
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเขา้ผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดน าเข้าเพ่ือการค้า 
จากสาธารณรัฐตุรกีเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช   
พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้า 
ผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  ผลแอปเปิลสด  (apple,  Malus  domestica) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยส าหรับผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี 

ปรากฏตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 
  ๕.๒ สาธารณรัฐตุรกี  คือ  Ministry  of  Agriculture  and  Forestry,  General  

Directorate  of  Food  and  Control  (Tarim  ve  Orman  Bakanliği,  Gida  ve  Kontrol  Genel  
Müdürlüğü)  ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  Plant  Protection  
Organization)  อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐตุรกี  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO” 

ข้อ ๖ การอนุญาตน าเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งผลแอปเปิลสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐตุรกีไปยังเมืองท่า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ า 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ แหล่งปลูก 
  ผลแอปเปิลสดต้องเป็นผลผลิตจากสาธารณรัฐตุรกีและมาจากพ้ืนที่ซึ่ง  NPPO   

เสนอให้เป็นแหล่งปลูกส าหรบัส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแลว้
ก่อนที่จะส่งออก 

ข้อ ๙ ข้อก าหนดส าหรับสวน 
  ๙.๑ สวนในแหล่ งปลูกที่ ได้ รั บอนุญาตที่ จะส่ งออก ผลแอปเปิลสดไปยั ง

ราชอาณาจักรไทย  ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพ่ือการค้าและจดทะเบียนไว้กับ  NPPO  หรือภายใต้ระบบที่  
NPPO  ให้การรับรอง  NPPO  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอและต้องด าเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
ในสวน  โดยต้องรักษาความสะอาดสวน  และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  หรือ 
มีมาตรการอื่น  ๆ  ในการควบคุมศัตรูพืช  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม 

  ๙.๓ เกษตรกรต้องเก็บรักษาบันทึกการบริหารจัดการ  การติดตามประชากร
ศัตรูพืชและการควบคุมศัตรูพืชที่ด าเนินการในสวนที่จดทะเบียนตลอดฤดูกาลปลูก  และต้องมอบข้อมูล
เหล่านี้ให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ  ๑๐ ข้อก าหนดส าหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ 
  ๑๐.๑ NPPO  ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออก 

ผลแอปเปิลสดไปยังราชอาณาจักรไทย  ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ  และต้องด าเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้  
ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก 

  ๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องน าผลแอปเปิลสดมาจากสวนที ่
จดทะเบียนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถด าเนินการทวนสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว  ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยัง  
ราชอาณาจักรไทย  และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่  NPPO  และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ 

  ๑๐.๓ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด  การจัดการ  และการบรรจุ 

  ๑๐.๔ NPPO  ต้องด าเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้ ก่อน 
จดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้นั้น  และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุกปี  โรงคัดบรรจุผลไม้  
ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งหมด 

  ๑๐.๕ การตรวจผลแอปเปิลสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องด าเนินการภายใน 
โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น 
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ข้อ  ๑๑ ข้อก าหนดส าหรับแมลงศัตรูพืชกักกัน 
  ผลแอปเปิลสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องจัดการความเสี่ยงแมลง  

Mediterranean  fruit  fly  (Ceratitis  capitata)  ด้วยวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ข้อ  ๑๒ มาตรการจัดการส าหรับแมลงวันผลไม้  Ceratitis  capitata 
  ผลแอปเปิลสดต้องผ่านวิธีการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่อุณหภูมิและระยะเวลา

ต่อไปนี้  เพ่ือก าจัดแมลงวันผลไม้  Ceratitis  capitata 

อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล ระยะเวลา  (จ านวนวนัตดิตอ่กัน) 
๑.๑๑  องศาเซลเซียส  (๓๔  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ ากว่า ๑๔  วนั  หรือมากกว่า 
๑.๖๗  องศาเซลเซียส  (๓๕  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ ากว่า ๑๖  วนั  หรือมากกว่า 
๒.๒๒  องศาเซลเซียส  (๓๖  องศาฟาเรนไฮต์)  หรือต่ ากว่า ๑๘  วนั  หรือมากกว่า 

ข้อ  ๑๓ ข้อก าหนดส าหรับการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
  ๑๓.๑ การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถด าเนินการได้เฉพาะระหว่างขนส่ง

