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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2563
กรมวิ ช าการเกษตรได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ของผลส้ ม สดน าเข้ า เพื่ อ การค้ า จาก
รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนาเข้าผลส้ม สดจากรัฐแอริโซนา
สหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลส้มสด
จากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ ก Specific Commodity Understanding (SCU) No. 4 Conditions for
Export of Fresh Citrus Fruit from Arizona, USA to Thailand ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร
และ Animal and Plant Health Inspection Service ในเดือนเมษายน ๒๕๔๒
ข้อ ๔ ชนิดพืชที่อนุญาต
ผลส้มสดที่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าราชอาณาจักรไทย ได้แก่
๔.๑ เลมอน (lemon, Citrus limon)
๔.๒ ส้มโอ (pummelo, Citrus maxima)
๔.๓ เกรฟฟรุท (grapefruit, Citrus paradisi)
๔.๔ ส้มเปลือกล่อน (mandarin orange, Citrus reticulata)
๔.๕ ส้มเกลี้ยง (sweet orange, Citrus sinensis)
๔.๖ ผลส้มสดลูกผสม (hybrid) ทุกพันธุ์ที่ปลูกเพื่อการค้า
ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
รายชื่ อ ศั ต รู พื ช กั ก กั น ของราชอาณาจั ก รไทยส าหรั บ ผลส้ ม สดจากรั ฐ แอริ โ ซนา
สหรัฐอเมริกาปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๖.๒ สหรัฐอเมริกา คือ Animal and Plant Health Inspection Service
(APHIS), United States Department of Agriculture (USDA) ได้รับมอบหมายให้ เป็นองค์กร

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization) อย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO”
ข้อ ๗ การอนุญาตนาเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๘ วิธีการขนส่ง
ต้องส่ง ผลส้มสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองท่าปลายทาง
ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้าหรือทางอากาศ
ข้อ ๙ แหล่งปลูก
๙.๑ ผลส้ ม สดต้ อ งเป็ น ผลผลิ ต ของสหรั ฐ อเมริ ก าและมาจากพื้ น ที่ ซึ่ ง NPPO
เสนอให้เป็นแหล่งปลูกสาหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย และกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรอง
แล้วก่อนที่จะส่งออก
๙.๒ ผลส้มสดเฉพาะจากแหล่งปลูกในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ได้รับอนุญาต
ให้นาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
๙.๓ ผลส้ ม สดจากแหล่ ง ปลู ก ในรั ฐ แอริ โ ซนาอาจบรรจุ ใ นรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
สหรัฐอเมริกา
ข้อ ๑๐ ข้อกาหนดสาหรับแปลงปลูก
๑๐.๑ แปลงปลู ก ในแหล่ ง ปลู ก ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส่ ง ออกผล ส้ ม สดไปยั ง
ราชอาณาจั ก รไทยต้ อ งเป็ น แปลงปลู ก ที่ ป ลู ก เพื่ อ การค้ า และจดทะเบี ย นภายใต้ ร ะบบที่ NPPO
ให้การรับรองก่อนเริ่มการส่งออก ต้องเก็บบันทึกการจดทะเบียนแปลงปลูกไว้ที่โรงคัดบรรจุผลไม้และ
ต้ อ งมอบส าเนาบั น ทึ ก การจดทะเบี ย นแปลงปลู ก ให้ แ ก่ NPPO และกรมวิ ช าการเกษตรเมื่ อได้รับ
การร้องขอ
๑๐.๒ เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในแปลงปลูก
โดยต้ อ งรั ก ษาความสะอาดแปลงปลู ก และต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน หรื อ
มีมาตรการอื่น ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม
๑๐.๓ เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกต้องเก็บรักษาข้อมูลกิจกรรมติดตามการใช้สาร
กาจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกตลอดฤดูกาลปลูกและมอบบันทึกดังกล่าวให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๑ ข้อกาหนดสาหรับโรงคัดบรรจุผลไม้
๑๑.๑ NPPO ต้องจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้และ NPPO หรือหน่วยงานของ
รั ฐ หรื อ เทศมณฑลที่ ก าหนดต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบโรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ซึ่ ง ส่ ง ออกผลส้ ม สดไปยั ง
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ราชอาณาจักรไทย โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องมอบบันทึกการจดทะเบียนแก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอและต้องดาเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก
๑๑.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องนาผลส้มสดมาจากแปลงปลูกที่จดทะเบียนในแหล่งปลูก
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว
ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกซึ่งส่งออกผลส้มสดไปยังราชอาณาจักรไทยไว้ที่โรงคัด
บรรจุผลไม้และต้องมอบบันทึกให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
๑๑.๓ โรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ต้ อ งจั ด ท าเอกสารมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง แสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจรับผลไม้ การตรวจ การลดอุณหภูมิ การจัดการ และการจัดส่ง
๑๑.๔ NPPO หรือหน่วยงานรัฐหรือเทศมณฑลที่กาหนดต้องดาเนินการตรวจสอบ
โรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ที่ จั ด การกั บ ผลส้ ม สดส่ ง ออกไปยั ง ราชอาณาจั ก รไทยก่ อ นการจดทะเบี ย นและ
ให้การรับรองเป็นประจาทุกปี โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด
๑๑.๕ การตรวจผลส้มสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดาเนินการภายในโรงคัด
บรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้อกาหนดสาหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
๑๒.๑ พื้ น ที่ ป ลอดแมลงวั น ผลไม้ ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนด ตามมาตรฐาน
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตรการสุ ข อนามั ย พื ช (International Standards for Phytosanitary
Measures, ISPMs) ที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๒ การกาหนดพื้นที่ปลูกส้มบริเวณใดในรัฐแอริโซนาให้เป็นพื้นที่ปลอดแมลงวัน
ผลไม้ นั้ น NPPO ต้ อ งแจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ก รมวิ ช าการเกษตรทราบอย่ า งเป็ น ทางการ
ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อรักษาสถานภาพของพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่ราชอาณาจักรไทยนาเข้าผลส้มสด
๑๒.๓ แมลงวัน ผลไม้ซึ่งเป็นศัต รูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยประกอบด้ ว ย
South American fruit fly ( Anastrepha fraterculus) , Mexican fruit fly ( Anastrepha
ludens), West Indian fruit fly (Anastrepha obliqua), Caribbean fruit fly (Anastrepha
suspensa), Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) NPPO จะให้ ข้ อ มู ล แหล่ ง ปลู ก
ในรัฐแอริโซนา ซึ่งรับรู้ว่าเป็นพื้นที่กักกันถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้เหล่านี้ในแหล่งปลูกที่เป็นการค้า
๑๒.๔ การส่งออกผลส้มสดจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้จะเป็นการรับรองพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้ซงึ่ ไม่จาเป็นต้องกาจัดแมลงวันผลไม้ในผลส้มสดก่อนส่งออก NPPO ต้องดาเนินการ
ส ารวจแบบติ ด ตามแมลงวั น ผลไม้ อ ย่ า งสม่ าเสมอเพื่ อ ยื น ยั น การเป็ น พื้ น ที่ ป ลอดแมลงวั น ผลไม้
ในรัฐแอริโซนา
๑๒.๕ NPPO ต้ อ งแจ้ ง ให้ ก รมวิ ช าการเกษตรทราบทั น ที ที่ มี ก ารยื น ยั น ว่ า พบ
การแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกส้มที่เป็นการค้าในรัฐแอริโซนา ต้องระงับเป็นการชั่วคราว
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ส าหรั บการให้ การรั บรองการส่ งออกผลส้ มสดที่ ไม่ ได้ก าจั ดแมลงวั นผลไม้ จากพื้ นที่ ที่ พบแมลงวั นผลไม้
และต้องแจ้งให้ กรมวิชาการเกษตรทราบถึงระยะเวลาสาหรับการฟื้นพื้นที่เหล่านั้นให้กลับมาได้รับ
การรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้อีกครั้ง
ข้อ ๑๓ มาตรการจัดการสาหรับแมลง Pantomorus cervinus
๑๓.๑ เกษตรกรซึ่งประสงค์จะส่งออกผลส้มสดไปยังราชอาณาจักรไทยจากแหล่ง
ปลูกในรัฐแอริโซนาจะต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อควบคุมแมลง Pantomorus
cervinus พร้อมกับคาแนะนาสาหรับการติดตามและการปฏิบัติหรือบาบัดถ้ามีความจาเป็น ถ้าตรวจพบ
แมลง Pantomorus cervinus ในระหว่างการตรวจส่งออก จะต้องไม่ให้การรับรองผลส้มจากสวน
หรือแปลงปลูกย่อยที่มีแมลงเข้าทาความเสียหายเพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยตลอดทั้งฤดูกาล
ส่งออกที่เหลือ
๑๓.๒ อีกทางเลือกหนึ่ง อาจจะดาเนินการรมแก๊สผลส้มสดที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมวิ ช าการเกษตรเพื่ อ ลดความเสี่ ย งของแมลง Pantomorus cervinus ก่ อ นการส่ ง ออกมายัง
ราชอาณาจักรไทยจากแหล่งปลูกในรัฐแอริโซนา ถ้าดาเนินการรมแก๊สกับผลส้มสดด้วยสารเคมี เมทิลโบรไมด์
