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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดนําเข้าเพื่อการค้าจาก
สาธารณรัฐฝรั่งเศสเสร็จส้ินแล้ว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช 
จึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสด
จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ชนิดพืช 
  ผลแอปเปิลสด  (apple,  Malus  domestica) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  คือ  Direction  générale  de  l'alimentation  (General  

Directorate  for  Food)  ซ่ึงต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “DGAL” 
ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซ่ึงออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลแอปเปิลสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือรัฐสมาชิก

สหภาพยุโรปไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
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ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
  ผลแอปเปิลสดต้องเป็นผลผลิตจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  และมาจากสวนแอปเปิล   

ที่ปลูกเพื่อการค้าซ่ึงได้จดทะเบียนไว้กับ  DGAL  หรือภายใต้ระบบที่  DGAL  ให้การรับรอง  โดยที่  DGAL  
กําหนดให้เป็นแหล่งปลูกแอปเปิลสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การ
รับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก   

ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๙.๑ สวนแอปเปิลทุกสวนในแหล่งปลูกแอปเปิลที่กําหนดไว้สําหรับส่งออกไปยัง

ราชอาณาจักรไทยต้องจดทะเบียนไว้กับ  DGAL  หรือภายใต้ระบบที่  DGAL  ให้การรับรอง  DGAL  
ต้องดําเนินการสํารวจแบบติดตามศัตรูพืชเพื่อให้แน่ใจว่าผลแอปเปิลสดที่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดนําเข้า
ด้านสุขอนามัยพืช  ของราชอาณาจักรไทย  DGAL  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียน 
สวนแอปเปิลส่งออกแก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ  DGAL  ต้องดําเนินการจดทะเบียน 
สวนแอปเปิลส่งออกให้เสร็จส้ินก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนแอปเปิลที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเกษตรดี
ที่เหมาะสมในสวนแอปเปิล  โดยต้องรักษาความสะอาดสวนแอปเปิล  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืช 
แบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืช  
กักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ DGAL  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนแอปเปิลตลอดฤดูกาลปลูก
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับโรงบรรจุสินค้า 
  ๑๐.๑ DGAL  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงบรรจุสินค้าที่จะส่งออกผลแอปเปิลสด

ไปยังราชอาณาจักรไทย  DGAL  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าให้แก่กรมวิชาการเกษตร
เม่ือได้รับการร้องขอ  DGAL  ต้องดําเนินการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าให้เสร็จส้ินก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนต้องนําผลแอปเปิลสดมาจากสวนแอปเปิลที่จดทะเบียน
ซ่ึงปลูกเพื่อการค้าจากแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาของแอปเปิลที่ส่งออกได้อย่างรวดเร็ว  โรงบรรจุสินค้าต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของ
สวนแอปเปิลซ่ึงส่งผลแอปเปิลสดออกไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ 
กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๑๐.๓ โรงบรรจุสินค้าต้องจัดทําเอกสาร  มาตรฐานกระบวนการดําเนินงานซ่ึงแสดง
รายละเอียดขั้นตอนเก่ียวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุผลแอปเปิลสด   

  ๑๐.๔ DGAL  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงบรรจุสินค้าก่อนจดทะเบียนโรงบรรจุ
สินค้านั้น  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี  โรงบรรจุสินค้าต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 
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  ๑๐.๕ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ก่อนส่งออกเพื่อกําจัดศัตรูพืช กักกัน 
ต้องดําเนินการภายในโรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น 

  ๑๐.๖ การตรวจผลแอปเปิลสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายใน   
โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืช 
  ๑๑.๑ ผลแอปเปิลสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องกําจัดแมลงวันผลไม้  

Mediterranean  fruit  fly  (Ceratitis  capitata)  ด้วยวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืช  วิธีกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นดังต่อไปนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านสุขอนามัยพืชสําหรับกําจัดแมลงวัน
ผลไม้ในผลแอปเปิลสด 

อุณหภูมิตรงบริเวณก่ึงกลางผล 
ระยะเวลา 

(จํานวนวันติดต่อกัน) 
๑.๑๑  องศาเซลเซียส  (๓๔  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๔  วัน  หรือมากกว่า 
๑.๖๗  องศาเซลเซียส  (๓๕  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๖  วัน  หรือมากกว่า 
๒.๒๒  องศาเซลเซียส  (๓๖  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ํากว่า ๑๘  วัน  หรือมากกว่า 

