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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2562
กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปริคอทสดนาเข้า เพื่อการค้าจาก
สหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนาเข้าผลแอปริ คอทสดเพื่อการค้า
จากสหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื่ อ ง เงื่ อ นไขการน าเข้ า
ผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
ผลแอปริคอทสด (apricot, Prunus armeniaca)
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
รายชื่ อ ศั ต รู พื ช กั ก กั น ของราชอาณาจั ก รไทยส าหรั บ ผลแอปริ ค อทสดจาก
สหรัฐอเมริกาปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๕.๒ สหรั ฐ อเมริ ก า คื อ Animal and Plant Health Inspection Service
(APHIS), United States Department of Agriculture (USDA) ได้รับมอบหมายให้ เป็นองค์กร
อารั ก ขาพื ช แห่ ง ชาติ (National Plant Protection Organization) อย่ า งเป็ น ทางการของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO”
ข้อ ๖ การอนุญาตนาเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง
ต้ อ งส่ ง ผลแอปริ ค อทสดมาจากเมื อ งท่ า แห่ง หนึ่ ง ในสหรั ฐ อเมริ กาไปยั ง เมื องท่า
ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้าหรือทางอากาศ
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ข้อ ๘ แหล่งปลูก
๘.๑ ผลแอปริคอทสดต้องเป็นผลผลิตของสหรัฐอเมริกาและมาจากพื้นที่ซึ่ง NPPO
เสนอให้เป็นแหล่งปลูกสาหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย และกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว
ก่อนที่จะส่งออก
๘.๒ ผลแอปริ ค อทสดจากแหล่ ง ปลู ก เฉพาะในรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้นาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ข้อ ๙ ข้อกาหนดสาหรับแปลงปลูก
๙.๑ แปลงปลู ก ในแหล่ ง ปลู ก ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส่ ง ออกผลแอปริ ค อทสดไปยั ง
ราชอาณาจั ก รไทยต้ อ งเป็ น แปลงปลู ก ที่ ป ลู ก เพื่ อ การค้ า และจดทะเบี ย นภายใต้ ร ะบบที่ NPPO
ให้การรับรองก่อนเริ่มการส่งออก ผู้จัดส่งผลไม้ต้องเก็บบันทึกการจดทะเบียนแปลงปลูกไว้ที่โรงคัดบรรจุ
ผลไม้ แ ละต้อ งมอบสาเนาบัน ทึก การจดทะเบีย นแปลงปลู ก ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอ
๙.๒ เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในแปลงปลูก
โดยต้ อ งรั ก ษาความสะอาดแปลงปลู ก และต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน หรื อ
มีมาตรการอื่น ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสม
๙.๓ เกษตรกรเจ้ า ของแปลงปลู ก ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล กิ จ กรรมติ ด ตามการใช้
สารก าจั ด ศั ต รู พื ช ในแปลงปลู ก ตลอดฤดู ก าลปลู ก และมอบบั น ทึ ก ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ NPPO และ
กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้อกาหนดสาหรับโรงคัดบรรจุผลไม้
๑๐.๑ NPPO ต้องจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้และ NPPO หรือหน่วยงานของรัฐ
หรื อ มณฑลที่ ก าหนดต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบโรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ซึ่ ง ส่ ง ออกผลแอปริ ค อทสดไปยั ง
ราชอาณาจักรไทย โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องมอบบันทึกการจดทะเบียนแก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอ และต้องดาเนินการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก
๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ ต้องนาผลแอปริคอทสดมาจากแปลงปลูกที่จดทะเบียน
ในแหล่งปลูกที่ ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
ได้อย่างรวดเร็ว ผู้จัดส่งผลไม้ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกซึ่งส่งออกผลแอปริคอทสด
ไปยังราชอาณาจักรไทยไว้ที่โรงคัดบรรจุผลไม้ และต้องมอบบันทึกให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับการร้องขอ
๑๐.๓ โรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ต้ อ งจั ด ท าเอกสารมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง แสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจรับผลไม้ การตรวจ การลดอุณหภูมิ การจัดการ และการจัดส่ง
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๑๐.๔ NPPO หรือหน่วยงานรัฐหรือมณฑลที่กาหนดต้องดาเนินการตรวจสอบ
โรงคัด บรรจุผลไม้ที่จัด การกับผลแอปริคอทสดส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยก่อนการจดทะเบียน
และให้การรับรองเป็นประจาทุกปี โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด
