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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนําเข้าเพื่อการค้าจาก 
เครือรัฐออสเตรเลียเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดเพื่อการค้าจาก 
เครือรัฐออสเตรเลีย  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสด
จากเครือรัฐออสเตรเลีย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจาก
เครือรัฐออสเตรเลีย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลพลับสด  (persimmon,  Diospyros  kaki)   
ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๖.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๖.๒ เครือรัฐออสเตรเลีย  คือ  Department  of  Agriculture  ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการ
ของเครือรัฐออสเตรเลีย  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๗ การอนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๘ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลพลับสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองท่าปลายทาง  

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
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ข้อ ๙ แหล่งปลูก 
  ๙.๑ ผลพลับสดต้องเป็นผลผลิตของเครือรัฐออสเตรเลีย  และมาจากพื้นที่ต่าง ๆ   

ซึ่ง  NPPO  กําหนดให้เป็นแหล่งปลูกสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตร 
ได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก 

  ๙.๒ ผลพลับสดจากแหล่งปลูกเฉพาะในรัฐควีนส์แลนด์  (Queensland)  ได้รับอนุญาต
ให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๑๐.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลพลับสดไปยังราชอาณาจักรไทย

ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  
ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอและต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสวน  
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอื่น ๆ  
ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๑๐.๓ NPPO  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนตลอดฤดูกาลปลูก
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก 
  ๑๑.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่

จัดการผลไม้ส่งออกที่จะส่งออกผลพลับสดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียน
โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกแก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  และต้อง
ดําเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๑.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องนําผลพลับสดมาจากสวน  
ที่จดทะเบียนในแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา  
ได้อย่างรวดเร็ว  ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย   
และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๑๑.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องจัดทําเอกสารมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ   

  ๑๑.๔ NPPO  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่
จัดการผลไม้ส่งออกก่อนจดทะเบียน  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้ 
หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกต้องรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๑๑.๕ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกเพื่อ กําจัดศัตรูพืชกักกัน 
ต้องดําเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 
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  ๑๑.๖ การตรวจผลพลับสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายในโรงคัดบรรจุผลไม้
หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออกที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ ๑๒ ข้อกําหนดสําหรับแมลงศัตรูพืชกักกัน 
  ผลพลับสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องจัดการความเสี่ยงแมลงวันผลไม้  

ได้แก่  Jarvis’  fruit  fly  (Bactrocera  jarvisi),  lesser  Queensland  fruit  fly  (Bactrocera  
neohumeralis),  Queensland  fruit  fly  (Bactrocera  tryoni)  และ  Mediterranean  fruit  fly  
(Ceratitis  capitata)  ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  ๑๒.๑ ผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  หรือ 
  ๑๒.๒ ผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
ข้อ ๑๓ มาตรการจัดการสําหรับแมลงวันผลไม้ 
  ผลพลับสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยจากรัฐควีนส์แลนด์  จะส่งออกไปได้

ต้องผ่านการกําจัดแมลงวันผลไม้  Bactrocera  jarvisi,  Bactrocera  neohumeralis  และ  Bactrocera  
tryoni  ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  ๑๓.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่าง ๆ  

ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต่อกัน) 
๐  องศาเซลเซียส  (๓๒  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๓  วัน  หรือมากกว่า 
๐.๕๖  องศาเซลเซียส  (๓๓  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๔  วัน  หรือมากกว่า 
๑.๑๑  องศาเซลเซียส  (๓๔  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๘  วัน  หรือมากกว่า 
๑.๖๗  องศาเซลเซียส  (๓๕  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๒๐  วัน  หรือมากกว่า 
๒.๒๒  องศาเซลเซียส  (๓๖  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๒๒  วัน  หรือมากกว่า 

  ๑๓.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
   ผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  

๑๕๐  เกรย์   
ข้อ ๑๔ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
  ๑๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดําเนินการได้ทั้ง ก่อนส่งออก   

หรือระหว่างขนส่ง  สําหรับการดําเนินการระหว่างขนส่งนั้น  อาจจะดําเนินการเพียงบางส่วนก่อนส่งออก
โดยเร่ิมต้นดําเนินการในเครือรัฐออสเตรเลียและเสร็จสิ้นสมบูรณ์ระหว่างขนส่ง  ในกรณีที่การดําเนินการ
ระหว่างขนส่งเกิดล้มเหลว  อาจจะดําเนินการต่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้เม่ือสินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง 
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  ๑๔.๒ การประเมินผลสําเร็จของการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นทั้งกรณีก่อนส่งออก
และระหว่างขนส่งจะประเมินจากอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น 

  ๑๔.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก 
   ๑๔.๓.๑ ต้องดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของ  NPPO  โดยต้องดําเนินการ  

ในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชซึ่งได้รับการรับรองจาก  NPPO  และกรมวิชาการเกษตร  ผลพลับสดที่จะส่งออก
ไปยังราชอาณาจักรไทยอาจทําการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นควบคู่ไปพร้อมกับผลพลับสดที่ส่งออกไปยัง
ประเทศอื่นได้ 

   ๑๔.๓.๒ ถ้าผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก  
NPPO  ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศน้ี 

  ๑๔.๔ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
   ๑๔.๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งเป็นการกําจัดศัตรูพืช

ด้วยความเย็นโดยดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า 
   ๑๔.๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งซึ่งดําเนินการในตู้ 

ขนส่งสินค้านั้น  อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จสิ้นในช่วงระหว่างขนส่ง  
หรือเสร็จสิ้นเม่ือตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง 

   ๑๔.๔.๓ การส่งออกผลพลับสดซึ่งต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่งนั้น  ต้องลดอุณหภูมิผลตรงบริเวณก่ึงกลางผลให้ต่ําลงถึงระดับเดียวกันกับหรือต่ํากว่า
อุณหภูมิเป้าหมายที่กําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายเข้าตู้ขนส่งสินค้า  ทั้งนี้  
เพื่อให้ม่ันใจว่าอุณหภูมิผลได้ลดต่ําลงถึงระดับที่เหมาะสม  ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  
และต้องรักษาระดับอุณหภูมิผลให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป 

   ๑๔.๔.๔ ถ้าผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  
NPPO  ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศนี้  นอกจากนี้  ต้องมีใบรับรอง  
การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๔  ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับสินค้า
ด้วยทุกคร้ัง 

ข้อ ๑๕ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
  ๑๕.๑ การฉายรังสีต้องดําเนินการในโรงงานฉายรังสีซึ่งได้รับการรับรองจาก  NPPO  

และกรมวิชาการเกษตร 
  ๑๕.๒ การดําเนินการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสีต้องเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

ว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  (International  Standards  for  Phytosanitary  Measures,  ISPMs)  
ที่เก่ียวข้อง  กรมวิชาการเกษตรให้การยอมรับการฉายรังสีที่อัตราดังกล่าวนี้กับแมลง  ดังต่อไปนี้ 