  ๑๑.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดําเนินการได้ทั้ ง ก่อนส่งออก 
หรือระหว่างขนส่ง  สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งนั้น  อาจจะดําเนินการเพียงบางส่วน
ซ่ึงเป็นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกโดยเริ่มต้นดําเนินการในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและการ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นจะเสร็จส้ินสมบูรณ์ระหว่างขนส่ง  ในกรณีที่การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
เกิดล้มเหลวระหว่างขนส่ง  การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นอาจจะดําเนินการให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ได้เม่ือ
สินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง 

  ๑๑.๓ การส่งออกผลแอปเปิลสดซ่ึงต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่าง
ขนส่งนั้น  ต้องลดอุณหภูมิผลแอปเปิลสดตรงบริเวณก่ึงกลางผลให้ต่ําลงถึงระดับเดียวกันกับหรือต่ํากว่า
อุณหภูมิเป้าหมายที่กําหนดสําหรับกําจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายผลแอปเปิลสดเข้าตู้
ขนส่งสินค้า  ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจว่าอุณหภูมิผลแอปเปิลสดได้ลดต่ําลงถึงระดับที่เหมาะสม  ก่อนเริ่มต้น
กระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  และต้องรักษาระดับอุณหภูมิของผลแอปเปิลสดให้คงที่
ติดต่อกันตลอดไป 

  ๑๑.๔ การประเมินผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นทั้งกรณีการกําจัดศัตรูพืช 
ด้วยความเย็นก่อนส่งออก  และการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  จะประเมินจากอุณหภูมิ
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น  โดยไม่นําอุณหภูมิจากแท่งวัดอุณหภูมิอากาศมาประกอบการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
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ข้อ ๑๒ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก 
  ๑๒.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ  DGAL  

โดยต้องดําเนินการในห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืชซ่ึงได้รับการรับรองจาก  DGAL  และกรมวิชาการเกษตร  
ผลแอปเปิลสดสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยอาจจะทําการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นควบคู่ 
ไปพร้อมกับผลแอปเปิลสดที่ส่งออกไปยังประเทศอ่ืนได้ 

  ๑๒.๒ ถ้าผลแอปเปิลสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก  DGAL  
ต้องม่ันใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดซ่ึงระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๒  ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๓ ข้อกําหนดสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
  ๑๓.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งเป็นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น

โดยดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า 
  ๑๓.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งซ่ึงดําเนินการในตู้ขนส่งสินค้านั้น  

อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จส้ินในช่วงระหว่างขนส่ง  หรือเสร็จส้ิน
เม่ือตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง   

  ๑๓.๓ ถ้าผลแอปเปิลสดต้องผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  DGAL  
ต้องม่ันใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดซ่ึงระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๓  ท้ายประกาศนี้  
นอกจากนี้  ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๔   
ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง 

ข้อ ๑๔ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๔.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูกซ่ึงผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่

หรือวัสดุใหม่  อนุญาตให้ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและใหม่เท่านั้นสําหรับการบรรจุแอปเปิล 
  ๑๔.๒ ต้องบรรจุผลแอปเปิลสดในบรรจุภัณฑ์ซ่ึงต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย  

และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
  ๑๔.๓ สําหรับผลแอปเปิลสดส่งออกซ่ึงขนส่งทางอากาศ  บรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรู  ถ้ามีรู

หรือช่องเปิดต้องปิดด้วยผ้าตาข่าย  ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  ไม่เกิน  ๑.๖  มิลลิเมตร 
  ๑๔.๔ กรณีขนส่งผลแอปเปิลสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุผลแอปเปิลสด 

ในบรรจุภัณฑ์แยกเป็นกล่องโดยไม่ได้มัดรวมกัน  ต้องมีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  
ปรากฏอย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ดี  กรณีขนส่งผลแอปเปิลสดมายัง
ราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุผลแอปเปิลสดในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกันวางบนแท่นวาง  อนุญาตให้มี
ข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้ 

  ๑๔.๕ ผลแอปเปิลสดที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้
ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  ฉบับที่  ๑๕   
เรื่อง  กฎข้อบังคับว่าด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ในทางการค้าระหว่างประเทศ  (International  Standards  
for  Phytosanitary  Measures  No.  15:  Regulation  of  wood  packaging  material  in  
international  trade) 
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ข้อ ๑๕ การตรวจส่งออก  
  ๑๕.๑ ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเป็น