ต้องผ่านการรมแก๊สที่อัตรากาหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ
สูงกว่า ๒๖.๕ องศาเซลเซียส
๒๑ - ๒๖.๔ องศาเซลเซียส
๑๕.๕ - ๒๐.๙ องศาเซลเซียส
๑๐ - ๑๕.๔ องศาเซลเซียส

อัตรา (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
๒๔
๓๒
๔๐
๔๘

ระยะเวลา (ชัว่ โมง)
๒
๒
๒
๒

หมายเหตุ ปริมาณของผลส้มสดจะต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของปริมาตรห้องรมและต้องไม่ดาเนินการ
รมแก๊สผลส้มสดเมื่ออุณหภูมิผลต่ากว่า ๑๐ องศาเซลเซียส
๑๓.๓ การรมแก๊ ส ต้ อ งด าเนิ น การโดยผู้ ก าจั ด ศั ต รู พื ช ที่ มี ใ บอนุ ญ าตภายใต้
การควบคุมดูแลของ NPPO หรือหน่วยงานของรัฐหรือเทศมณฑลที่กาหนด
ข้อ ๑๔ มาตรการจัดการสาหรับรา Elsinoë australis
ผลส้มสดต้องผ่านวิธีดาเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อกาจัดรา Elsinoë australis
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ข้อกาหนดสาหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก
๑๕.๑ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่
๑๕.๒ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วน
ของพืช เช่น ใบ กิ่งก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันได้
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๑๕.๓ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันศัตรูพืชได้เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภั ย
ตามหลักการกักกันพืชเมื่อมาถึงยังราชอาณาจักรไทย ถ้าผลิตผลส่งผ่านพื้นที่กักกันสาหรับแมลงวันผลไม้
ต้องอยู่ในตู้ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
๑๕.๔ ต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ก ารทวนสอบย้ อ นกลั บ
แหล่งที่มาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ
บนแต่ละบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
- ผลิตผล หรือผลผลิตของรัฐหรือประเทศต้นกาเนิด
- ชื่อผลไม้ (ชื่อสามัญ)
- ชื่อโรงคัดบรรจุผลไม้/ผู้จดั ส่งผลไม้
- หมายเลขทะเบียนแปลงปลูก/หมายเลขกองสินค้า
๑๕.๕ ในกรณีส่งออกผลส้มสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์
แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกันต้องมีขอ้ ความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกัน
วางบนแท่นวางในตู้ขนส่งสินค้า อนุญาตให้มี ข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏ
อย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้
๑๕.๖ ผลส้มสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทาจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ การตรวจส่งออก
NPPO ต้องมั่นใจว่าได้ดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
ครบสมบูรณ์แล้ว ก่อนให้การรับรองผลส้มสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ได้ ด าเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งตรวจผลส้ ม สดตามกระบวนการที่ เ หมาะสม
อย่างเป็นทางการ และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ในกรณี
ตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้น
ด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือปฏิเสธการส่งออก
๑๖.๒ ผลส้มสดได้ผ่านมาตรการจัดการศัตรูพืชกักกัน ดังต่อไปนี้
๑๖.๒.๑ ผลส้มสดต้องมาจากสวนที่มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เพื่อควบคุมแมลง Pantomorus cervinus หรือได้ผ่านการรมแก๊สด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์เพื่อกาจัดแมลง
Pantomorus cervinus ที่อัตรากาหนดตามข้อ ๑๓.๒
๑๖.๒.๒ ผลส้มสดต้องผ่านวิธีดาเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อกาจัดรา
Elsinoë australis ที่ระบุตามข้อ ๑๔
๑๖.๓ ต้องไม่ให้การรับรองผลส้มสดซึ่ง มาจากพื้นที่กักกันสาหรับแมลงวันผลไม้
เพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย
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ข้อ ๑๗ การรับรองสุขอนามัยพืช
๑๗.๑ ต้ อ งมี ใ บรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช ซึ่ ง ออกให้ โ ดย NPPO ก ากั บ มาด้ ว ย
โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและ
ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“This consignment of citrus fruit was produced and prepared
for export in accordance with the conditions for import of citrus fruit from
Arizona, USA to Thailand.”