   ๑๕.๒.๑ รังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  ๑๕๐  เกรย์  สําหรับแมลงวันผลไม้
ในวงศ์  (Family)  เทฟริทติดี้  (Tephritidae) 
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   ๑๕.๒.๒ รังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  ๔๐๐  เกรย์  สําหรับแมลงทุกชนิด
ในชั้น  (Class)  อินเซกต้า  (Insecta)  ยกเว้น  ดักแด้และตัวเต็มวัยของแมลงในอันดับ  (Order)  เลปปิดอบเทอร่า  
(Lepidoptera)   

  ๑๕.๓ ถ้าผลพลับสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี  NPPO  ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดตามเอกสารหมายเลข  ๕  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๖ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๖.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูก  โพลีสไตรีน  พลาสติก  หรือลังไม้แบบต่าง ๆ  

โดยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นวัสดุใหม่หรือแปรใช้ใหม่  กรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษหรือพลาสติก
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ต้องสะอาดและใหม่เท่านั้น 

  ๑๖.๒ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  และชิ้นส่วน
ของพืช  เช่น  ใบ  ก่ิงก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๑๖.๓ ผลพลับสดซึ่งผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี  ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งออกแบบเพื่อป้องกันศัตรูพืชไม่ให้กลับเข้าไปทําลายผลไม้ในบรรจุภัณฑ์  โดยบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรูเปิด  
ถ้ามีความจําเป็นต้องมีรูเปิดเพื่อระบายอากาศ  ต้องปิดรูด้วยตาข่ายโดยตาข่ายแต่ละรูต้องมี 
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร  ก่อนนําบรรจุภัณฑ์ไปบรรจุผลไม้เพื่อฉายรังสี  บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรก่อนว่าได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและม่ันใจได้ว่า
ผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ได้รับรังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมที่กําหนด 

  ๑๖.๔ ผลพลับสดซ่ึงผ่านการกําจัดศัตรูด้วยความเย็นก่อนส่งออกและส่งออกทางอากาศ
หรือทางน้ําต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้   

   ๑๖.๔.๑ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งไม่มีรูเปิด  หรือ 
   ๑๖.๔.๒ ต้องบรรจุในถุงตาข่ายแล้วจึงนําบรรจุในบรรจุภัณฑ์  ขนาดของตาข่าย

แต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร  หรือ 
   ๑๖.๔.๓ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์เม่ือปิดสนิทแล้วต้องปิดช่องระบายอากาศ

ทั้งหมดบนบรรจุภัณฑ์ด้วยตาข่าย  ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร  
หรือ 

   ๑๖.๔.๔ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มัดรวมกันหรือมัดรวมกันแล้ววางบนแท่นวาง  
ต้องห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดด้วยตาข่ายหรือพลาสติก  ถ้าใช้ตาข่ายขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมี 
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร   

  ๑๖.๕ ผลพลับสดซ่ึงผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า  
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามข้อกําหนดข้อ  ๑๖.๔ 
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  ๑๖.๖ ต้องแสดงข้อมูลที่จําเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้การทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษบนแต่ละบรรจุภัณฑ์  
ได้แก่ 

   ๑๖.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
     - ประเทศแหล่งกําเนิด  (เช่น  ผลิตผลของออสเตรเลีย  ผลผลิต  

ของออสเตรเลีย  เป็นต้น)   
    - ชื่อบริษัทส่งออก 
    - ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
    - หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก   
    - หมายเลขทะเบียนสวน 
   ๑๖.๖.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
    - ประเทศแหล่งกําเนิด  (เช่น  ผลิตผลของออสเตรเลีย  ผลผลิตของ

ออสเตรเลีย  เป็นต้น)   
    - ชื่อบริษัทส่งออก 
    - ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
    - หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้หรือสถานที่จัดการผลไม้ส่งออก   
    - หมายเลขทะเบียนสวน 
    - ชื่อผู้ให้บริการฉายรังสี 
    - ข้อความระบุว่าผลไม้ได้ผ่านการฉายรังสี 
    - ข้อความระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี 
    - วันที่ฉายรังสี 
    - สัญลักษณ์อาหารฉายรังสี 

 

  ๑๖.๗ ในกรณีส่งออกผลพลับสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์  
แยกเป็นกล่องโดยไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่นวาง  
อนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 
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  ๑๖.๘ ผลพลับสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืชที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ การตรวจส่งออก  
  NPPO  ต้องมั่นใจว่าได้ดําเนินการตามข้อกําหนดต่าง ๆ  ของกรมวิชาการเกษตร  

ครบสมบูรณ์แล้ว  ก่อนให้การรับรองผลพลับสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทยดังต่อไปนี้ 
  ๑๗.๑ ได้ดําเนินการสุ่มตรวจผลพลับสดตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  

และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศน้ี 
   อนึ่ง  ในกรณีที่ผลพลับสดผ่านการฉายรังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมที่เหมาะสม

ตามข้อ  ๑๕.๒  แล้วอาจไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  ผลพลับสดอาจจะมีศัตรูพืชกักกันที่มีชีวิต 
แต่เป็นหมันหรือไม่สามารถออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์ได้ 

  ๑๗.๒ ผลพลับสดซึ่งมาจากรัฐควีนส์แลนด์ได้ผ่านมาตรการจัดการศัตรูพืชกักกัน  
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   ๑๗.๒.๑ ผลพลับสดได้ผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นตามข้อกําหนด   
ข้อ  ๑๓.๑  เพื่อกําจัดแมลงวันผลไม้  Bactrocera  jarvisi,  Bactrocera  neohumeralis  และ  
Bactrocera  tryoni  แล้ว  หรือ 

   ๑๗.๒.๒ ผลพลับสดได้ผ่านการฉายรังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  
ดังต่อไปนี้   

    (๑) รังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  ๑๕๐  เกรย์  สําหรับ
แมลงวันผลไม้ในวงศ์เทฟริทติดี้  หรือ 

    (๒) รังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  ๔๐๐  เกรย์  สําหรับ
แมลงทุกชนิดในชั้นอินเซกต้า  ยกเว้น  ดักแด้และตัวเต็มวัยของแมลงในอันดับเลปปิดอบเทอร่า   

ข้อ ๑๘ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๘.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติมดังต่อไปนี้   

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

  ๑๘.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๑๘.๒.๑ ถ้าผลพลับสดได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก   

ต้องระบุรายละเอียดของโรงงานกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  อุณหภูมิ  และระยะเวลาที่ใช้  (จํานวนวันที่
ต่อเนื่องกัน)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืชบนส่วนที่เหมาะสม 
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   ๑๘.๒.๒ ถ้าผลพลับสดได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  
ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๔  ท้ายประกาศนี้  
แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๘.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
   ถ้าผลพลับสดได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสีต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  