เท่านั้น  ทั้งนี้  การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งเป็นการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น  
โดยด าเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า 

  ๑๓.๒ การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งซึ่งด าเนินการในตู้ขนส่งสินค้านั้น 
อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จสิ้นในช่วงระหว่างขนส่ง  หรือ  
เสร็จสิ้นเมื่อตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง  ในกรณีที่การด าเนินการระหว่างขนส่งเกิดล้มเหลว   
อาจจะด าเนินการต่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้เมื่อสินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง 

  ๑๓.๓ การประเมินผลส าเร็จของการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง   
จะประเมินจากอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น 

  ๑๓.๔ การส่งออกผลแอปเปิลสดซึ่งต้องผ่านการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหวา่ง
ขนส่งนั้น  ต้องลดอุณหภูมิผลตรงบริเวณกึ่งกลางผลให้ต่ าลงถึงระดับเดียวกันกับหรือต่ ากว่าอุณหภูมิ
เป้าหมายที่ก าหนดส าหรับก าจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายเข้าตู้ขนส่งสินค้า  ทั้งนี้  
เพ่ือให้มั่นใจว่าอุณหภูมิผลได้ลดต่ าลงถึงระดับที่เหมาะสม  ก่ อนเริ่มต้นกระบวนการก าจัดศัตรูพืช 
ด้วยความเย็น  และต้องรักษาระดับอุณหภูมิผลให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป 

  ๑๓.๕ NPPO  ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามเอกสารหมายเลข  ๒   
ท้ายประกาศนี้  นอกจากนี้  ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข  ๓   
ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง 

ข้อ  ๑๔ ข้อก าหนดส าหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ๑๔.๑ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่ 
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  ๑๔.๒ ต้องบรรจุผลแอปเปิลสดในบรรจุภัณฑ์ซึ่งปราศจากแมลงที่มีชีวติ  ดิน  ทราย  
และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนของพืชอื่น  เช่น  ใบ  กิ่งก้าน  เมล็ด  เศษซากพืช  เป็นต้น  หรือสิ่งอื่นใด
ที่มีศักยภาพน าพาศัตรูพืชกักกันได้ 

  ๑๔.๓ ต้องแสดงข้อมูลที่จ าเป็นบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้การทวนสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่างไรก็ตาม  อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็น
ภาษาอังกฤษบนแต่ละบรรจุภัณฑ์  ได้แก่ 

   ผลิตผล  หรือผลผลิตของสาธารณรัฐตุรกี 
   ชื่อบริษัทส่งออก 
   ชื่อผลไม้  (ชื่อสามัญ) 
   หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ 
   หมายเลขทะเบียนสวน 
  ๑๔.๔ ในกรณีส่งออกผลแอปเปิลสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์

แยกเป็นกล่องไม่ไดม้ัดรวมกันต้องมีขอ้ความตอ่ไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง  แต่อย่างไรก็ตามในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกัน  
วางบนแท่นวาง  อนุญาตให้มีข้อความต่อไปนี้  “EXPORT  TO  THAILAND”  ปรากฏอย่างชัดเจน 
บนแต่ละด้านได้ 

  ๑๔.๕ ผลแอปเปิลสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่ท าจากไม้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช  
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๕ การตรวจส่งออก 
  NPPO  ต้องมั่นใจว่าได้ด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ  ของกรมวิชาการเกษตร 

ครบสมบูรณ์แล้ว  ก่อนให้การรับรองผลแอปเปิลสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทย  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๑ ได้ด าเนินการตรวจสอบผลแอปเปิลสดก่อนส่งออกตามกระบวนการ 

ที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ  และต้องปราศจากศัตรูพืชกักกัน  ตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้   
ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข  ๑  ท้ายประกาศนี้  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้น 
ด้วยวิธีที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือปฏิเสธการส่งออก 

  ๑๕.๒ ผลแอปเปิลสดได้ผ่านการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นตามข้อก าหนด 
ข้อ  ๑๒  เพื่อก าจัดแมลงวันผลไม้  Ceratitis  capitata  แล้ว 

ข้อ  ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๑ ต้องมี ใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่ งออกให้ โดย   NPPO  ก ากับมาด้วย   

โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและ
ต้องระบุข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



   “This  consignment  of  apple  fruit  was  produced  and  prepared  
for  export  in  accordance  with  the  conditions  for  import  of  apple  fruit  from  Turkey  
to  Thailand.” 