๑๗.๒ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
ถ้ า ผลส้ ม สดมาจากพื้ น ที่ ป ลอดแมลงวั น ผลไม้ ใบรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช
ต้องระบุข้อความเพิ่มเติมข้อความหนึ่งข้อความใด ดังต่อไปนี้
(a) “The consignment of citrus fruit was sourced and packed
in Arizona which is free of all exotic fruit flies.” หรือ
(b) “The consignment of citrus fruit was sourced and packed
in ( name of Arizona County ) which is an area free of all exotic fruit flies. ”
หรือ
(c) “The consignment of citrus fruit was sourced and packed
in ( name of Arizona County ) which is an area located in excess of 15 kilometers
from the epicenter of any exotic fruit fly declared areas.”
๑๗.๓ แมลง Pantomorus cervinus
๑๗.๓.๑ ถ้าผลส้มสดผ่านการรมแก๊สด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์เพื่อกาจัด
แมลง Pantomorus cervinus ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“The consignment of citrus fruit has been fumigated
with methyl bromide for Pantomorus cervinus.”
๑๗.๓.๒ ถ้าผลส้มสดมาจากสวนที่มีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
เพื่อควบคุมแมลง Pantomorus cervinus ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“The consignment of citrus fruit has been subjected
to in-field control programs for Pantomorus cervinus.”
๑๗.๔ รา Elsinoë australis
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“ The consignment of citrus fruit has been undergone
approved packinghouse procedures for Elsinoë australis.”
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๑๗.๕ ในกรณี ขนส่ งทางน้าต้องระบุหมายเลขตู้ข นส่ง สินค้า และหมายเลขผนึ ก
ปิ ด ตู้ ขนส่ งสิ น ค้า ในใบรับรองสุข อนามั ยพื ช หรือเอกสารขนส่ง สินค้า (ต้ อ งระบุ หมายเลขใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในเอกสารขนส่งสินค้า)
ข้อ ๑๘ การตรวจนาเข้า
๑๘.๑ เมื่ อ ผลส้ ม สดมาถึ ง ด่ า นน าเข้ า ในราชอาณาจั ก รไทย การตรวจน าเข้ า
จะดาเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบ
มาพร้อมกับสินค้า
๑๘.๒ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง มอบทั้ ง หมดต้ อ งปราศจากแมลงที่ มี ชี วิ ต อาการของโรคพืช
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน ดิน ขยะ และเศษซากอื่น ๆ เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย
๑๘.๓ พนั ก งานเจ้า หน้า ที่ จะเก็ บ ตัวอย่ างผลส้ ม สดและตรวจสอบเพื่ อยืนยัน ว่า
มีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจาแนกชนิด
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๘.๔ ถ้ามีผลส้มสดจานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจานวน
๔๕๐ ผล หรือตรวจทั้งหมด ถ้ามีจานวนเท่ากับหรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๖๐๐ ผล
๑๘.๕ ในกรณีตรวจพบแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยระหว่าง
การตรวจนาเข้าผลส้มสดต้องดาเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้
๑๘.๕.๑ ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิตหรือตายแล้วต้องส่งกลับหรือ
ทาลายโดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้ NPPO
ทราบและระงับการนาเข้าโดยทันที
๑๘.๕.๒ NPPO ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีและ
เสนอมาตรการแก้ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนาเข้า เมื่อมีคาอธิบายที่ชัดเจน
ถึงสาเหตุและมีการดาเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร
๑๘.๖ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้ ระหว่างการตรวจนาเข้าผลส้มสดต้องดาเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้
๑๘.๖.๑ แมลง Pantomorus cervinus
(๑) ถ้าตรวจพบระยะการเจริญเติบโตใด ๆ ที่มีชีวิตของแมลง
Pantomorus cervinus บนผลส้ ม สดที่ ม าจากสวนที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน
เพื่อควบคุมแมลง Pantomorus cervinus ต้องถูกส่งกลับหรือทาลายโดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
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(๒) กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้ NPPO ทราบ
โดยทั น ที หลั ง จากนั้ น NPPO ต้ อ งระงับ การให้การรับรองผลส้ม สดจากสวนหรือแปลงปลูกย่อย
ที่พบแมลง Pantomorus cervinus เพื่อส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยตลอดฤดูกาลส่งออกนั้น
(๓) ผลส้ ม สดจากสวนหรื อ แปลงปลู ก ย่ อ ยที่ ต รวจพบแมลง
Pantomorus cervinus ซึ่งอยู่ระหว่างขนส่ง จะไม่ได้รับอนุญาตให้นาเข้าราชอาณาจักรไทย
(๔) ถ้าตรวจพบระยะการเจริญเติบโตใด ๆ ที่มีชีวิตของแมลง
Pantomorus cervinus บนผลส้มสดที่ผ่านการรมแก๊สด้วยสารเคมีเมทิลโบรไมด์ก่อนการส่งออก
ต้องถูกส่งกลับหรือทาลายโดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๘.๖.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสาร
หมายเลข ๑ ท้ า ยประกาศนี้ ระหว่า งการตรวจน าเข้ าผลส้ ม สดต้ อ งก าจั ด ศั ต รู พื ช เหล่ า นั้ นด้วยวิธี
ที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๘.๗ ในกรณี ต รวจพบสิ่งมีชีวิต ชนิด อื่นที่ไม่มีรายชื่อ ตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี
ที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัต รูพืช
ที่ตรวจพบนั้นได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๘.๘ กรมวิ ชาการเกษตรมีสิ ทธิสั่ งให้ส่ง ผลส้ม สดกลั บหรื อทาลายโดยผู้นาเข้า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
๑๘.๘.๑ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท
๑๘.๘.๒ ผนึ ก ปิ ด ตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ถู ก ท าลาย หรื อ ถู ก สั บ เปลี่ ย น หรื อ
หมายเลขไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเอกสารขนส่งสินค้า
๑๘.๘.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง
ข้อ ๑๙ การประเมินกระบวนการส่งออก
๑๙.๑ การส่งออกผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกาไปยังราชอาณาจักรไทย
จะเริ่มดาเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทาการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้ว
เท่านั้น โดยสหรัฐอเมริกาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๑๙.๒ ในกรณี ที่ มี ก ารระงั บ การน าเข้ า หรื อ การน าเข้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด
กรมวิ ช าการเกษตรอาจส่ง พนั กงานเจ้ าหน้าที่ เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก
ในสหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นาเข้าได้อีกต่อไป โดยสหรัฐอเมริกาต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารหมายเลข ๑
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563
ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ไร
Order Trombidiformes
Family Tenuipalpidae
Brevipalpus lewisi
Family Tetranychidae
Eotetranychus yumensis
Eutetranychus banksi
แมลง
Order Coleoptera
Family Curculionidae