ดังต่อไปนี้   
   “The  consignment  of  persimmon  fruit  has  been  treated  by  

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

irradiation  at  a  minimum  absorbed  dose  of  ๔๐๐  Gy.” 
  ๑๘.๔ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลพลับสด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า

และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๑๙ การตรวจนําเข้า 
  ๑๙.๑ เม่ือผลพลับสดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า 

จะดําเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 

  ๑๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลพลับสดและตรวจสอบเพื่อย่ืนยันว่า   
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด   
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๙.๓ ถ้ามีผลพลับสดจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๔๕๐  ผล  
หรือสุ่มตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจํานวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจจํานวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๙.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศน้ี  ระหว่างการสุ่มตรวจผลพลับสดต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 

   ๑๙.๔.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
    (๑) แมลงวันผลไม้ 
     (๑.๑) ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิต  ต้องส่งกลับ  หรือทําลาย

โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  ทราบและระงับ
การนําเข้าโดยทันที 

     (๑.๒) NPPO  ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยทันทีและเสนอมาตรการแก้ไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้า  เม่ือมี
คําอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 
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    (๒) ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น ๆ  ที่มีชีวิตนอกเหนือจาก
แมลงวันผลไม้  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  
โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

   ๑๙.๔.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
    (๑) ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิต  จะได้รับอนุญาตให้นําเข้า  

กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  ทราบโดยทันที 
    (๒) ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น ๆ  ที่มีชีวิตตามเอกสาร

หมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  ยกเว้นแมลงระยะดักแด้หรือตัวเต็มวัยของแมลงในอันดับเลปปิดอบเทอร่า
ในผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีที่ขนาดหรือปริมาณดูดซึมต่ําสุด  ๔๐๐  เกรย์  จะได้รับอนุญาตให้นําเข้า 
กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  ทราบโดยทันที 

    (๓) ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น ๆ  ที่มีชีวิตนอกเหนือจาก
ตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  
ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๙.๕ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารหมายเลข  ๑   
ท้ายประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี  
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
กรณีดังกล่าวนี้ไม่รวมถึงผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีซึ่งเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบ   
กรมวิชาการเกษตร  มีสิทธิระงับการนําเข้าจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมิน
ความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๙.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลพลับสดกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้า   
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

   ๑๙.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์ 
   ๑๙.๖.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๙.๖.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทําลาย  หรือถูกสับเปลี่ยน  หรือหมายเลข 

ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   ๑๙.๖.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผล  หรือแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ 

ไม่อยู่ตรงตําแหน่งที่กําหนด  หรือผลที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด 
   ๑๙.๖.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์  
ข้อ ๒๐ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๒๐.๑ การส่งออกผลพลับสดจากแหล่งปลูกตามข้อ  ๙  ในเครือรัฐออสเตรเลียไปยัง

ราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจ
รับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  โดยเครือรัฐออสเตรเลียต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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  ๒๐.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า  
มีความจําเป็นอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าได้อีกต่อไป  โดยเครือรัฐออสเตรเลียต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อนันต์  สุวรรณรัตน์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครอืรัฐออสเตรเลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Curculionidae  
   Pantomorus cervinus Fuller's rose beetle 
 Order Diptera  
  Family Tephritidae  
   Bactrocera jarvisi Jarvis' fruit fly 
   Bactrocera neohumeralis lesser Queensland fruit fly 
   Bactrocera tryoni Queensland fruit fly 
   Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 
  Family Coccidae  
   Ceroplastes destructor white wax scale 
   Parthenolecanium persicae peach scale 
  Family Diaspidae  
   Aspidiotus nerii aucuba scale 
  Family Pseudococcidae  
   Pseudococcus calceolariae scarlet mealybug 
 Order Lepidoptera  
  Family Torticidae  
   Epiphyas postvittana light brown apple moth 
   Isotenes miserana orange fruit borer 

  
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครอืรัฐออสเตรเลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ข้อ ๑ ข้อกําหนดสําหรับห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 
   ๑.๑-การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องดําเนินการเฉพาะในห้องเย็น
กําจัดศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองจาก-NPPO-และกรมวิชาการเกษตรเท่าน้ัน เครือรัฐออสเตรเลียต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการเดินทางไปตรวจรับรองห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 
   ๑.๒-NPPO-มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบจนม่ันใจว่าห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช        
ที่ผู้ส่งออกใช้น้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม-มีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่สามารถปรับลดอุณหภูมิ           
และรักษาระดับอุณหภูมิในผลไม้ให้คงที่ได้เป็นระยะเวลานานตามข้อกําหนดและห้องเย็นต้องปิดประตูใส่กุญแจได้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลไม้ปลอดภัยจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชและการปลอมปนในระหว่างดําเนินการกําจัดศัตรูพืช 
   ๑.๓-NPPO-ต้องเก็บข้อมูลการจดทะเบียนห้องเย็นซึ่งผ่านการรับรองเพ่ือใช้สําหรับ
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ก่อนส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย-การจดทะเบียนห้องเย็นต้องมีรายละเอียด
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
    ๑.๓.๑ สถานที่ต้ังและแผนผังการก่อสร้างโรงงาน-รวมทั้งรายละเอียดของเจ้าของ
หรือผู้ดําเนินการ 
    ๑.๓.๒ ขนาดและความจุห้องเย็น 
    ๑.๓.๓ ชนิดวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนในการทําฝาผนัง เพดาน และพ้ืนห้องเย็น 
    ๑.๓.๔ ผู้ผลิต รุ่น ชนิด ขนาดเครื่องทําความเย็นและระบบการหมุนเวียนอากาศ
ภายในห้องเย็น 
    ๑.๓.๕-ช่วงการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทําความเย็น ระบบควบคุมการละลาย
นํ้าแข็งและข้อมูลจําเพาะ-และรายละเอียดของอุปกรณ์สําคัญอ่ืน-ๆ-ของเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 
   ๑.๔-NPPO-ต้องส่งช่ือและที่อยู่ของโรงงานท่ีมีห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชซึ่งได้รับการ    
จดทะเบียน-ให้กับกรมวิชาการเกษตรก่อนเริ่มฤดูกาลการส่งออกในแต่ละปี 
 

  ข้อ ๒ ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ 
   NPPO-ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแทง่วัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ต้องเหมาะสมสําหรับใช้ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบการบันทึกอุณหภูมิ
ต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส-ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 
   ๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทํางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ แท่ง 
   ๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองดังต่อไปน้ี วัน เวลา หมายเลข
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
 

 



 

- ๒ - 
 

   ๒.๔-ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง        
ในทุกช่ัวโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่าน้ัน
ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
   ๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ละแท่ง รวมทั้งหมายเลขห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 
 