  ๑๖.๒ การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสาร

หมายเลข  ๓  ท้ายประกาศนี้  แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๓ ต้องระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้า 

ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ  ๑๗ การตรวจน าเข้า 
  ๑๗.๑ เมื่อผลแอปเปิลสดมาถึงด่านน าเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจน าเข้า 

จะด าเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อม 
กับสินค้า 

  ๑๗.๒ สินค้าที่ส่งมอบทั้งหมดต้องปราศจากแมลงที่มีชีวิต  อาการของโรคพืช   
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน  ดิน  ขยะ  และเศษซากอื่น ๆ  เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย 

  ๑๗.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลแอปเปิลสดและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า
มีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพ่ือจ าแนกชนิด  
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๗.๔ ถ้ามีผลแอปเปิลสดจ านวนน้อยกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จ านวน  ๔๕๐  ผล  หรือตรวจทั้งหมด  ถ้ามีจ านวนเท่ากับหรือมากกว่า  ๑,๐๐๐  ผล  ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จ านวน  ๖๐๐  ผล 

  ๑๗.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ตามเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศนี้  ระหว่างการตรวจน าเข้าผลแอปเปิลสดต้องด าเนินการตามมาตรการ  ดังต่อไปนี้ 

   ๑๗.๕.๑ แมลงวันผลไม้ 
    (๑) ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิตต้องส่งกลับหรือท าลายโดย 

ผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้  NPPO  ทราบ 
และระงับการน าเข้าโดยทันที 

    (๒) NPPO  ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดย
ทันทีและเสนอมาตรการแก้ไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการน าเข้า  เมื่อมีค าอธิบาย 
ที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการด าเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

   ๑๗.๕.๒ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอื่น ๆ  ที่มีชีวิตนอกเหนือจาก
แมลงวันผลไม้  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่ เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือส่งกลับ   
หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



  ๑๗.๖ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อ  ตามเอกสารหมายเลข  ๑  
ท้ายประกาศนี้  ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี
ที่เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  หรือส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็นการชั่วคราว  จนกว่ าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช 
ที่ตรวจพบนั้นได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  ๑๗.๗ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่ ง ให้ส่ ง ผลแอปเปิลสดกลับหรือท าลาย   
โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

   ๑๗.๗.๑ การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์ 
   ๑๗.๗.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท 
   ๑๗.๗.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินคา้ถูกท าลาย  หรือถูกสับเปลี่ยน  หรือหมายเลข

ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
   ๑๗.๗.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผล  หรือแท่งวัดอุณหภูมิ

ผลไม้ไม่อยู่ตรงต าแหน่งที่ก าหนด  หรือผลที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด 
   ๑๗.๗.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี  หรือไม่ถูกต้อง 
ข้อ  ๑๘ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๘.๑ การส่งออกผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกีไปยังราชอาณาจักรไทย   

จะเริ่มด าเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ท าการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกของ
สาธารณรัฐตุรกีแล้วเท่านั้น  โดยสาธารณรัฐตุรกีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่มีการระงับการน าเข้าหรือการน าเข้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก 
ในสาธารณรัฐตุรกีแล้วแต่กรณี  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้าได้อีกต่อไป  โดยสาธารณรัฐตุรกี 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  14  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



เอกสารหมายเลข ๑ 

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรก ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
 แมลง  
 Order Coleoptera  
  Family Attelabidae  
   Rhynchites auratus apricot weevil 
   Rhynchites bacchus peach weevil 
  Family Byturidae   
   Byturus tomentosus raspberry beetle 
 Order Diptera  
  Family Tephritidae  
   Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly 
 Order Hemiptera  
  Family Aphididae  
   Eriosoma lanigerum woolly aphid 
  Family Diaspididae  
   Aspidiotus nerii aucuba scale 
   Diaspidiotus ostreaeformis pear oyster scale 
   Diaspidiotus pyri yellow pear scale 
   Hemiberlesia rapax greedy scale 
   Lepidosaphes ulmi oystershell scale 
   Lopholeucaspis japonica Japanese baton shaped scale 
   Parlatoria oleae olive scale 
  Family Pseudococcidae  
   Phenacoccus aceris apple mealybug 
   Pseudococcus viburni California mealybug 
 Order Lepidoptera  
  Family Crambidae  
   Ostrinia nubilalis European maize borer 
  Family Lyonetiidae  
   Leucoptera malifoliella pear leaf blister moth 
  Family Pyralidae  
   Euzophera bigella quince moth 
  Family Tortricidae  
   Archips podana great brown twist moth 