๑๐.๕ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น ก่ อ นส่ ง ออกเพื่ อ ก าจั ด ศั ต รู พื ช กั ก กั น
ต้องดาเนินการภายใต้โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น
๑๐.๖ การตรวจผลแอปริคอทสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดาเนินการภายใน
โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ข้อกาหนดสาหรับพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
๑๑.๑ พื้ น ที่ ป ลอดแมลงวั น ผลไม้ ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดตามมาตรฐาน
ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยมาตรการสุ ข อนามั ย พื ช (International Standards for Phytosanitary
Measures, ISPMs) ที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๒ การกาหนดพื้นที่ปลูก แอปริคอทบริเวณใดในรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เป็นพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้นั้น NPPO ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบอย่างเป็นทางการ
ต้องบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อรักษาสถานภาพของพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่
ปลอดแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่ราชอาณาจักรไทยนาเข้าผลแอปริคอทสด
๑๑.๓ แมลงวัน ผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยประกอบด้วย
South American fruit fly ( Anastrepha fraterculus) , Mexican fruit fly ( Anastrepha
ludens), West Indian fruit fly (Anastrepha obliqua), Caribbean fruit fly (Anastrepha
suspensa), Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) NPPO จะให้ข้อมูลแหล่งปลูกในรัฐ
แคลิฟอร์เนียซึ่งรับรู้ว่าเป็นพื้นที่กักกันถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้เหล่านี้ในแหล่งปลูกที่เป็นการค้า
๑๑.๔ การส่งออกผลแอปริคอทสดจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้จะเป็นการรับรอง
พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ซึ่งไม่จาเป็นต้องกาจัดแมลงวันผลไม้ในผลแอปริคอทสดก่อนส่งออก NPPO
ต้องดาเนินการสารวจแบบติดตามแมลงวันผลไม้อย่างสม่าเสมอเพื่อยืนยันการเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
๑๑.๕ NPPO ต้ อ งแจ้ ง ให้ ก รมวิ ช าการเกษตรทราบทั น ที ที่ มี ก ารยื น ยั น ว่ า พบ
การแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูกแอปริคอทที่เป็นการค้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ต้องระงับเป็นการ
ชั่ว คราวสาหรับการให้ การรับรองการส่งออกผลแอปริคอทสดที่ ไม่ได้ก าจัด แมลงวันผลไม้จากพื้ น ที่
ที่พบแมลงวันผลไม้ และต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบถึงระยะเวลาสาหรับการฟื้นพื้นที่เหล่านั้น
ให้กลับมาได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้อีกครั้ง
ข้อ ๑๒ มาตรการสาหรับแมลงวันผลไม้
ผลแอปริ ค อทสดซึ่ ง มาจากพื้ น ที่ กั ก กั น ส าหรั บ แมลงวั น ผลไม้ ศั ต รู พื ช กั ก กั น
ของราชอาณาจักรไทยต้องผ่านวิธีกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น วิธีกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นต่อไปนี้
เป็นที่ยอมรับสาหรับแมลงวันผลไม้ดังต่อไปนี้
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๑๒.๑ แมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata และแมลงวัน ผลไม้ทุกชนิดในสกุล
Anastrepha (นอกเหนือจาก Anastrepha ludens)
อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล
๑.๑๑ องศาเซลเซียส (๓๔ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า
๑.๖๗ องศาเซลเซียส (๓๕ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า

ระยะเวลา (จานวนวันติดต่อกัน)
๑๕ วัน หรือมากกว่า
๑๗ วัน หรือมากกว่า

๑๒.๒ แมลงวันผลไม้ Anastrepha ludens
อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล
๐.๕๖ องศาเซลเซียส (๓๓ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า
๑.๑๑ องศาเซลเซียส (๓๔ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า
๑.๖๗ องศาเซลเซียส (๓๕ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า

ระยะเวลา (จานวนวันติดต่อกัน)
๑๘ วัน หรือมากกว่า
๒๐ วัน หรือมากกว่า
๒๒ วัน หรือมากกว่า

ข้อ ๑๓ ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๑๓.๑ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดาเนินการได้ทั้งก่อนส่งออกหรือ
ระหว่างขนส่ง สาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งนั้น อาจจะดาเนินการเพียงบางส่วน
ซึ่งเป็นการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกโดยเริ่มต้นดาเนินการในสหรัฐอเมริกาและการกาจัด
ศั ต รู พื ช ด้ว ยความเย็ น จะเสร็ จสิ้ น สมบูรณ์ ระหว่า งขนส่ ง ในกรณีที่ การกาจั ด ศัต รูพื ช ด้วยความเย็ น