  ข้อ ๓ ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด
สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร
หรือน้อยกว่าส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วนปลายสุด
ของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส-ถึง      
๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 
   ๓ .๓ -ต้องทํา เครื่ องหมายแสดงหมายเลขกํากับแท่ง วัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง            
เพ่ือประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 
 

  ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๔.๑ การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของ NPPO 
   ๔.๒ ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ ต้องดําเนินการ
เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสมกับนํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนก้ัน
   ๔.๓ ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ เติมนํ้ากลั่นในปริมาณท่ีเพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้ โดยมีปริมาณนํ้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐) 
   ๔.๔ กวนน้ําแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพ่ือให้แน่ใจว่านํ้าเย็นอย่างทั่วถึง 
และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า  
๑๐ นาที สําหรับการปรับอุณหภูมิของน้ําเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 
   ๔.๕ ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน ต้องจุ่มแท่งวัดอุณหภูมิ
และแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันต้องไม่สัมผัส
กับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากน้ันต้องกวนนํ้าแข็งบดและน้ํากลั่นเป็นระยะๆ  
ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้ต่อเมื่อนํ้าเย็นอุณหภูมิ
ลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด 
   ๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิตํ่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ     
แต่ละแท่ง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบ่ียงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองคร้ัง
ต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส 
   ๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบ่ียงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดแทน 
 
 



 

- ๓ - 
 

  ข้อ ๕ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๕.๑ การวางแท่งวัดอุณหภูมิที่ตําแหน่งต่างๆ ในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชและการเช่ือมต่อ
แท่งวัดอุณหภูมิเข้ากับเคร่ืองบันทึกข้อมูลต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ NPPO 
   ๕.๒ การขนย้ายผลไม้ซึ่งวางอยู่บนแท่นรองรับสินค้าเข้าไปในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช
ต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO-และการลดอุณหภูมิผลไม้ให้ตํ่าลงล่วงหน้าอาจกระทําได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของผู้ส่งออก 
   ๕.๓-การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้จํานวน ๔ แท่ง เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืช 
   ๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวัง      
ให้เข้าไปถึงบริเวณก่ึงกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือก     
เอาผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ที่นํามากําจัดศัตรูพืชในแต่ละครั้ง-สําหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก-การเสียบ
แท่งวัดอุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า-ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุ      
เลยออกไปจากผลไม้-นอกจากน้ี-การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด     
เพ่ือหลีกเลี่ยงการวัดอุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี ต้องปฏิเสธการรับรอง
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๕.๕ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิภายในห้องเย็นกําจัดศัตรูพืชที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี
    ๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิจํานวน ๒ แท่ง สําหรับวัดอุณหภูมิอากาศ
ภายในห้องเย็นตรงตําแหน่งอากาศหมุนเวียนในห้องเย็นที่ช่องเปิดลมเข้า-(ลมจากห้องเย็นย้อนกลับสู่เครื่องทํา
ความเย็น) และลมออก (ลมจากเคร่ืองทําความเย็นออกสู่ห้องเย็น) 
    ๕.๕.๒ ต้องมีแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้อีกจํานวน ๔ แท่ง-สําหรับวัดอุณหภูมิ
ภายในผลไมท้ี่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
     (๑) ตําแหน่งก่ึงกลางของกองที่อยู่ตรงกลางห้องเย็น 
     (๒) ตําแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ตรงกลางห้องเย็น 
     (๓) ตําแหน่งกลางของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก และ 
     (๔) ตําแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก 
   ๕.๖ เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาจเริ่มการบันทึกอุณหภูมิผลไม้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี  
การพิจารณาเวลาเริ่มต้นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ัน ต้องเร่ิมนับเวลาหลังจากแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่ง    
มีอุณหภูมิถึงระดับที่กําหนดเท่าน้ัน 
   ๕.๗ ในกรณีใช้แท่งวัดอุณหภูมิจํานวนตํ่าสุดตามข้อกําหนด และเกิดเหตุการณ์แท่ง
วัดอุณหภูมิผลไม้แท่งหน่ึงแท่งใดไม่สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิในช่วงระยะเวลาตามข้อกําหนดได้เป็นเวลานาน
มากกว่า ๔ ช่ัวโมงติดต่อกัน ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นในครั้งน้ันล้มเหลวและต้องเริ่มต้นดําเนินการใหม่ 

 

  ข้อ ๖ การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๖.๑ ให้ถือว่ากระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์-ถ้ารายงาน
ผลการบันทึกข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด-และแท่งวัดอุณหภูมิ            
ได้ผ่านการเทียบมาตรฐานอีกคร้ังแล้วโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ โรงคัดบรรจุสินค้าต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้
เพ่ือให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ 
 
 
 
 



 

- ๔ - 
 

   ๖.๒ ถ้าการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นแสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่บันทึกไว้
ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่าการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด-ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ันล้มเหลว-การกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นซ้ําสามารถกระทําได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ-NPPO-และผู้ส่งออก 
   ๖.๓-ต้องพิมพ์ข้อมูลผลการบันทึกอุณหภูมิพร้อมกับแนบข้อมูลสรุปที่แสดงว่า
กระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสําเร็จ 
   ๖.๔-ต้องลงนามรับรองรายงานผลการบันทึกอุณหภูมิและข้อมูลสรุป ก่อนยืนยันว่า
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสําเร็จแล้ว-และมอบข้อมูลเหล่าน้ีแก่กรมวิชาการเกษตร      
เพ่ือตรวจสอบเมื่อได้รับการร้องขอ 
   ๖.๕ ถ้าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ไม่ประสบผลสําเร็จ พนักงานเจ้าหน้าที่
อาจเริ่มดําเนินการบันทึกอุณหภูมิใหม่ และการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่ดําเนินการต่อเน่ืองจากนั้นต้องให้ผล
ดังต่อไปน้ี 
    ๖.๕.๑-NPPO-ต้องตรวจสอบยืนยันว่าได้ดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนด 
ในข้อ ๖.๓ หรือ 
    ๖.๕.๒ ช่วงระยะเวลาต้ังแต่หยุดดําเนินการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น   
และกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องน้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 
    ทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้น-ต้องบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ืองติดต่อกันไป
ตลอดเวลาจากจุดที่เครื่องบันทึกอุณหภูมิเริ่มกลับมาบันทึกอุณหภูมิใหม่ 
 

  ข้อ ๗ การขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้า 
   ๗.๑-NPPO-ต้องตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าก่อนอนุญาตให้ขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า 
ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าตู้ขนส่งสินค้าปราศจากศัตรูพืชและต้องปิดช่องระบายอากาศต่างๆ ให้สนิทเพ่ือป้องกันศัตรูพืช
เล็ดลอดเข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่ช่องระบายอากาศถูกปิดแล้ว 
   ๗.๒-ต้องขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้าภายในอาคารที่สามารถป้องกันแมลงได้      
หรือใช้วัสดุกันแมลงกั้นระหว่างทางเข้าห้องเย็นและตู้ขนส่งสินค้า 
 