ทางการ  และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
  ๑๕.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  

ต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑๕.๒.๑ ถ้าตรวจพบศัตรูพืช กักกันที่ มีชีวิตบนผลแอปเปิลสด  ได้แ ก่  

แมลงวันผลไม้  ต้องปฏิเสธการส่งออกผลแอปเปิลสดทั้งหมดไปยังราชอาณาจักรไทย 
   ๑๕.๒.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ   ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวันผลไม้  

ผลแอปเปิลสดทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชหรือ 
ขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดส้ินแล้ว   

  ๑๕.๓ ตอ้งดําเนินการกําจัดศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในข้อ  ๑๑ 
ข้อ ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให้โดย  DGAL  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  “The  consignment  of  apple  fruit  was  produced  and  prepared  
for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  apple  fruit  from  France  
to  Thailand” 

  ๑๖.๒ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก 
   ถ้าผลแอปเปิลสดผ่านการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องระบุ

รายละเอียดของโรงงานกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  อุณหภูมิ  และระยะเวลาที่ใช้  (จํานวนวันที่ต่อเนื่องกัน)  
ลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชในส่วนที่เหมาะสม 

  ๑๖.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 
   ๑๖.๓.๑ ถ้าผลแอปเปิลสดได้รับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง  

ต้องระบุข้อความเพิ่มเติมในใบรับรองสุขอนามัยพืช  ดังต่อไปนี้  “DGAL  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  apple  fruit  from  France  to  Thailand  
and  cold  disinfestation  treatment  has  been  initiated” 

   ๑๖.๓.๒ ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
ตามเอกสารหมายเลข  ๔  ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๖.๔ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลแอปเปิลสด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า
และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช   
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ข้อ ๑๗ การตรวจนําเข้า 
  ๑๗.๑ เม่ือผลแอปเปิลสดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า 

ผลแอปเปิลสดจะดําเนินการหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบ
มาพร้อมกับสินค้า 

  ๑๗.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลแอปเปิลสดและตรวจสอบเพื่อยื่นยันว่า 
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด  
และต้องกักผลแอปเปิลสดไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๗.๓ ถ้ามีผลแอปเปิลสดนําเข้าจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจ   
ผลแอปเปิลสด  จํานวน  ๔๕๐  ผล  หรือสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดทั้งหมด  ถ้ามีผลแอปเปิลสดจํานวน
เท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดจํานวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๗.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
หมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ระหว่างการสุ่มตรวจผลแอปเปิลสด  ต้องดําเนินการตามมาตรการ  
ดังต่อไปนี้ 

   ๑๗.๔.๑ ถ้าตรวจพบศัตรูพื ช กัก กันที่ มีชี วิต   ได้ แ ก่   แมลงวันผลไ ม้   
ผลแอปเปิลสด  ทั้งหมดต้องถูกส่งกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย   
กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  DGAL  ทราบและระงับการนําเข้าโดยทันที 

   ๑๗.๔.๒ DGAL  ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที 
และเสนอมาตรการแก้ไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้า  เม่ือมีคําอธิบาย 
ที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดําเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

   ๑๗.๔.๓ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืน ๆ   ที่มีชีวิตนอกเหนือจากแมลงวันผลไม้  
ผลแอปเปิลสดทั้งหมดจะถูกส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  
โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๗.๕ ถ้าตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารหมายเลข  ๑   
ท้ายประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืช  
บนผลแอปเปิลสดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว  
จนกว่าการประเมินความเส่ียงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๗.๖ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังให้ส่งผลแอปเปิลสดกลับหรือทําลาย  โดยผู้นําเข้า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น   

   ๑๗.๖.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์ 
   ๑๗.๖.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
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   ๑๗.๖.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทําลาย  หรือถูกสับเปล่ียน  หรือหมายเลข
ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

   ๑๗.๖.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผลแอปเปิลสด  หรือแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ไม่อยู่ตรงตําแหน่งที่กําหนด  หรือผลแอปเปิลสดที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตก
หรือเกิดรอยเปิด 

   ๑๗.๖.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  ไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์  
ข้อ ๑๘ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๘.๑ การส่งออกผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังราชอาณาจักรไทย   

จะเริ่มดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก 
แล้วเท่านั้น  โดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความจําเป็นอาจส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าผลแอปเปิลสดได้อีกต่อไป  โดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