เกิ ด ล้ ม เหลวระหว่ างขนส่ ง การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้วยความเย็ น อาจจะดาเนินการให้ เ สร็จ สิ้ น สมบูรณ์
ได้เมื่อสินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง
๑๓.๒ การประเมินผลการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นทั้งกรณีการกาจัดศัตรูพืช
ด้วยความเย็นก่อนส่งออกและการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่ างขนส่ง จะประเมินจากอุณหภูมิ
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น
๑๓.๓ ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก
๑๓.๓.๑ ห้องเย็นซึ่งใช้สาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก
ต้องได้รับการรับรองจาก NPPO และกรมวิชาการเกษตร การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก
ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ NPPO โดยต้องดาเนินการในห้องเย็นสาหรับกาจัดศัตรูพืชซึ่งได้รับ
การรับรองจาก NPPO และกรมวิชาการเกษตร ผลแอปริคอทสดสาหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย
อาจจะทาการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นควบคู่ไปพร้อมกับผลแอปริคอทสดที่ส่งออกไปยังประเทศอื่นได้
๑๓.๓.๒ ถ้ า ผลแอปริ ค อทสดต้ อ งผ่ า นการก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น
ก่อนส่งออก NPPO ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๒
ท้ายประกาศนี้
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๑๓.๔ ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง
๑๓.๔.๑ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น ระหว่ า งขนส่ ง เป็ น การก าจั ด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นโดยดาเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า
๑๓.๔.๒ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น ระหว่ า งขนส่ ง ซึ่ ง ด าเนิ น การ
ในตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า นั้ น อาจจะเริ่ ม ต้ น กระบวนการตั้ ง แต่ ตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า อยู่ บ นบกและเสร็ จ สิ้ น ในช่ ว ง
ระหว่างขนส่ง หรือเสร็จสิ้นเมื่อตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง
๑๓.๔.๓ การส่ ง ออกผลแอปริ ค อทสดซึ่ ง ต้ อ งผ่ า นการก าจั ด ศั ต รู พื ช
ด้ว ยความเย็นระหว่างขนส่งนั้ น ต้องลดอุณหภูมิผลแอปริคอทสดตรงบริเวณกึ่งกลางผลให้ต่าลงถึง
ระดับเดียวกันกับหรือต่ากว่าอุณหภูมิเป้าหมายที่กาหนดสาหรับกาจัดแมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้า
ก่อนขนถ่ายผลแอปริคอทสดเข้าตู้ขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าอุณหภูมิผลแอปริคอทสดได้ลดต่าลง
ถึงระดับที่เหมาะสม ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น และต้องรักษาระดับอุณหภูมิ
ของผลแอปริคอทสดให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป
๑๓.๔.๔ ถ้ า ผลแอปริ ค อทสดต้ อ งผ่ า นการก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น
ระหว่างขนส่ง NPPO ต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งระบุไว้ในเอกสารหมายเลข ๓
ท้ายประกาศนี้นอกจากนี้ ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๔
ท้ายประกาศนี้ แนบมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๑๔ ข้อกาหนดสาหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก
๑๔.๑ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่
๑๔.๒ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องไม่มีการปะปนของ ดิน ทราย และชิ้นส่วน
ของพืช เช่น ใบ กิ่งก้าน เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันได้
๑๔.๓ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันศัตรูพืชได้เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัย
ตามหลักการกักกันพืชเมื่อมาถึงยังราชอาณาจักรไทย ถ้าผลิตผลส่งผ่านพื้นที่กักกันสาหรับแมลงวันผลไม้
ต้องอยู่ในตู้ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
๑๔.๔ ผลแอปริคอทสดที่ผ่านการกาจัดแมลงวันผลไม้ด้วยความเย็นก่อนส่งออก
และส่งออกจากพื้นที่กักกันสาหรับแมลงวันผลไม้ทางอากาศ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีรู หรือบรรจุภัณฑ์
เมื่อปิด แล้ว ช่องเปิดต่าง ๆ ต้องปิด ด้ว ยตาข่ายซึ่ง ขนาดของตาข่ายแต่ละรูต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่เกิน ๑.๖ มิลลิเมตร
๑๔.๕ ผลแอปริคอทสดที่ผ่านการกาจัดแมลงวันผลไม้ด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง
และส่งออกจากพื้นที่กักกันสาหรับแมลงวันผลไม้ทางน้าในตู้บรรจุสินค้า ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในข้อ ๑๔.๔
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๑๔.๖ ต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ก ารทวนสอบย้ อ นกลั บ