  ข้อ ๘ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 
   ๘.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่งสินค้า
ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ขนส่งสินค้าภายใต้การกํากับดูแลของ NPPO-ผนึกที่ปิด
บนประตูตู้ขนส่งสินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มี อํานาจแต่ผู้ เดียวในการสั่ งให้ เปิดตู้ขนส่งสินค้า                 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินคา้ที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 
   ๘.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
 

  ข้อ ๙ การเก็บรักษาผลไม้กรณีที่ยังไม่ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าทันที 
   ผลไม้ซึ่งผ่านการกําจัดศัตรูพืชแล้วแต่ยังไม่ได้ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าในทันที        
อาจเก็บรักษาผลไม้เหล่าน้ีไว้เพ่ือทําการขนถ่ายในภายหลังได้-โดยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขการจัดการรักษา       
ความปลอดภัยจากศัตรูพืชซึ่งกําหนดโดย-NPPO-ดังต่อไปน้ี 
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   ๙.๑-ถ้าเก็บรักษาผลไม้ไว้ในห้องเย็นที่ใช้สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น    
ต้องปิดผนึกประตูห้องเย็น 
   ๙.๒-ถ้าเคลื่อนย้ายผลไม้ไปเก็บรักษาไว้ในห้องอ่ืน ต้องมีการจัดการซึ่งเห็นชอบ    
โดย-NPPO-ว่าปลอดภัยจากการกลับเข้าทําลายของศัตรูพืชได้-และต้องไม่มีผลไม้ชนิดอ่ืนเก็บไว้ในห้องน้ัน 
   ๙.๓-เมื่อมีการขนย้ายผลไม้ต่อมาในภายหลัง-ต้องดําเนินการภายใต้การกํากับดูแล
ของ-NPPO-ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครอืรัฐออสเตรเลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

 
  ข้อ ๑ ข้อกําหนดสําหรับตู้ขนส่งสินค้า 
   ๑.๑ ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมสําหรับใช้กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่ง  
   ๑.๒-ตู้ขนส่งสินค้าต้องมีระบบการทําความเย็นภายในตัวตู้ และต้องติดต้ังอุปกรณ์
บันทึกอุณหภูมิ-โดย-NPPO-ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้า
ประเภทที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่
ได้ตามข้อกําหนด 
 

  ข้อ ๒ ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ  
   NPPO-ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑-ต้องเหมาะสมสําหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  
ระบบการบันทึกอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส 
ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 
   ๒.๒-ต้องมีประสิทธิภาพ-มีระบบการทํางานอัตโนมัติ-และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง 
   ๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองดังต่อไปน้ี วัน เวลา หมายเลข
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๒.๔-ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง          
ในทุกช่ัวโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่าน้ัน
ได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 
   ๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า 
 

  ข้อ ๓ ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด
สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร
หรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วนปลาย
สุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส       
ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 
   ๓ .๓ -ต้องทํา เครื่ องหมายแสดงหมายเลขกํากับแท่ง วัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง               
เพ่ือประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ 
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  ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๔.๑ การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของ NPPO 
   ๔.๒ ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ ต้องดําเนินการ
เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสมกับนํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนก้ัน
   ๔.๓ ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ เติมนํ้ากลั่นในปริมาณท่ีเพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้-ซึ่งมีปริมาณนํ้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐)  
   ๔.๔ กวนน้ําแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพ่ือให้แน่ใจว่านํ้าเย็นอย่างทั่วถึง 
และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
สําหรับการปรับอุณหภูมิของน้ําเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 
   ๔.๕ ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน ต้องจุ่มแท่งวัด
อุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของน้ําแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ัน
ต้องไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ-นอกจากน้ัน-ต้องกวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น      
เป็นระยะๆ ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ-การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้ต่อเมื่อ         
นํ้าเย็นอุณหภูมิลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด  
   ๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิตํ่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ           
แต่ละแท่ง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบ่ียงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองคร้ัง
ต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส 
   ๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบ่ียงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดแทน 
   ๔.๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน NPPO ต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร “ใบรับรองการเทียบ
มาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับ
ราชอาณาจักรไทย”-สําหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข ๔ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าวต้องแนบมากับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารท้ังสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า 
 

  ข้อ ๕ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๕.๑ การขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าและการวางแท่งวัดอุณหภูมิภายในตู้ขนส่ง
สินค้าต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ NPPO 
   ๕.๒ ต้องจัดเรียงกล่องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพ่ือให้อากาศไหลเวียน
ได้อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอทั้งด้านล่างและโดยรอบกล่องซึ่งอยู่บนแท่นรองรับสินค้าและกล่องที่วางซ้อนทับกัน
บนพ้ืนตู้ 
   ๕.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวัดอุณหภูมิ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยวางแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ี 
ให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งจะทําให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม 
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   ๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวัง      
ให้เข้าไปถึงบริเวณก่ึงกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือก       
เอาผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ที่นํามากําจัดศัตรูพืชในแต่ละคร้ัง สําหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบแท่งวัด
อุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไป
จากผลไม้ นอกจากน้ี การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพ่ือหลีกเลี่ยง
การวัดอุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี ต้องปฏิเสธการรับรองการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็น 
   ๕.๕ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าขนาดความยาว ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 
และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ีตามท่ีแสดงไว้ในภาพที่ ๑ 
    ๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้จํานวน ๒ แท่ง เป็นเส้นทแยงมุมกัน
โดยนําผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิไปวางตรงตําแหน่งซึ่งห่างจากกล่องบรรจุสินค้าท้ายสุดประมาณ-๑-เมตร 
และ ๑.๕ เมตร สําหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด ๖ เมตร และขนาด ๑๒ เมตร ตามลําดับ 
    ๕.๕.๒ ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก ๑ แท่ง ในกล่องซึ่งวาง
อยู่ตรงตําแหน่งก่ึงกลางของตู้ขนส่งสินค้า 
    ๕.๕.๓ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ทั้ง ๓ จุด ในกล่องที่ตําแหน่งเท่ากับ
ครึ่งหน่ึงของความสูงกองผลไม้ 
 

  ข้อ ๖ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 
   ๖.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่งสินค้า
ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ขนส่งสินค้าภายใต้การกํากับดูแลของ-NPPO-ผนึกที่ปิด
บนประตูตู้ขนส่งสินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่งสินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่
จะปฏิเสธการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 
   ๖.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   