  



-๒- 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
   Archips rosana European leafroller 
   Cydia pomonella codling moth 
   Grapholita funebrana red plum maggot 
   Grapholita molesta oriental fruit moth 
   Hedya nubiferana bud moth 
   Pandemis heparana apple brown tortrix 
   Spilonota ocellana eye-spotted bud moth 
  Family Yponomeutidae  
   Argyresthia conjugella apple fruit moth 
 Order Thysanoptera  
  Family Thripidae  
   Taeniothrips inconsequens pear thrips 
 ไร  
  Family Eriophyidae  
   Aculus schlechtendali apple rust mite 
   Eriophyes pyri pear leaf blister mite 
  Family Tenuipalpidae  
   Cenopalpus pulcher flat scarlet mite 
  Family Tetranychidae  
   Amphitetranychus viennensis hawthorn spider mite 
   Panonychus ulmi European red mite 
   Tetranychus turkestani strawberry spider mite 
 เชื้อสาเหตุโรคพืช  
 แบคทีเรีย  
   Erwinia amylovora fireblight 
   Pseudomonas cichorii bacterial blight of endive 
   Pseudomonas viridiflava bacterial leaf blight of tomato 
 รา  
   Alternaria mali Alternaria blotch of apple 
   Microcyclospora tardicrescens sooty blotch and flyspeck 
   Microcyclosporella mali sooty blotch and flyspeck 
   Monilinia fructigena brown rot 
   Monilinia laxa blossom blight 
   Mucor racemosus tobacco moulding 
   Peltaster fructicola Sooty blotch complex 
   Phytophthora cambivora fruit rot 
   Phytophthora cryptogea tomato foot rot 

 



-๓- 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
   Phytophthora syringae fruit rot 
   Schizothyrium pomi flyspeck 
   Truncatella hartigii truncatella leaf spot 
   Venturia inaequalis apple scab 
   Venturia pyrina black spot of pear 
   Zygophiala wisconsinensis sooty blotch and flyspeck 
 ไวรอยด์  
   Apple scar skin viroid pear rusty skin disease 
 ไวรัส  
   Tobacco necrosis virus augusta disease of tulip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
ข้อก าหนดส าหรับการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         
ข้อ ๑  ข้อก าหนดส าหรับตู้ขนส่งสินค้า 
   ๑.๑ ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมส าหรับใช้ก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น

ระหว่างขนส่ง 

๑.๒ ตู้ขนส่งสินค้าต้องมีระบบการท าความเย็นภายในตัวตู้ และต้องติดตั้งอุปกรณ์บันทึก
อุณหภูมิ โดย NPPO ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้าประเภทที่
เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ได้ตาม
ข้อก าหนด 

ข้อ ๒  ข้อก าหนดส าหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ 
   NPPO ต้องด าเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย

เครื่องบันทึกอุณหภมูิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑ ต้องเหมาะสมส าหรับใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบ

การบันทึกอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส 
ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

   ๒.๒  ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการท างานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัดอุณหภูมิ
ผลไม้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง 

   ๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ วัน เวลา หมายเลขแท่งวัด
อุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างด าเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วงระยะเวลา
การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

   ๒.๔ ต้องสามารถบันทึกอุณหภูมิของแท่งวัด อุณภูมิทุกแท่งอย่างน้อยหนึ่ งครั้ ง 
ในทุกชั่วโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่านั้น
ได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 

   ๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า 

ข้อ ๓ ข้อก าหนดส าหรับแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่ก าหนดส าหรับ

การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
         ๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตรหรือ

น้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ต าแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วนปลายสุด
ของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ 
องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส 