Pantomorus cervinus
Order Hemiptera
Family Aleyrodidae
Aleurothrixus floccosus
Family Aphididae
Aphis fabae
Family Cicadellidae
Homalodisca vitripennis
Family Coccidae
Coccus pseudomagnoliarum
Parthenolecanium corni
Family Diaspididae
Insulaspis longirostri
Lepidosaphes conchiformis
Lepidosaphes pinnaeformis
Lepidosaphes ulmi
Pseudaonidia duplex
Unaspis euonymi
Order Lepidoptera
Family Gracillariidae
Marmara gulosa

citrus flat mite
Yuma Spider Mite
Texas citrus mite

Fuller’s rose beetle
wooly whitefly
black bean aphid
glassy-winged sharpshooter
grey citrus scale
European fruit lecanium
black thread scale
fig oystershell scale
purple scale
oystershell scale
camphor scale
euonymus scale
citrus peelminer

-2ชื่อวิทยาศาสตร์
Family Noctuidae
Helicoverpa zea
Family Pyralidae
Amyelois transitella
Family Tortricidae
Amorbia cuneana
Argyrotaenia citrana
Platynota stultana
Order Thysanoptera
Family Thripidae
Caliothrips fasciatus
Scirtothrips citri
เชื้อสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
Spiroplasma citri
รา
Elsinoë australis
Geotrichum citri-aurantii

ชื่อสามัญ
American cotton bollworm
navel orange worm
avocado leafroller
orange tortrix
omnivorous leaf roller
bean thrips
California citrus thrips
stubborn disease of citrus
sweet orange scab
fruit rot

เอกสารหมายเลข ๒
วิธีดาเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้ที่รับรองเพื่อกาจัดรา Elsinoë australis
สาเหตุโรค sweet orange scab (SOS)
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลส้มสดจากรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563
ผลส้มสดที่ได้รับอนุญาตต้องผ่านวิธีดาเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อกาจัดรา Elsinoë
australis ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทาความสะอาดผลส้มสดโดยล้างด้วยน้าและ
ข้อ ๒ ขัดด้วยแปรงและ
ข้อ ๓ ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวด้วยสารเคมี อย่างน้อย ๑ วิธีการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ทาให้ผลส้มสดเปียกอย่างทั่วถึงด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium
hypochlorite) ความเข้มข้น ๒๐๐ ส่วนในล้านส่วน ที่ความเป็นกรดด่ างระหว่าง ๖.๐ - ๗.๕ นานอย่างน้อย
๒ นาที การปฏิบัติต้องเป็นไปตามคาแนะนาที่ระบุบนฉลาก
๓.๒ ทาให้ผลส้มสดเปียกอย่างทั่วถึงด้วยสารละลายที่มีโซเดียม โอ - ฟีนิลฟีเนต
(sodium o - phenyl phenate) ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ระหว่ า งร้ อ ยละ ๑.๘๖ - ๒.๐๐ ของสารละลายทั้ งหมด
ถ้ าสารละลายนั้ น มี ฟ องที่ เกิ ด จากสบู่ ห รื อ สารซั ก ฟอกเห็ น ได้ ชั ด เจนให้ ท าให้ ผ ลส้ ม เปี ย กนาน ๔๕ วิน าที
ถ้าสารละลายนั้นไม่มีฟองพอที่จะมองเห็นได้ให้ทาให้ผลส้มเปียกนาน ๑ นาที การปฏิบัติต้องเป็นไปตามคาแนะนา
ที่ระบุบนฉลาก
๓.๓ ท าให้ ผ ลส้ ม สดเปี ย กอย่ างทั่ ว ถึ งด้ ว ยสารละลายกรดเพอร์อ อกซี อ ะซี ติ ก
(peroxyacetic acid) ความเข้มข้น ๘๕ ส่วนในล้านส่วน นานอย่างน้อย ๑ นาที การปฏิบัติต้องเป็นไปตาม
คาแนะนาที่ระบุบนฉลาก
ข้อ ๔ ผลส้มสดต้องผ่านการกาจัดเชื้อราด้วยสารอย่างน้อย ๑ ชนิด ในระหว่างการบรรจุ
การปฏิบัติต้องเป็นไปตามคาแนะนาที่ระบุบนฉลาก ดังต่อไปนี้
๔.๑ อิมาซาลิล (imazalil)
๔.๒ ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)
ข้อ ๕ ผลส้มสดต้องผ่านการเคลือบผิวด้วยขี้ผึ้ง (wax)

