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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากแคนาดา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดนําเข้าเพื่อการค้าจากแคนาดา 
เสร็จส้ินแล้ว 

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  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
กักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากแคนาดา  ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการนําเข้า 
ผลแอปเปิลสดจากแคนาดา  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

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

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ แคนาดา  คือ  Canadian  Food  Inspection  Agency  ซ่ึงต่อไปในประกาศนี้ 

จะเรียกว่า  “CFIA” 
ข้อ ๖ การขออนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซ่ึงออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร   
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลแอปเปิลสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในแคนาดาไปยังเมืองท่าปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ําหรือทางอากาศ 
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ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
  ๘.๑ ผลแอปเปิลสดต้องเป็นผลผลิตจากแคนาดาและมาจากสวนแอปเปิลที่ปลูก 

เพื่อการค้าซ่ึงได้จดทะเบียนไว้กับ  CFIA  หรือภายใต้ระบบที่  CFIA  ให้การรับรอง  โดยที่  CFIA   
กําหนดให้เป็นแหล่งปลูกแอปเปิลสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตร 
ได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก 

  ๘.๒ ผลแอปเปิลสดเฉพาะจากแหล่งปลูกในรัฐต่อไปนี้ในแคนาดาได้รับอนุญาต 
ให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

   ๘.๒.๑ รัฐบริติชโคลัมเบีย  (British  Columbia) 
ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับสวน 
  ๙.๑ สวนแอปเปิลทุกสวนในแหล่งปลูกแอปเปิลที่กําหนดไว้สําหรับส่งออกไปยัง

ราชอาณาจักรไทยต้องจดทะเบียนไว้กับ  CFIA  หรือภายใต้ระบบที่  CFIA  ให้การรับรอง  CFIA  ต้องดําเนินการ
สํารวจแบบติดตามศัตรูพืชเพื่อให้แน่ใจว่าผลแอปเปิลสดปราศจากศัตรูพืชกักกัน  CFIA  ต้องมอบบันทึก
รายละเอียดการจดทะเบียนสวนแอปเปิลส่งออกแก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ  CFIA  ต้องดําเนินการ
จดทะเบียนสวนแอปเปิลส่งออกให้เสร็จส้ินก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนแอปเปิลที่จดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเกษตรดี
ที่เหมาะสมในสวนแอปเปิล  โดยต้องรักษาความสะอาดสวนแอปเปิล  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน  หรือมีมาตรการอ่ืน ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าศัตรูพืชกักกัน
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ CFIA  ต้องมอบข้อมูลแผนการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนแอปเปิลตลอดฤดูกาลปลูก 
แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับโรงบรรจุสินค้า 
  ๑๐.๑ CFIA  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงบรรจุสินค้าที่จะส่งออก   

ผลแอปเปิลสดไปยังราชอาณาจักรไทย  CFIA  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้า 
แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รบัการร้องขอ  CFIA  ต้องดําเนินการจดทะเบียนโรงบรรจุสินค้าให้เสร็จส้ิน 
ก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนต้องนําผลแอปเปิลสดมาจากสวนแอปเปิล 
ที่จดทะเบียนซ่ึงปลูกเพื่อการค้าจากแหล่งปลูกที่กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถดําเนินการตรวจสอบ 
ย้อนกลับแหล่งที่มาของผลแอปเปิลสดที่ส่งออกได้อย่างรวดเร็ว  โรงบรรจุสินค้าต้องเก็บบันทึกรายชื่อ 
ของเกษตรกรเจ้าของสวนแอปเปิลซ่ึงส่งผลแอปเปิลสดออกไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบข้อมูล
เหล่านี้แก่กรมวิชาการเกษตรเม่ือได้รับการร้องขอ 

  ๑๐.๓ โรงบรรจุสินค้าต้องจัดทําเอกสาร  มาตรฐานกระบวนการดําเนินงาน  ซ่ึงแสดง
รายละเอียดขั้นตอนเก่ียวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุผลแอปเปิลสด   
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  ๑๐.๔ CFIA  ต้องดําเนินการตรวจสอบระบบของโรงบรรจุสินค้าก่อนจดทะเบียน   
โรงบรรจุสินค้านั้น  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจําทุกปี  โรงบรรจุสินค้าต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
ข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๑๐.๕ การตรวจผลแอปเปิลสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดําเนินการภายใน 
โรงบรรจุสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น 

ข้อ ๑๑ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๑.๑ บรรจุภัณฑ์อาจทําด้วยกระดาษลูกฟูกซ่ึงผลิตจากวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ 