  ข้อ ๗ การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๗.๑-การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง-เป็นการกําจัดศัตรูพืชในผลไม้        
ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้ส่งออกและด่านขนถ่ายสินค้าของราชอาณาจักรไทย   
บริษัทขนส่งสินค้าต้องพิมพ์ข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชจากเครื่องบันทึกข้อมูลและส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่            
ที่ด่านนําเข้า 
   ๗.๒ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพฯ จะดําเนินการพิสูจน์บันทึกข้อมูล
การกําจัดศัตรูพืชว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ด่านนําเข้าทราบว่าการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว-โดยข้ึนอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการเทียบมาตรฐาน           
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ 
   ๗.๓-เมื่อสินค้ามาถึงด่านนําเข้า กรมวิชาการเกษตรต้องดําเนินการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ และพิสูจน์ว่ารายงานผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตาม
ข้อกําหนด 
 
 
 
 



 

- ๔ - 
 

   ๗.๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นแล้ว-แสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปล่ียนค่าอุณหภูมิ        
ที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ 
   ๗.๕ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด-ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ันล้มเหลว-สินค้าทั้งหมดต้องถูกส่งกลับ       
หรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มุมมองด้านขา้ง 
 
 
 
 
           แท่งวัดอณุหภมูิ                                           แท่งวัดอณุหภูมิ                                         แท่งวดัอุณหภูม ิ
             หมายเลข ๓                                               หมายเลข ๒                                             หมายเลข ๑ 
 
 
 
 

 
มุมมองด้านประตู 

 
 
 
 

แท่งวัดอณุหภูม ิ
หมายเลข 

 
                                                                             ๑                      ๒                     ๓ 
                                                                             ๑                      ๒                     ๓ 
 
 
 
 
 

มุมมองด้านบน 
ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 

 
                                                                                                            แทง่วัดอุณหภูมิ หมายเลข ๑ 
 
                                                                                                            แทง่วัดอุณหภูมิ หมายเลข ๒ 
                                                            ๑ เมตร 
                                                                     แท่งวัดอณุหภูมิ หมายเลข ๓ 
 
 

มุมมองด้านบน 
ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) 

 
                                                                                                                                                     แท่งวัดอณุหภูม ิหมายเลข ๑ 
 
                                                                                                              แท่งวัดอุณหภมูิ หมายเลข ๒ 
             ๑.๕ เมตร 
                            แท่งวัดอณุหภูมิ หมายเลข ๓ 
 
 

 

ภาพที่ ๑ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความ
เย็นระหว่างขนส่ง 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๔ 
 

ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า สําหรับราชอาณาจักรไทย 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครอืรัฐออสเตรเลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
 

ช่ือผู้ส่งออก   
หมายเลขใบรบัรองสุขอนามัยพืช   
หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขผนึกตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ   
นาฬิกาของตู้ขนส่งสินค้าซึ่งต้ังตามเวลา GMT 
วันที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (วัน เดือน ปี)   
๑. การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (ที่อุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส) 
 

หมายเลข 
แท่งวัดอุณหภูมิ 

การอ่านค่าอุณหภูมิ 
ครั้งที่ ๑

การอ่านค่าอุณหภูมิ 
ครั้งที่ ๒

ค่าสําหรับการปรับ
อุณหภูมิให้ถูกต้อง

๑     
๒     
๓        

 
๒. ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
 

ตําแหน่งของแท่งวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิผลไม ้(องศาเซลเซียส) 
๑                                                              .  
๒                                                             .
๓                                                                .

 
๓. วันที่ปิดตู้ขนส่งสินค้า 
    เวลาท้องถิ่น   วันที่ (วัน เดือน ปี)   
 

  
ช่ือเจ้าหน้าที่ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ ตราประทับ

 
 
 
 

 
 



 

เอกสารหมายเลข ๕ 
 

ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยรังสี 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลพลับสดจากเครือรัฐออสเตรเลยี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

  ข้อ ๑ โรงงานฉายรังสีจะรับฉายรังสีผลไม้เฉพาะผลไม้ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์กันแมลง         
จากโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนและเป็นผลไม้ซึ่งมาจากสวนที่จดทะเบียนจากแหล่งที่กําหนดเท่าน้ัน 
 

  ข้อ ๒ การรับรองโรงงานฉายรังสี 
   ๒.๑ โรงงานฉายรังสีที่ประสงค์จะฉายรังสีผลไม้เพ่ือส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย
ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรควบคุมด้านนิวเคลียร์ที่เก่ียวข้องของเครือรัฐออสเตรเลีย-นอกจากน้ี-โรงงานฉายรังสี
ต้องได้รับการรับรองจาก-NPPO-และกรมวิชาการเกษตร-ก่อนจะดําเนินการฉายรังสีเพ่ืองานด้านสุขอนามัยพืช 
   ๒.๒-สําหรับการขอการรับรองโรงงานฉายรังสีน้ัน-NPPO-ต้องย่ืนความประสงค์        
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขอรับการรับรองโรงงานฉายรังสีต่อกรมวิชาการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรจะตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเอกสารทั้งหมด เมื่อคําขอรับการรับรองโรงงานฉายรังสีมีความสมบูรณ์และผ่านการยอมรับแล้ว 
กรมวิชาการเกษตรจะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบโรงงานฉายรังสียังสถานที่ต้ัง โดยเครือรัฐออสเตรเลีย
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
   ๒.๓ โรงงานฉายรังสีที่ขอการรับรองจะได้รับการรับรองต้องเป็นไปตามข้อกําหนด 
ดังต่อไปน้ี 
    ๒.๓.๑ ใบอนุญาตการฉายรังสี 
     โรงงานฉายรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์กรควบคุมด้านนิวเคลียร์ 
ที่เก่ียวข้องของเครือรัฐออสเตรเลีย 
    ๒.๓.๒ ขนาดหรือปริมาณการฉายรังสีขั้นตํ่า 
     โรงงานฉายรังสีต้องมีประสิทธิภาพสามารถดําเนินการฉายรังสี       
ได้ขนาดหรือปริมาณขั้นตํ่าภายในขอบเขตที่กําหนดและคําแนะนําของข้อกําหนดด้านสุขอนามัยพืช 
     (๑) การทําแผนที่ขนาดหรือปริมาณรับรังสี 
      โรงงานฉายรังสีต้องแสดงให้เห็นตามหลักวิชาการถึงการ
ทําแผนที่ขนาดหรือปริมาณรับรังสีที่กระจายอยู่ในห้องฉายรังสีอย่างละเอียด เพ่ือกําหนดเขตการกระจายตัว        
ที่เบาบางที่สุดและเข้มที่สุด การทําแผนที่ขนาดหรือปริมาณการรับรังสีต้องดําเนินการโดยพิจารณาลักษณะ 
การวางบรรจุภัณฑ์และการเคลื่อนที่ในห้องฉายรังสี 
      ข้อมูลที่ได้จากการทําแผนที่ขนาดหรือปริมาณการรับรังสี
ที่ถูกต้องจะนํามาใช้ในการปฏิบัติการจริงทุกการฉายรังสี นอกจากน้ี ต้องทําแผนที่ขนาดหรือปริมาณการรับรังสี
ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเคร่ืองฉายรังสี ปริมาณผลไม้ในห้องฉายรังสี-หรือขนาดของบรรจุภัณฑ์     
ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีสามารถมีผลกระทบต่อการกระจายตัวของรังสีภายในห้องฉายรังสี 
      การทําแผนที่ขนาดหรือปริมาณการรับรังสีต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