   ๓.๓ ต้องท าเครื่องหมายแสดงหมายเลขก ากับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งเพ่ือประกอบการ
อ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ 

ข้อ ๔  การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๔.๑ การด าเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 

NPPO 
๔.๒ ก่อน... 
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   ๔.๒ ก่อนน าแท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้นไปใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ ต้องด าเนินการเทียบ
มาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้น้ าแข็งบดละเอียดผสมกับน้ ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น 

   ๔.๓ ใส่น้ าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ  เติมน้ ากลั่นในปริมาณที่เพียงพอให้สามารถกวน
เข้ากันได้  ซึ่งมีปริมาณน้ าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีน้ าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างน้ าแข็ง 
(ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐)  

   ๔.๔ กวนน้ าแข็งบดและน้ ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพ่ือให้แน่ใจว่าน้ าเย็นอย่างทั่วถึง 
และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างน้ าแข็งบดและน้ ากลั่น  โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที 
ส าหรับการปรับอุณหภูมิของน้ าเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส 

   ๔.๕ ในระหว่างที่ด าเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมินั้น ต้องจุ่มแท่งวัด
อุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของน้ าแข็งบดและน้ ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้นต้อง
ไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากนั้น ต้องกวนน้ าแข็งบดและน้ ากลั่นเป็นระยะ ๆ 
ตลอดช่วงที่ก าลังด าเนินการ  การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะด าเนินการได้ต่อเมื่อน้ าเย็นอุณหภูมิลดลง
จนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับต่ าสุด 

   ๔.๖ ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งส าหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิต่ าสุด  การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที ส าหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละ
แท่ง  แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบี่ยงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองครั้งต้องไม่
เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส 

   ๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหนึ่งแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ต้องเปลี่ยนแท่งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแทน 

   ๔.๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน NPPO ต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร “ใบรับรองการเทียบ
มาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิส าหรับการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้าส าหรับ
ราชอาณาจักรไทย” ส าหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข ๓ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าวต้องแนบมา
กับใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า 

ข้อ ๕  ต าแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 
   ๕.๑ การขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าและการวางแท่งวัดอุณหภูมิภายใน 

ตู้ขนส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ NPPO 
   ๕.๒ ต้องจัดเรียงกล่องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพ่ือให้อากาศไหลเวียน

ได้อย่างทั่ วถึงและสม่ าเสมอทั้ งด้านล่างและโดยรอบกล่อง  ซึ่ งอยู่บนแท่นรองรับสินค้าและกล่องที่ 
วางซ้อนทับกันบนพ้ืนตู้ 

   ๕.๓ การก าจัดศัตรู พืชด้วยความเย็นระหว่ างขนส่ งต้ องบันทึกอุณหภูมิ จาก 
แท่งวัดอุณหภูมิจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยวางแท่งวัด
อุณหภูมิเหล่านี้ให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งจะท าให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่าง
เหมาะสม 

๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ส าหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวังให้เข้าไป
ถึงบริเวณก่ึงกลางของผลไม้  การคัดเลือกผลไม้ที่น ามาใช้ส าหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอาผลไม้ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ที่น ามาก าจัดศัตรูพืชในแต่ละครั้ง ส าหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิ
ต้องเสียบผ่านผลไม้จ านวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไปจากผลไม้ 

 
นอกจาก... 
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นอกจากนี้ การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ท าให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพ่ือหลีกเลี่ยงการวัดอุณหภูมิ
อากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวนี้ ต้องปฏิเสธการรับรองการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 

   ๕.๕ ต้องวางแท่ งวัดอุณหภูมิผลไม้ ในตู้ ขนส่ งสินค้าขนาดความยาว ๖ เมตร  
(๒๐ ฟุต) และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ตามที่แสดงไว้ในภาพที่ ๑ 

     ๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้จ านวน ๒ แท่ง เป็นเส้นทแยงมุมกันโดยน า
ผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิไปวางตรงต าแหน่งซึ่งห่างจากกล่องบรรจุสินค้าท้ายสุดประมาณ ๑ เมตร  
และ ๑.๕ เมตร ส าหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด ๖ เมตร และขนาด ๑๒ เมตร ตามล าดับ 

