Agricultural Services

Enabling Solutions
from Farm to Fork
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Agricultural Product
Services

การให้บริการด้านสินค้าเกษตร

Intertek provides the inspection of highly
commercial valued agricultural products, along
with managing quality control, field inventory
confirmation and many other related services.
Intertek helps protect the value of all bulk
agricultural commodities during custody cargo
transfer and other commercial activities.

อินเตอร์เทค เป็นบริษัทฯที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตร ซึ่งเรามีสำ�นักงานที่ให้
บริการที่มีคุณภาพอยู่ในประเทศที่ทำ�การเกษตรหลักๆใน
ทวีปเอเซีย และทั่วโลก ด้วยประสบการณ์ความพร้อมทั้ง
ทางด้านทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ หลักการปฏิบัติการที่มี
มาตรฐาน และห้องปฏิบัติการ ทำ�ให้มั่นใจว่าเราจะให้บริการ
ที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจ และช่วยลดความเสี่ยงให้กับ
ลูกค้า
อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจสอบสินค้าอาหารและสินค้า
เกษตร เรามีสำ�นักงาน ห้องปฏิบัติการ และ ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำ�อยู่ทั่วโลก ซึ่งอินเตอร์เทคเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับ
ในการตรวจสอบ และรับรองสินค้าในธุรกิจชั้นนำ�ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ค้าระหว่างประเทศ สถาบันทางการเงิน
หน่วยงานช่วยเหลือทางด้านอาหาร และ หน่วยงานราชการ
ต่างๆ

We test and inspect food and agricultural
products on a global basis. Our certificates
of Quality and Quantity are recognized and
respected worldwide in global trade, including
major trading houses, financial institutions,
international food aid organizations and
government institutions.
They include;

ประเภทของสินค้าเกษตรที่ให้บริการ

• Rice

• ข้าว

• Tapioca

• มันสัมปะหลัง

• Sugar

• น้ำ�ตาล

• Maize / Corn

• ข้าวโพด

• Beans

• ถั่ว

• Cotton

• ฝ้าย

• Coffee

• กาแฟ

• Fertilizer

• ปุ๋ย

• Vegetable Oil

• น้ำ�มันพืช

• General Product

• สินค้าทั่วไป

Agricultural Services;
• Loading and discharge supervision
• Sampling and analysis
• Weight and quantity determination
• Tallying of cargos in bags, cartons, drums,
bales or other containers
• Inspection of vessel holds and hatches for
cleanliness
• Fumigation service
• Pre-shipment inspection of quality and
quantity
• Full Outturn Guarantee (FOG)
• Vessel condition surveys
• Damage survey
• Container inspection
• Draft survey
• Sealing

Product
safety from
excellence

บริการของเรา
• ตรวจสอบการบรรจุและการขนถ่ายสินค้า
• เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
• ควบคุมการชั้งน้ำ�หนักและปริมาณของสินค้า
• ตรวจสอบการนับจำ�นวนสินค้า
• ตรวจสอบความสะอาดของระวางเรือก่อนบรรจุสินค้า
• บริการรมยาฆ่าแมลง
• ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสินค้าก่อนจัดส่ง
• รับรองน้ำ�หนัก และคุณภาพสินค้าทั้งต้นทางและปลาย
ทาง (FOG)
• ตรวจสอบสภาพเรือบรรทุกสินค้า
• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
• ตรวจสอบน้ำ�หนักสินค้าในระวางเรือ
• ตรวจสอบการปิดระวางเรือ
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Fumigation Services

การให้บริการด้านการรมยา

At Intertek we can provide you with a world class
standard of fumigation. With our highly qualified
and skilled fumigation team, our services always
deliver successful results and surpass our client’s
expectation.

อินเตอร์เทค ให้บริการรมยาในสินค้าเกษตร เช่น ข้าว
ข้าวโพด และผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง นอกจากนี้เรายัง
ให้บริการรมยาในสินค้าไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และครอบคลุม
ถึงสินค้าอื่นๆที่มีไม้เป็นส่วนประกอบในการขนส่ง เช่น พา
เลทไม้ รวมทั้งการรมยาในโกดัง คลังสินค้า และสายการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปสารเคมีที่ใช้ในการ
รมยามี 2 ชนิด คือ เมทธิวโบรไมด์ และ ฟอสฟีน ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสินค้า และข้อกำ�หนดของประเทศผู้นำ�เข้า

Intertek provide fumigation services in agricultural
and wooden products as well as the food
processing line. We utilise two different chemicals
in our services including Methyl Bromide (CH3Br)
and Phosphine (PH3).

ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการรมยาได้ดังนี้
• การรมยาในตู้ขนส่งสินค้า Container

Fumigation services can be conducted in:

• การรมยาในระวางเรือโป๊ะ Barge/lighter

• Container

• การรมยาในระวางเรือขนส่งสินค้าทางทะเล

• Lighter

• การรมยากองสินค้า

• On board vessel

• การรมยาสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

• Stack

• การรมยาในไซโล

• Food processing line of production
• Silo
Intertek can assist you to obtain a
Phytosanitary Certificate.
We are IPPC and AQIS certified for
fumigation as per standard.

อินเตอร์เทค ยังให้บริการประสานงานกับกองควบคุมพืช และ
วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อดำ�เนินการออกใบรับ
รองปลอดศัตรูพืชสำ�หรับสินค้าที่จะส่งออก
ตามข้อกำ�หนดของประเทศผู้นำ�เข้า และเรายังมีบริการให้
คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการรมยารวมทั้งมีการให้บริการจัดการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการรมยาอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
การรมยาของเราได้ผ่านการรับรองความสามารถในการรมยา
ภายใต้มาตรฐาน IPPC และ AQIS

About Intertek
Intertek is a leading provider of quality and safety solutions serving a wide range of
industries around the world. From auditing and inspection, to testing, quality assurance
and certification, Intertek people are dedicated to adding value to customers’ products
and processes, supporting their success in the global marketplace. With a network of
more than 1,000 laboratories and offices and over 30,000 people in more than 100
countries, Intertek helps its clients to meet end users’ expectations across increasingly
diverse quality, health, environmental, safety and social accountability aspects in virtually
any market around the world.
Our commitment to meeting our clients’ needs and expectations is expressed in our
proposition: Valued Quality. Delivered. To us it is a shared ideal that inspires and drives
us. To you it is our promise that the unparalleled quality of our skills and services will
deliver real and relevant value to your processes, products and brands.

Please contact us for further
details and expert advice
Intertek Testing Services
(Thailand) Ltd.
Bangna office
2 Sukhumvit 105 Road
(Soi Lasalle 29), Bangna,
Bangkok 10260, Thailand
t: +66 2 361 8310 - 7
f: +66 2 361 8318 - 9
Mr.Saksit Srisuksai - Food & Agri
Manager
saksit.srisuksai@intertek.com
Mr.Verapun Hengsawat - Agri Manager
verapun.hengsawat@intertek.com
Ms.Jiraporn Pungamchuen - Asst.
Marketing Manager
jiraporn.pungamchuen@intertek.com

www.intertek.com

Sriracha office

Ayutthaya office

152. 154 Srirachanakorn 1 Road
Tambon Sriracha, Amphur Sriracha,
Chonburi Province 20110, Thailand
t: +66 38 770 456 - 7
f: +66 38 770 455

138/5-6 Tumbol Thajaosanook
Amphur Tharua,
Phanakornsriayutthaya 13130, Thailand
t: +66 35 341564
f: +66 35 342465