     (๒) เวลาในการฉายรังสี 
      ต้องประเมินผลระยะเวลาในการฉายรังสีเพ่ือให้มั่นใจว่า
ผลไม้ได้รับรังสีตามขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุดที่กําหนด-กรณีกระบวนการฉายรังสีที่ได้มาจากไอโซโทป
กัมมันตรังสี-(radioisotope)-ต่างๆ-อาจจะเกี่ยวข้องกับการยืนยันเวลาในการฉายรังสีต้ังแต่การเคล่ือนที่        
ของตู้ฉายรังสีจากจุดเริ่มต้น หรือกรณีการฉายรังสีที่ได้มาจากพลังอิเล็กตรอน-(electron)-หรือรังสีเอกซ์-(x-ray) 
ต้องทดสอบยืนยันความเร็วของสายพานลําเลียง 
    ๒.๓.๓ การป้องกันการกลับเข้าทําลายของแมลงและการปะปนของสินค้า
     ต้องบรรจุผลไม้ในบรรจุภัณฑ์กันแมลง โรงงานฉายรังสีต้องมีสิ่งแบ่งแยก
ทางกายภาพเพ่ือแยกผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วออกจากผลไม้ที่ยังไม่ผ่านการฉายรังสี-เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ในกระบวนการควบคุมป้องกันการปะปนของสินค้า-โดยส่ิงกีดขวางดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดต้องมีเพียงพอที่จะป้องกัน
การเคล่ือนย้ายผลไม้โดยไม่ต้ังใจจนก่อให้เกิดการปะปนกันระหว่างผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วและผลไม้         
ที่ยังไม่ผ่านการฉายรังสี 
    ๒.๓.๔ เอกสารการฝึกอบรม 
     โรงงานฉายรังสีต้องมีเอกสารการฝึกอบรมเก่ียวกับการฉายรังสี
กําจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตรสําหรับพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่งที่สําคัญในการดําเนินการของโรงงานฉายรังสี        
โดยพนักงานทั้งหมดที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฉายรังสีกําจัดศัตรูพืชต้องมีหนังสือรับรองที่ถูกต้อง       
และผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศและผู้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ        
ฉายรังสีกําจัดศัตรูพืช นอกจากน้ี ต้องมอบเอกสารต่าง ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบ 
    ๒.๓.๕ เอกสารกระบวนการดําเนินการ 
     โรงงานฉายรังสีต้องมีเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียด
อย่างชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการ การจัดการ การป้องกันสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม จุดวิกฤตที่สําคัญ ได้แก่ 
ขนาดหรือปริมาณดูดซึมรังสี การกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสี และการป้องกันความผิดพลาด โรงงานฉายรังสี
ต้องมีเอกสารเหล่าน้ีครบสมบูรณ์ก่อนจะเสนอขอให้มีการตรวจรับรองโรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
และ-NPPO-ต้องตรวจสอบเอกสารเหล่าน้ีขณะที่ดําเนินการตรวจรับรองโรงงาน 
 

  ข้อ ๓ การรับรองซ้ําโรงงานฉายรังสี 
   กรมวิชาการเกษตรสงวนสิทธิที่จะกําหนดให้มีการตรวจรับรองโรงงานฉายรังสีซ้ํา 
เมื่อตรวจพบปัญหาเก่ียวกับกระบวนการกําจัดศัตรูพืช-นอกจากน้ี-กรณีที่มีเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใดดังต่อไปน้ี
เกิดขึ้นต้องดําเนินการตรวจรับรองโรงงานฉายรังสีซ้ํา 
   ๓.๑ เปลี่ยนแปลงผู้จัดการโรงงาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้ว เห็นว่า จะมีผลกระทบ
อย่างย่ิงในด้านหน่ึงด้านใดต่อกระบวนการฉายรังสีกําจัดศัตรูพืช 
   ๓.๒ เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหรือโครงสร้างของโรงงานฉายรังสี 
   ๓.๓ เปลี่ยนแปลงต้นกําเนิดรังสีหรือเพ่ิมเติมต้นกําเนิดรังสี 
 

  ข้อ ๔ การฉายรังสีผลไม้เพ่ือการค้า 
   ๔.๑ ชนิดของรังสีที่อนุญาต 
    ต้องได้จากแหล่งของรังสีที่เป็นต้นกําเนิด ดังต่อไปน้ี รังสีแกมมา (gamma)   
จากเคร่ืองฉายรังสีที่มีโคบอลต์ (cobolt) -๖๐ (60CO) หรือซีเซียม (cesium) -๑๓๗ (137Cs) หรือ รังสีเอกซ์ จาก
เครื่องผลิตรังสีเอกซ์ที่ทํางานด้วยระดับพลังงานที่ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ หรือ รังสีอิเล็กตรอน จาก
เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนที่ทํางานด้วยระดับพลังงานท่ีตํ่ากว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ 
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   ๔.๒ การพิสูจน์ยืนยันการกําจัด 
    การพิสูจน์ยืนยันการกําจัดต้องเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรการสุขอนามัยพืชที่เก่ียวข้อง 
    ๔.๒.๑ ระบบการกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสี 
     ควรใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติ
สําหรับการเลือกใช้และการเทียบมาตรฐานของระบบการกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสีที่เหมาะสม          
ซึ่งดําเนินการเป็นประจํา-โดยเหมาะกับข้อกําหนดของมาตรวัดปริมาณรังสีสําหรับเกณฑ์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจง 
     ก่อนเริ่มใช้งาน-ต้องดําเนินการเทียบมาตรฐานของระบบการกําหนด
ขนาดหรือปริมาณรับรังสีให้สอดคล้องกับคู่มือการใช้งานซึ่งระบุรายละเอียดข้อกําหนดกระบวนการเทียบ
มาตรฐานและข้อกําหนดการรับประกันคุณภาพ การเทียบมาตรฐานควรดําเนินการซ้ําเมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสม
เพ่ือมั่นใจว่าศัตรูพืชเป้าหมายได้รับรังสีตามขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุดตามท่ีกําหนด 
    ๔.๒.๒ การกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสีที่ดําเนินการเป็นประจํา 
     การกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสีเป็นประจําน้ัน เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการตรวจสอบยืนยันว่ากระบวนการฉายรังสีเป็นไปตามข้อกําหนด การกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสี
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงการประกันคุณภาพทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในส่วนของการปฏิบัติงานของโรงงานที่ดี 
ควรคัดเลือกระบบการกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสีที่เหมาะสม-และกระบวนการกําหนดขนาดหรือปริมาณ
รับรังสีต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของเคร่ืองฉายรังสี-คุณสมบัติของกระบวนการ-และกระบวนการที่ดําเนินการ
เป็นประจํา ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่าผลไม้ได้รับรังสีตามขนาดหรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุดตามท่ีกรมวิชาการเกษตร
กําหนดเพ่ือจัดการกับศัตรูพืชเป้าหมายที่คาดหมายว่าทําลายอยู่ภายในผลไม้จากแหล่งที่กําหนด 
     ระบบการกําหนดขนาดหรือปริมาณรับรังสีต้องมีการเทียบมาตรฐาน
เป็นประจําตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
     หลังจากที่สามารถดําเนินการฉายรังสีผลไม้ให้ได้รับรังสีที่ขนาด      
หรือปริมาณดูดซึมตํ่าสุดตามข้อกําหนดแล้ว-หลังจากนั้นต้องดําเนินการติดตามเฝ้าดูและบันทึกขนาดหรือปริมาณ
รังสีที่ดูดซึมตํ่าสุดและสูงสุดระหว่างการฉายรังสีผลไม้ในแต่ละครั้ง เพ่ือยืนยันความถูกต้องว่าเป็นไปตามข้อกําหนด
โดยอยู่ภายในระดับความเช่ือมั่นที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว มาตรฐานกระบวนการดําเนินการของโรงงานฉายรังสี
จะต้องระบุความถี่ของการใช้มาตรวัดขนาดหรือปริมาณรังสี 
 