     ๕.๕.๒ ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก ๑ แท่ง ในกล่องซึ่งวางอยู่ตรง
ต าแหน่งกึ่งกลางของตู้ขนส่งสินค้า 

     ๕.๕.๓ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ทั้ง ๓ จุด ในกล่องที่ต าแหน่งเท่ากับครึ่งหนึ่ง
ของความสูงกองผลไม ้

ข้อ ๖  การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า 
   ๖.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่งสินค้า

ให้สนิทพร้อมทั้งปิดผนึกซึ่ งมีหมายเลขก ากับบนประตูตู้ขนส่งสินค้าภายใต้การก ากับดูแลของ  NPPO  
ผนึกที่ปิดบนประตูตู้ขนส่งสินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจนกระทั่งตู้ขนส่งสินค้ามาถึงด่านน าเข้าใน
ราชอาณาจักรไทย  โดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอ านาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่ง
สินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก 

   ๖.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๗  การยืนยันการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
   ๗.๑การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง เป็นการก าจัดศัตรูพืชในผลไม้ 

ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้ส่งออกและด่านขนถ่ายสินค้าของราชอาณาจักรไทย  
บริษัทขนส่งสินค้าต้องพิมพ์ข้อมูลการก าจัดศัตรูพืชจากเครื่องบันทึกข้อมูลและส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ด่าน
น าเข้า 

         ๗.๒ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพฯ จะด าเนินการพิสูจน์บันทึกข้อมูลการ
ก าจัดศัตรูพืชว่าเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ด่านน าเข้าทราบว่าการก าจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการเทียบมาตรฐานของแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม ้

   ๗.๓ เมื่อสินค้ามาถึงด่านน าเข้า กรมวิชาการเกษตรต้องด าเนินการเทียบมาตรฐานของ
แท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ และพิสูจน์ว่ารายงานผลการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

   ๗.๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการก าจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นแล้ว แสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยนค่า
อุณหภูมิที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมินั้นให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ 

    ๗.๕ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า การก าจัดศัตรูพืชด้วยความ
เย็นไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้ถือว่าการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นนั้นล้มเหลว   สินค้าทั้งหมดต้อง 
ถูกส่งกลับหรือท าลายโดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
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แท่งวัดอุณหภูมิ 
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มุมมองด้านบน 

ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด ๖ เมตร (๒๐ ฟุต) 
 
                                                                                                               แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข ๑ 
 
                                                                                                            แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข ๒ 
                                                             ๑ เมตร 
                                                                     แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข ๓ 
 
 

มุมมองด้านบน 
ตู้ขนส่งสินค้า ขนาด ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) 

 
                                                                                                                                                          แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข ๑ 
 
                                                                                                              แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข ๒ 
              ๑.๕ เมตร 
                           แท่งวัดอุณหภูมิ หมายเลข ๓ 
 
 

ภาพที่ ๑ ต าแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าส าหรับการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่ง  



 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิส าหรับการก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น 
ระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า ส าหรับราชอาณาจักรไทย 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐตุรกี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         
 

ชื่อผู้ส่งออก   
หมายเลขใบรับรองสุขอนามัยพืช   
หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขผนึกตู้ขนส่งสินค้า   
หมายเลขเครื่องบันทึกอุณหภูมิ   
นาฬิกาของตู้ขนส่งสินค้าซึ่งตั้งตามเวลา GMT   
วันที่ด าเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (วัน เดือน ปี)   

๑.  การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (ท่ีอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส) 

หมายเลข 
แท่งวัดอุณหภูมิ 

การอ่านค่าอุณหภูมิ 
ครั้งที่ ๑ 

การอ่านค่าอุณหภูมิ 
ครั้งที่ ๒ 

ค่าส าหรับการปรับ
อุณหภูมิให้ถูกต้อง 

๑         
๒         
๓         

๒.  ต าแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ 

ต าแหน่งของแท่งวัดอุณหภูมิ อุณหภูมิผลไม้ (องศาเซลเซียส) 
๑     
๒     
๓     

๓.  วันที่ปิดตู้ขนส่งสินค้า 
 เวลาท้องถิ่น   วันที่ (วัน เดือน ปี)   
 

      
ชื่อเจ้าหน้าที่ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ตราประทับ 

 
 