หรือวัสดุใหม่  อนุญาตให้ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและใหม่เท่านั้นสําหรับการบรรจุผลแอปเปิลสด 
  ๑๑.๒ ต้องบรรจุผลแอปเปิลสดในบรรจุภัณฑ์ซ่ึงต้องไม่มีการปะปนของ  ดิน  ทราย   

และชิ้นส่วนของพืช  เช่น  ใบ  ก้าน  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือส่ิงอ่ืนใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
  ๑๑.๓ กรณีขนส่งผลแอปเปิลสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุผลแอปเปิลสด 

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

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

ข้อ ๑๒ การตรวจส่งออก 
  ๑๒.๑ ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดก่อนส่งออกตามกระบวนการที่ เหมาะสม 

อย่างเป็นทางการ  และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๑๒.๒ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

ผลแอปเปิลสดทั้งหมดจะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยได้ต่อเม่ือได้ดําเนินการกําจัดศัตรูพืช 
หรือขจัดศัตรูพืชเหล่านั้นให้หมดส้ินแล้ว 

ข้อ ๑๓ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๓.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซ่ึงออกให้โดย  CFIA  กํากับมาด้วย  โดยต้นฉบับ

ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย 
  ๑๓.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  “The  consignment 

of  apple  fruit  was  produced  and  prepared  in  accordance  with  conditions  for  
import  of  apple  fruit  from  Canada  to  Thailand” 
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  ๑๓.๓ ต้องระบุชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ของผลแอปเปิลสด  หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า 
และหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า  (สําหรับการขนส่งทางน้ํา)  ในใบรับรองสุขอนามัยพืช   

ข้อ ๑๔ การตรวจนําเข้า 
  ๑๔.๑ เม่ือผลแอปเปิลสดมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจนําเข้า 

ผลแอปเปิลสดจะดําเนินการหลังจากได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา 
พร้อมกับสินค้า 

  ๑๔.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างผลแอปเปิลสดและตรวจสอบเพื่อยื่นยันว่า 
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจําแนกชนิด   
และต้องกักผลแอปเปิลสดไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๔.๓ ถ้ามีผลแอปเปิลสดนําเข้าจํานวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจ 
ผลแอปเปิลสดจํานวน  ๔๕๐  ผล  หรือสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดทั้งหมด  ถ้ามีผลแอปเปิลสดจํานวนเท่ากับ 
หรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดจํานวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๔.๔ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ใน   
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ระหว่างการสุ่มตรวจผลแอปเปิลสดต้องดําเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้   
ผลแอปเปิลสดทั้งหมดจะถูกส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด) 
โดยผู้ได้รับอนุญาตนําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๔.๕ ถ้าตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องส่งกลับ  ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืช 
บนผลแอปเปิลสดด้วยวิธีการที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการกําจัด)  โดยผู้ได้รับอนุญาตนําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าผลแอปเปิลสดจากช่องทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว 
จนกว่าการประเมินความเส่ียงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๕ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๕.๑ การส่งออกผลแอปเปิลสดจากแหล่งปลูกที่ระบุไว้ในข้อ  ๘  ในแคนาดา 

ไปยังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มดําเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการ 
ตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น  โดยแคนาดาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๕.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความจําเป็นอาจส่งเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในแคนาดา   
ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าผลแอปเปิลสดได้อีกต่อไป  โดยแคนาดาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

จิรากร  โกศัยเสวี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปลิสดจากแคนาดา 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าผลแอปเปลิสดจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ ช่ือสามัญ 

แมลง   
 Order Coleoptera  
  Family Curculionidae  
   Pantomorus cervinus Fuller's rose beetle 
 Order Hemiptera  
  Family Coccidae  
   Parthenolecanium corni European fruit lecanium 
  Family Diaspidae  
   Diaspidiotus ostreaeformis pear oyster scale 
   Lepidosaphes ulmi oystershell scale 
  Family Pseudococcidae  
   Phenacoccus aceris apple mealybug 
 Order Lepidoptera  
  Family Noctuidae  
   Peridroma saucia pearly underwing moth 
   Spodoptera frugiperda fall armyworm 
ไร  
  Family Tenuipalpidae  
   Brevipalpus obovatus scarlet tea mite 
  Family Tetranychidae  
   Tetranychus pacificus pacific spider mite 
เช้ือสาเหตุโรคพืช  
รา  
   Monilinia fructicola brown rot of fruit 

 