จิรากร  โกศัยเสวี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรัง่เศส 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Curculionidae  
   Pantomorus cervinus Fuller's rose beetle 
 Order Diptera  
  Family Tephritidae  
   Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 
 Order Hemiptera  
  Family Coccidae  
   Parthenolecanium corni European fruit lecanium 
  Family Diaspidae  
   Diaspidiotus ostreaeformis pear oyster scale 
   Lepidosaphes ulmi oystershell scale 
  Family Pseudococcidae  
   Pseudococcus calceolariae scarlet mealybug 
 Order Lepidoptera  
  Family Noctuidae  
   Peridroma saucia pearly underwing moth 
  Family Torticidae  
   Adoxophyes orana summer fruit tortrix 
ไร  
  Family Tenuipalpidae  
   Brevipalpus obovatus scarlet tea mite 
เช้ือสาเหตุโรคพืช  
รา  
   Monilinia fructigena brown rot 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

 
ข้อกําหนดสําหรบัการกําจัดศัตรพูืชด้วยความเย็นก่อนสง่ออก 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปลิสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

------------------------------ 
 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดสําหรบัหอ้งเย็นสําหรบักําจัดศัตรพูืช 
๑.๑ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องดําเนินการเฉพาะในห้องเย็น

สําหรับกําจัดศัตรูพืชที่ได้รับการรับรองจาก DGAL-และกรมวิชาการเกษตรเท่าน้ัน ค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที่
ของกรมวิชาการเกษตรในการเดินทางไปดําเนินการตรวจรับรองห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืช สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๑.๒ DGAL มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าห้องเย็นสําหรับ
กําจัดศัตรูพืชที่ผู้ส่งออกใช้น้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่สามารถปรับลด
อุณหภูมิและรักษาระดับอุณหภูมิในผลไม้ให้คงที่ได้เป็นระยะเวลานานตามข้อกําหนด-และห้องเย็นต้องปิด
ประตูใส่กุญแจได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้ปลอดภัยจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชและการปลอมปนในระหว่าง
ดําเนินการกําจัดศัตรูพืช 

๑.๓ DGAL-ต้องเก็บข้อมูลการจดทะเบียนห้องเย็นซึ่งผ่านการรับรองเพ่ือใช้
สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ก่อนส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย การจดทะเบียนห้องเย็น
ต้องมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

๑.๓.๑ สถานที่ต้ังและแผนผังการก่อสร้างโรงงาน รวมทั้งรายละเอียด
ของเจ้าของหรือผู้ดําเนินการ 

๑.๓.๒ ขนาดและความจุของห้องเย็น 
๑.๓.๓ ชนิดของวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนในการทําฝาผนัง เพดาน และพื้น

ของห้องเย็น 
๑.๓.๔ ผู้ผลิต-รุ่น ชนิด ขนาดของเครื่องทําความเย็นและระบบการ

หมุนเวียนของอากาศภายในห้องเย็น  
๑.๓.๕ ช่วงการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทําความเย็น ระบบควบคุม

การละลายนํ้าแข็งและข้อมูลจําเพาะ และรายละเอียดของอุปกรณ์สําคัญอื่นๆ ของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 
๑.๔ DGAL-จะส่งช่ือและที่อยู่ของโรงงานที่มีห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืช        

ซึ่งได้รับการจดทะเบียน ให้กับกรมวิชาการเกษตร ก่อนเริ่มฤดูกาลการส่งออกในแต่ละปี   
 
ข้อ ๒ ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ  

DGAL ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบนัทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ต้องเหมาะสมสําหรับใช้ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบการบันทึก
อุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส-ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วง
ระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทํางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ แท่ง 
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๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี วัน เวลา หมายเลขแท่ง
วัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๒.๔ ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งใน
ทุกช่ัวโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเกบ็ข้อมลูทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมลูเหลา่น้ัน
ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 

๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่ง
วัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งหมายเลขหอ้งเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืช 

ข้อ ๓ ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด

สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ 

มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่าง
จากส่วนปลายสุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ 
องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๓.๓ ต้องทําเครื่องหมายแสดงหมายเลขกํากับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งเพื่อ
ประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 

ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ     
๔.๑ การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับ

ดูแลของ DGAL 
๔.๒ ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสม

กับนํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิกับค่าอุณหภูมิของ
แท่งวัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรอง ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมผิลไม้ 

