินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง 

๙.๓ การส่งออกองุ่นซึ่งต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งนั้น
ต้องลดอุณหภูมิองุ่นตรงบริเวณกึ่งกลางผลให้ตํ่าลงถึงระดับเดียวกันกับหรือตํ่ากว่าอุณหภูมิเป้าหมายที่
กําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายองุ่นเข้าตู้ขนส่งสินค้า  ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่าอุณหภูมิองุ่นได้ลดตํ่าลงถึงระดับที่เหมาะสม ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความ
เย็นและต้องรักษาระดับอุณหภูมิขององุ่นให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป 

๙.๔ การประเมินผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นทั้งกรณีการกําจัดศัตรูพืชด้วย
ความเย็นก่อนการส่งออก และการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง จะประเมินจาก
อุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ เท่านั้น โดยไม่นําอุณหภูมิจากแท่งวัดอุณหภูมิอากาศมา
ประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพของการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

 
ข้อ ๑๐  ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออก 
๑๐.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล 

ของ SENASA-Peru โดยต้องดําเนินการในห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืชซึ่งได้รับการรับรองจาก 
SENASA-Peru และกรมวิชาการเกษตร องุ่นสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยอาจจะทําการ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นควบคู่ไปพร้อมกับองุ่นที่ส่งออกไปยังประเทศอื่นได้ 

๑๐.๒ ถ้าองุ่นต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออก SENASA-
Peru ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข ๒ ท้าย
ประกาศนี้ 

 
ข้อ ๑๑  ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง 
๑๑.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งเป็นการกําจัดศัตรูพืชด้วย

ความเย็นโดยดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๑.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งซึ่งดําเนินการในตู้ขนส่ง
สินค้านั้น อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จสิ้นในช่วงระหว่างการ
ขนส่งหรือเสร็จสิ้นเมื่อตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง 

๑๑.๓ ถ้าองุ่นต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง SENASA-
Peru ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข ๓ ท้าย
ประกาศนี้ นอกจากนี้ ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตาม เอกสารหมายเลข 
๔ ท้ายประกาศนี้ แนบมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง 

 
ข้อ ๑๒  ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
๑๒.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูกซึ่งผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้

ใหม่หรือวัสดุใหม่ อนุญาตให้ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและใหม่เท่านั้นสําหรับการบรรจุองุ่น 
๑๒.๒ สําหรับองุ่นส่งออกซึ่งขนส่งทางอากาศ บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรู ถ้ามีรูหรือช่อง

เปิดต้องปิดด้วยผ้าตาข่าย ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร เพื่อ
ป้องกันการเข้าไปของแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกัน 

๑๒.๓ ต้องบรรจุองุ่นในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วน
ของพืช เช่น ใบ ก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 

๑๒.๔ ต้องพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ 
Product of Peru 
Name of exporting company : 
Name of fruit (common name and cultivar): 
Orchard registration number : 
Packinghouse registration number: 
Packing date : 
Export destination : Thailand 

 
ข้อ ๑๓  การตรวจส่งออก 
๑๓.๑ ต้องสุ่มตรวจองุ่นด้วยสายตาก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่าง

เป็นทางการ และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข ๑ 
๑๓.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ใน เอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ

นี้ ต้องดําเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๒.๑ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิตบนองุ่น ได้แก่ แมลงวันผลไม้ต้อง

ปฏิเสธการส่งออกองุ่นทั้งหมดไปยังราชอาณาจักรไทย 
๑๓.๒.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวัน

ผลไม้ องุ่นทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเมื่อได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืช หรือขจัด
ศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดสิ้นแล้ว 

๑๓.๓ ต้องดําเนินการกําจัดศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๙ 
 
ข้อ ๑๔  การรับรองสุขอนามัยพืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๔.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย SENASA-Peru กํากับมาด้วย 
โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและ
ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ “The consignment of table grapes was produced and 
prepared for export in accordance with the conditions for import of fresh table 
grapes from Peru to Thailand” 

๑๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออก 
ถ้าองุ่นผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออก ต้องระบุรายละเอียด

ของโรงงานกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ (จํานวนวันที่ต่อเนื่องกัน) ลงบน
ใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม 

๑๔.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง 
๑๔.๓.๑ ถ้าองุ่นได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งต้อง

ระบุข้อความเพิ่มเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช ดังต่อไปนี้ “SENASA-Peru has supervised the 
calibration and the placement of fruit sensors into the fruit within the container(s) in 
accordance with the conditions for import of fresh table grapes from Peru to 
Thailand and cold disinfestation treatment has been initiated” 

๑๔.๓.๒ ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสาร
หมายเลข ๔ ท้ายประกาศนี้ แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

๑๔.๔ ต้องระบุช่ือสามัญและชื่อพันธ์ุขององุ่น หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า และหมายเลข
ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า (สําหรับการขนส่งทางทะเล) ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
ข้อ ๑๕  การตรวจนําเข้า 
๑๕.๑ เมื่อองุ่นมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้าองุ่นจะ

ดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
๑๕.๒ เจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างองุ่นและตรวจสอบเพื่อยื่นยันว่ามีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้า

ตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด และต้องกักองุ่นไว้
จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

๑๕.๓ ถ้ามีองุ่นนําเข้าจํานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย (พวงองุ่น) ต้องสุ่มตรวจองุ่น
จํานวน ๔๕๐ หน่วย (พวงองุ่น) หรือสุ่มตรวจองุ่นทั้งหมด ถ้ามีองุ่นจํานวนเท่ากับหรือมากกว่า 
๑,๐๐๐ หน่วย (พวงองุ่น) ต้องสุ่มตรวจองุ่นจํานวน ๖๐๐ หน่วย (พวงองุ่น) 

๑๕.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ระหว่างการสุ่มตรวจองุ่นต้องดําเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๔.๑ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิต ได้แก่ แมลงวันผลไม้ องุ่นทั้งหมด
ต้องถูกส่งกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการ
ตรวจให้ SENASA-Peru ทราบและระงับการนําเข้าโดยทันที 

๑๕.๔.๒ SENASA-Peru ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ทันทีและเสนอมาตรการแก้ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้าเมื่อมีคําอธิบาย
ที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑๕.๔.๓ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวัน
ผลไม้ องุ่นทั้งหมดจะถูกส่งกลับ ทําลาย หรือกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการ
กําจัด) โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๑๕.๕ ถ้าตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ไม่มีรายช่ือปรากฏในเอกสารหมายเลข ๑ ท้าย
ประกาศนี้ ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องส่งกลับ ทําลาย หรือกําจัด
ศัตรูพืชบนองุ่นด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าองุ่นจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าการ
ประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

๑๕.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งองุ่นกลับหรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

๑๕.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์ 
๑๕.๖.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
๑๕.๖.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทําลายหรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลขไม่

ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๑๕.๖.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผลองุ่น หรือแท่งวัดอุณหภูมิ

ผลไม้ไม่อยู่ตรงตําแหน่งที่กําหนด หรือผลองุ่นที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตก หรือเกิดรอย
เปิด 

๑๕.๖.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ 
 
ข้อ ๑๖  การประเมินกระบวนการส่งออก 
๑๖.๑ การส่งออกองุ่นจากสาธารณรัฐเปรูไปยังราชอาณาจักรไทย จะเริ่มดําเนินการ

ได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น โดย
สาธารณรัฐเปรูต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๑๖.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกมีความจําเป็น กรมวิชาการเกษตรอาจส่งเจ้าหน้าที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสาธารณรัฐเปรูก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้
นําเข้าองุ่นได้อีกต่อไป โดยสาธารณรัฐเปรูต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จิรากร  โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. รายชื่อศัตรูพืชกักกันขององุ่นจากสาธารณรัฐเปรู แนบท้ายประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๑) 

๒. ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออก แนบท้าย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เอกสารหมายเลข ๒) 

๓. ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง แนบท้าย
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔. ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วย
ความเย็นระหว่างการขนส่งในตู้ขนสินค้า สําหรับราชอาณาจักรไทย แนบท้ายประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลองุ่นสดจากสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๔) 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