  ข้อ ๕ ข้อกําหนดสําหรับการป้องกันการปะปนและการดําเนินการหลังการฉายรังสี 
   ต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วไม่ให้ถูกศัตรูพืชกลับเข้าทําลายซ้ํา 
รายละเอียดของข้อกําหนดสําหรับกระบวนการป้องกันและมาตรการป้องกันขั้นตํ่าที่ต้องดําเนินการ มีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี 
   ๕.๑ การรับสินค้า 
    ผลไม้ทั้งหมดที่ส่งมายังโรงงานฉายรังสีต้องมีเอกสารแสดงแหล่งกําเนิด     
(สถานที่ปลูก และสถานที่ขนส่ง) แนบมาด้วย การขนส่งผลไม้จากโรงคัดบรรจุผลไม้ไปยังโรงงานฉายรังสีต้องใช้
ยานพาหนะซึ่งส่วนที่บรรทุกผลไม้ต้องปิดสนิท-โรงงานฉายรังสีจะรับผลไม้ที่นํามาฉายรังสีเฉพาะผลไม้ที่บรรจุ
อยู่ในบรรจุภัณฑ์กันแมลงเท่าน้ัน นอกจากน้ี ผลไม้ที่จะฉายรังสีอาจขนส่งไปโรงงานฉายรังสีพร้อมกับผลไม้ 
ชนิดอ่ืนได้ โดยต้องแบ่งแยกออกจากกันอย่างเหมาะสม 
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   ๕.๒ การแยกผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วและยังไม่ผ่านการฉายรังสี 
    โรงงานฉายรังสีต้องมีระบบที่เช่ือถือได้ซึ่งสามารถแยกผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสี
แล้วออกจากผลไม้ที่ยังไม่ผ่านการฉายรังสี ต้องมีมาตรการปกป้องผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วโดยเก็บรักษาไว้
ในห้องหรือพ้ืนที่ที่มีการควบคุมอย่างรัดกุมไปจนกว่าจะขนย้ายผลไม้เข้ายังพาหนะไปส่งออก ห้ามนําผลไม้ที่ยัง
ไม่ผ่านการฉายรังสีมาเก็บรวมกันกับผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสี ต้องมีการควบคุมห้องหรือพ้ืนที่ที่ใช้เก็บผลไม้
ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันการกลับเข้าทําลายของศัตรูพืชและการปะปนกันระหว่างผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสี         
และยังไม่ผ่านการฉายรังสี โดยปิดห้องหรือพ้ืนที่ที่ใช้เก็บผลไม้เพ่ือป้องกันการเข้าไปของผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 
   ๕.๓ ข้อกําหนดสุขอนามัยทั่วไป 
    ให้ใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุดในการดูแลบริเวณภายนอกโรงงานฉายรังสี 
รวมท้ังภายในโรงงานบริเวณพ้ืนที่เก็บผลไม้ก่อนการฉายรังสีและหลังการฉายรังสี และอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการ
ขนย้ายผลไม้เข้าสู่เครื่องฉายรังสี นอกจากน้ี สิ่งที่กรมวิชาการเกษตรให้ความสําคัญยังรวมถึงการเฝ้าติดตามแมลง
อย่างต่อเน่ืองและการลดสิ่งดึงดูดแมลงไม่ให้เข้ามายังบริเวณโรงงานฉายรังสี 
   ๕.๔ การขนถ่ายผลไม้และการขนส่งตู้ขนส่งสินค้า 
    การขนส่งผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วจากโรงงานฉายรังสีเพ่ือส่งออกไปยัง
ราชอาณาจักรไทยต้องอยู่ในตู้ขนส่งสินค้าที่สะอาด การจัดการกับผลไม้และกิจกรรมที่เก่ียวกับการขนถ่ายผลไม้
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ NPPO โดยเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเปล่าอย่างละเอียดก่อนว่า
ปราศจากศัตรูพืชหรือเศษขยะก่อนอนุญาตให้มีการขนถ่ายผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้วเข้าสู่ตู้ขนส่งสินค้า     
ถ้าพบว่าตู้ขนส่งสินค้าเปล่ามีแมลงอยู่ภายในตู้ ต้องดําเนินการกําจัดแมลงด้วยสารฆ่าแมลงที่เหมาะสม-หลังจากน้ัน 
ให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง กระบวนการขนถ่ายต้องลดความเสี่ยงโอกาสการเข้าทําลายของศัตรูพืชในระหว่าง 
การขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้า  
    กรณีการส่งออกทางอากาศ ต้องเคลื่อนย้ายผลไม้ที่ผ่านการฉายรังสีแล้ว      
เข้าสู่ตู้บรรจุสินค้าทันทีและปิดประตูตู้บรรจุสินค้าให้สนิทจนกระทั่งขนส่งตู้บรรจุสินค้าขึ้นเคร่ืองบิน ถ้าการส่งออก
ทางอากาศเกิดล่าช้าหรือเที่ยวบินถูกยกเลิก-ต้องดําเนินการป้องกันผลไม้ไม่ให้ถูกศัตรูพืชกลับเข้าทําลายซ้ํา
จนกว่าจะมีการส่งออก 

 
 
 