๔.๓ ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจ ุเติมนํ้ากลัน่ในปรมิาณที่เพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้ ซึ่งมีปริมาณนํ้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐-๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐)  

๔.๔ กวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่านํ้าเย็นและ
เกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
จึงทําการยืนยันอุณหภูมิที่วัดได้ของแท่งวัดอุณหภูมิเทียบกับอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรองเมื่อ
นํ้าเย็นมีอุณหภูมิคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 

๔.๕ ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน  ต้องจุ่มแท่ง
วัดอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิ
เหล่าน้ันต้องไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากน้ัน ต้องกวนนํ้าแข็งบดและนํ้า
กลั่นเป็นระยะๆ ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ  การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้ต่อเมื่อ
นํ้าอุณหภูมลิดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด  
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๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง      
ที่ระดับอุณหภูมิตํ่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบี่ยงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิ
ทั้งสองครั้งต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส 

๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปเกิน
ระหว่างอุณหภูมลิบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยน
แท่งวัดอุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดแทน 

ข้อ ๕ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ  
๕.๑  การวางแท่งวัดอุณหภูมิที่ตําแหน่งต่างๆ ในห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืชและ

การเช่ือมต่อแท่งวัดอุณหภูมเิข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูลต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ DGAL 
๕.๒ การขนย้ายผลไม้ซึ่งวางอยู่บนแท่นรองรับสินค้าเข้าไปในห้องเย็นสําหรับ

กําจัดศัตรูพืชต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ DGAL และการลดอุณหภูมิผลไม้ให้ตํ่าลงล่วงหน้าอาจกระทําได้
ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของผู้ส่งออก 

๕.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่ง
วัดอุณหภูมิผลไม้จํานวน ๔ แท่ง เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรูพืช 

๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวัง
ให้เข้าไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอา
ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ทีนํ่ามากําจดัศัตรูพืชในแต่ละครั้ง สําหรบัผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบแท่งวัด
อุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไป
จากผลไม้ นอกจากน้ี การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพื่อหลีกเลี่ยง
การวัดอุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี-ต้องปฏิเสธการรับรองการกําจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็น 

๕.๕ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิภายในห้องเย็นสําหรับกําจัดศัตรพูืชที่ตําแหน่งต่าง ๆ  
ดังต่อไปน้ี 

๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิจํานวน ๒ แท่ง สําหรับวัดอุณหภูมิ
อากาศภายในห้องเย็น ตรงตําแหน่งอากาศหมุนเวียนในห้องเย็นที่ช่องเปิดลมเข้า (ลมจากห้องเย็นย้อนกลับสู่
เครื่องทําความเย็น) และลมออก (ลมจากเครื่องทําความเย็นออกสู่ห้องเย็น)  

๕.๕.๒ ต้องมีแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้อีกจํานวน ๔ แท่ง สําหรับวัด
อุณหภูมิภายในผลไม้ที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ตําแหน่งกึ่งกลางของกองท่ีอยู่ตรงกลางหอ้งเย็น 
(๒) ตําแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ตรงกลางห้อง 
(๓) ตําแหน่งกลางของกองท่ีอยู่ใกล้จุดลมออก และ 
(๔) ตําแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก 

๕.๖ เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาจเริ่มการบันทึกอุณหภูมิผลไม้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี  
การพิจารณาเวลาเริ่มต้นการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ัน ต้องเริ่มนับเวลาหลังจากแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่ง 
มีอุณหภูมิถึงระดับที่กําหนดเท่าน้ัน 
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๕.๗ ในกรณีใช้แท่งวัดอุณหภูมิจํานวนตํ่าสุดตามข้อกําหนด และเกิดเหตุการณ์   
แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดไม่สามารถบันทึกค่าอุณหภูมิในช่วงระยะเวลาตามข้อกําหนดได้เป็นเวลานาน
มากกว่า ๔ ช่ัวโมงติดต่อกัน ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นในครั้งน้ันล้มเหลวและต้องเริ่มต้น
ดําเนินการใหม่ 

ข้อ ๖  การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๖.๑  ให้ ถือว่ากระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์             

ถ้ารายงานผลการบันทึกข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และแท่งวัด
อุณหภูมิได้ผ่านการเทียบมาตรฐานอีกครั้งแล้วโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ โรงบรรจุสินค้าต้องเก็บรักษาข้อมูล
ทั้งหมดไว้เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ 

๖.๒ ถ้าการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นแสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยน      
ค่าอุณหภูมิที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิ
แล้วปรากฏว่า การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
น้ันล้มเหลว การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นซ้ําสามารถกระทําได้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ DGAL และผู้ส่งออก 

๖.๓  ต้องพิมพ์ข้อมูลผลการบันทึกอุณหภูมิพร้อมกับแนบข้อมูลสรุปที่แสดงว่า
กระบวนการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสําเร็จ 

๖.๔  ต้องลงนามรับรองรายงานผลการบันทึกอุณหภูมิและข้อมูลสรุป ก่อนยืนยันว่า
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสําเร็จแล้ว และให้ข้อมูลเหล่าน้ีแก่ กรมวิชาการเกษตร     
เพื่อตรวจสอบเม่ือได้รับการร้องขอ 

๖.๕ ถ้าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ไม่ประสบผลสําเร็จ เจ้าหน้าที่
อาจเริ่มดําเนินการบันทึกอุณหภูมิใหม่ และการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่ดําเนินการต่อเน่ืองจากน้ัน       
ต้องให้ผล ดังต่อไปน้ี 

๖.๕.๑ DGAL-ต้องตรวจสอบยืนยันว่าได้ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนด
ในข้อ ๖.๓ หรือ 

๖.๕.๒ ช่วงระยะเวลาต้ังแต่หยุดดําเนินการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
และกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องน้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 

ทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง
ติดต่อกันไปตลอดเวลาจากจุดที่เครื่องบันทึกอุณหภูมิเริ่มกลับมาบันทึกอุณหภูมิใหม่ 

ข้อ ๗  การขนถ่ายสินค้าเข้าตู้ขนส่งสินค้า  
๗.๑  DGAL-ต้องตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้ากอ่นให้ขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า  

ทั้งน้ีเพื่อให้มั่นใจว่าตู้ขนส่งสินค้าปราศจากศัตรูพืชและต้องปิดช่องระบายอากาศต่าง ๆ ให้สนิทเพื่อป้องกัน
ศัตรูพืชเล็ดลอดเข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่ช่องระบายอากาศถูกปิดแล้ว 

๗.๒  ต้องขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้าภายในอาคารที่สามารถป้องกันแมลงได้
หรือใช้วัสดุกันแมลงกั้นระหว่างทางเข้าห้องเย็นและตู้ขนส่งสินค้า 
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ข้อ ๘  การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 
๘.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้    

ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ภายใต้การกํากับดูแลของ DGAL ผนึกที่ปิดบนประตูตู้
ต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย โดยเจ้าหน้าที่ของ   
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนําเข้ามา     
ในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 

๘.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๙  การเก็บรักษาผลไม้กรณีที่ยังไม่ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าทันที 
ผลไม้ซึ่งผ่านการกําจัดศัตรูพืชแล้วแต่ยังไม่ได้ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าในทันที       

อาจเก็บรักษาผลไม้เหล่าน้ีไว้เพื่อทําการขนถ่ายในภายหลังได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดการรักษา    
ความปลอดภัยจากศัตรพูืชซึ่งกําหนดโดย DGAL ดังต่อไปน้ี 

๙.๑ ถ้าเก็บรักษาผลไม้ไว้ในห้องเย็นที่ใช้สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ต้องปิดผนึกประตูห้องเย็น 

๙.๒ ถ้าเคลื่อนย้ายผลไม้ไปเก็บรักษาไว้ในห้องอื่น ต้องมีการจัดการและควบคุม
ความปลอดภัยจากการเข้าทําลายของศัตรูพืชซึ่งยอมรับโดย DGAL และต้องไม่มีผลไม้ชนิดอื่นเก็บไว้ในห้องน้ัน 

๙.๓ เมื่อมีการขนย้ายผลไม้ต่อมาในภายหลัง ต้องดําเนินการภายใต้การกํากับ
ดูแลของ DGAL ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ๗ 

 
------------------------------ 
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เอกสารหมายเลข ๓ 

 
ข้อกําหนดสําหรบัการกําจัดศัตรพูืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปลิสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

------------------------------ 
 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดสําหรับตู้ขนส่งสินค้า 
๑.๑ ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมสําหรับใช้กําจัดศัตรูพืช    

ด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง  
๑.๒ ตู้ขนส่งสินค้าต้องมีระบบการทาํความเย็นภายในตัวตู้ และต้องติดต้ังอุปกรณ์

บันทึกอุณหภูมิ โดย DGAL ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้า
ประเภทที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่
ได้ตามข้อกําหนด 

ข้อ ๒  ข้อกําหนดสําหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ  
DGAL ต้องดําเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบนัทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ ต้องเหมาะสมสําหรับใช้ในการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบการบันทึก

อุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส-ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วง
ระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๒.๒  ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทํางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง 

๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง-ๆ-อย่างต่อเน่ือง-ดังน้ี-วัน-เวลา-หมายเลข     
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๒.๔ ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัดอุณภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหน่ึงครั้ง    
ในทุกช่ัวโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูล
เหล่าน้ันได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร 

๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า 

 
ข้อ ๓ ข้อกําหนดสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 

๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กําหนด
สําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ 
มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตําแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่า    
ห่างจากส่วนปลายสุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ    
๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

๓.๓ ต้องทําเครื่องหมายแสดงหมายเลขกํากับแท่ง วัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง        
เพื่อประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องบนัทึกอุณหภูมิ 
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ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ     
๔.๑ การดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกํากับ

ดูแลของ DGAL 
๔.๒ ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้นํ้าแข็งบดละเอียดผสม

กับนํ้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิกับค่าอุณหภูมิ      
ของแท่งวัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรอง ก่อนนําแท่งวัดอุณหภูมิเหล่าน้ันไปใช้สําหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ 

๔.๓ ใส่นํ้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจ ุเติมนํ้ากลัน่ในปรมิาณที่เพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้ ซึ่งมีปริมาณนํ้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐-๘๕ ขณะที่มีนํ้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างนํ้าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐)  

๔.๔ กวนนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่านํ้าเย็นและ
เกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่น หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
จึงทําการยืนยันอุณหภูมิที่วัดได้ของแท่งวัดอุณหภูมิเทียบกับอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิที่ได้รับการรับรอง  
เมื่อนํ้าเย็นมีอุณหภูมิคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 

๔.๕ ในระหว่างที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิน้ัน ต้องจุ่ม    
แท่งวัดอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของนํ้าแข็งบดและนํ้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิ
เหล่าน้ันต้องไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากน้ัน ต้องกวนนํ้าแข็งบดและ   
นํ้ากลั่นเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงที่กําลังดําเนินการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดําเนินการได้
ต่อเมื่อนํ้าอุณหภูมิลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับตํ่าสุด  

๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสําหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่ง     
ที่ระดับอุณหภูมิตํ่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สําหรับแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที  ค่าความเบี่ยงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิ
ทั้งสองครั้งต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส 

๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหน่ึงแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่ง       
วัดอุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดแทน 

๔.๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน DGAL ต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร “ใบรับรอง    
การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า
สําหรับราชอาณาจักรไทย” สําหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข ๔ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าว
ต้องแนบมากับใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารท้ังสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า 

ข้อ ๕ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
๕.๑ การขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าและการวางแท่งวัดอุณหภูมิภายใน   

ตู้ขนส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ DGAL 
๕.๒ ต้องจัดเรียงกล่องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้อากาศ

ไหลเวียนได้อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอทั้งด้านล่างและโดยรอบกล่องซึ่งอยู่บนแท่นรองรับสินค้าและกล่องที่วาง
ซ้อนทับกันบนพื้นตู้ 
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๕.๓ การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่งต้องบันทึกอุณหภูมิจาก
แท่งวัดอุณหภูมิจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยวางแท่ง
วัดอุณหภูมิเหล่าน้ีให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งจะทําให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ         
ได้อย่างเหมาะสม 

๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สําหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวัง
ให้เข้าไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นํามาใช้สําหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือก   
เอาผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุจากผลไม้ที่นํามากําจัดศัตรูพืชในแต่ละครั้ง สําหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบ
แท่งวัดอุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จํานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุ    
เลยออกไปจากผลไม้ นอกจากน้ี การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทําให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด   
เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดอุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวน้ี ต้องปฏิเสธการรับรอง
การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

๕.๕ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าขนาดความยาว ๖ เมตร     
(๒๐ ฟุต) และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี ดังแสดงไว้ในภาพท่ี ๑ 

๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ จํานวน ๒ แท่ง เป็นเส้นทแยงมุม
กันโดยนําผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิไปวางตรงตําแหน่งซึ่งห่างจากกล่องบรรจุสินค้าท้ายสุดประมาณ    
๑ เมตร และ ๑.๕ เมตร สําหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด ๖ เมตร และขนาด ๑๒ เมตร ตามลําดับ 

๕.๕.๒ ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก ๑ แท่ง ในกล่อง   
ซึ่งวางอยู่ตรงตําแหน่งกึ่งกลางของตู้ขนส่งสินค้า 

๕.๕.๓ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ทั้ง ๓ จุด-ในกล่องที่ตําแหน่ง
เท่ากับครึ่งหน่ึงของความสูงกองผลไม้ 

ข้อ ๖ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 

๖.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้   
ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่งมีหมายเลขกํากับบนประตูตู้ภายใต้การกํากับดูแลของ DGAL ผนึกที่ปิดบนประตูตู้
ต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย โดยเจ้าหน้าที่ของ   
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนําเข้ามา     
ในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 

๖.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๗  การยืนยันการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
๗.๑  การกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างการขนส่ง เป็นการกําจัดศัตรูพืช     

ในผลไม้ซึ่งจะเสรจ็สมบรูณ์ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้สง่ออกและด่านขนถ่ายสินค้าของราชอาณาจักรไทย 
บริษัทขนส่งสินค้าต้องพิมพ์ข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชจากเครื่องบันทึกข้อมูลและส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านนําเข้า 

๗.๒  หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพ ฯ จะดําเนินการพิสูจน์บันทึก
ข้อมูลการกําจัดศัตรูพืชว่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านนําเข้าทราบว่าการกําจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว โดยข้ึนอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการปรับค่าการวัด
อุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ 
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๗.๓ เมื่อสินค้ามาถึงด่านนําเข้า กรมวิชาการเกษตรต้องดําเนินการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ และพิสูจน์ว่ารายงานผลการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

๗.๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
กําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นแล้ว แสดงค่าการปรับอุณหภูมใิห้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยน
ค่าอุณหภูมิที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมิน้ันให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ 

๗.๕ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า การกําจัดศัตรูพืช     
ด้วยความเย็นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ให้ถือว่าการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นน้ันล้มเหลว สินค้าทั้งหมดต้อง      
ถูกส่งกลับหรือทําลายโดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
   

------------------------------ 
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มุมมองด้านข้าง 

 
 

                     

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                   
 
ภาพที่ ๑ ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าสําหรับการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น

ในระหว่างขนส่ง 
  

 

๑ เมตร 

๑.๕ เมตร 

มุมมองด้านบน 
ตูข้นส่งสินคา้ ขนาด ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข ๓ 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข ๒ 

แท่งวดัอุณหภูมิ
หมายเลข 

๓ ๒ ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๓ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๒ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๑ 

แท่งวดัอุณหภูมิ 
หมายเลข ๒ แท่งวดัอุณหภูมิ 

หมายเลข ๓ 

มุมมองด้านบน 
ตูข้นส่งสินคา้ ขนาด ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) 

มุมมองด้านประตู 



เอกสารหมายเลข ๔ 
 

ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสําหรบัการกําจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ระหว่างขนส่งในตู้ขนสง่สินค้า สําหรบัราชอาณาจกัรไทย 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปลิสดจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

------------------------------ 
 

ช่ือผู้ส่งออก   
หมายเลขใบรับรองสุขอนามัยพืช   
หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขผนึก   
หมายเลขรุ่นเครื่องบันทกึอุณหภูมิ   
วันที่ดําเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (วัน เดือน ปี)   
 
๑. การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (ที่อุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส) 
 

หมายเลข 
แท่งวัดอุณหภูม ิ

การอ่านค่าอุณหภูม ิ
ครั้งที่ ๑ 

การอ่านค่าอุณหภูม ิ
ครั้งที่ ๒ 

ค่าสําหรบัการปรับ
อุณหภูมิให้ถูกต้อง 

๑         
๒         
๓         

 
๒. ตําแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
 

ตําแหน่งของแทง่วัดอุณหภูม ิ อุณหภูมิผลไม ้
๑                                                องศาเซลเซียส 
๒                                                องศาเซลเซียส 
๓                                                องศาเซลเซียส 

 
๓. วันที่ปิดตู้ขนส่งสินค้า 

เวลา   วันที่ (วัน เดือน ปี)   
 
      

ช่ือเจ้าหน้าที ่ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที ่ ตราประทับ 
 
 