แหล่งที่มาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ
บนแต่ละบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
- ผลิตผล หรือผลผลิตของรัฐหรือประเทศต้นกาเนิด
- ชื่อผลไม้ (ชื่อสามัญ)
- ชื่อโรงคัดบรรจุผลไม้/ผู้จัดส่งผลไม้
- หมายเลขทะเบียนแปลงปลูก/หมายเลขกองสินค้า
๑๔.๗ ในกรณีส่งออกผลแอปริคอทสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์
แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกันต้องมีขอ้ ความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกัน
วางบนแท่นวางในตู้ขนส่งสินค้า อนุญาตให้มี ข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏ
อย่างชัดเจนบนแต่ละด้านได้
๑๔.๘ ผลแอปริคอทสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ทาจากไม้ต้องเป็น ไปตามข้อกาหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ การตรวจส่งออก
NPPO ต้องมั่นใจว่าได้ดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
ครบสมบูรณ์แล้ว ก่อนให้การรับรองผลแอปริคอทสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ได้ ด าเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งตรวจผลแอปริ ค อทสดตามกระบวนการ
ที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการ และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้
ในกรณีต รวจพบศัตรูพืชกักกันที่ระบุไ ว้ในเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ต้องกาจัดศัตรูพืช
เหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือปฏิเสธการส่งออก
๑๕.๒ ผลแอปริ ค อทสดที่ น ามาจากพื้ น ที่กั กกั นส าหรับ แมลงวัน ผลไม้ต้องผ่าน
การกาจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒
ข้อ ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช
๑๖.๑ ต้ อ งมี ใ บรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช ซึ่ ง ออกให้ โ ดย NPPO ก ากั บ มาด้ ว ย
โดยต้น ฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย
และต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“ This consignment of apricot fruit was produced and
prepared for export in accordance with the conditions for import of apricot fruit
from the USA to Thailand.”
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๑๖.๒ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้
ถ้าผลแอปริคอทสดมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม
ข้อความหนึ่งข้อความใด ดังต่อไปนี้
(a) “ The consignment of apricot fruit was sourced and
packed in California which is free of all exotic fruit flies.” หรือ
(b) “ The consignment of apricot fruit was sourced and
packed in ( name of California County ) which is an area free of all exotic
fruit flies.” หรือ
(c) “ The consignment of apricot fruit was sourced and
packed in ( name of California County ) which is an area located in excess
of 15 kilometers from the epicenter of any exotic fruit fly declared areas.”
๑๖.๓ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๑๖.๓.๑ ถ้ า ผลแอปริ ค อทสดได้ รั บ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น
เพื่อกาจัดแมลงวันผลไม้ต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
“The consignment of apricot fruit was sourced and packed
in a quarantine area for ( name of fruit fly species ) in California and was undergone
cold disinfestation treatment.”
๑๖.๓.๒ ถ้ า ผลแอปริ ค อทสดได้ รั บ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น
ก่อนส่งออกต้องระบุรายละเอียดของโรงงานกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้
(จานวนวันที่ต่อเนื่องกัน) ในใบรับรองสุขอนามัยพืชบนส่วนที่เหมาะสม
๑๖.๓.๓ ถ้ า ผลแอปริ ค อทสดได้ รั บ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น
ระหว่างขนส่งต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๔
ท้ายประกาศนี้แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑๖.๔ ในกรณีขนส่งทางน้าต้องระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึก
ปิ ด ตู้ ขนส่ งสิ น ค้า ในใบรับรองสุข อนามั ยพื ช หรือเอกสารขนส่ง สินค้า (ต้ อ งระบุ หมายเลขใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในเอกสารขนส่งสินค้า)
ข้อ ๑๗ การตรวจนาเข้า
๑๗.๑ เมื่อผลแอปริคอทสดมาถึงด่านนาเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนาเข้า
จะดาเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบ
มาพร้อมกับสินค้า
๑๗.๒ สิ น ค้ า ที่ ส่ งมอบทั้ งหมดต้อ งปราศจากแมลงที่ มีชีวิต อาการของโรคพืช
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน ดิน ขยะ และเศษซากอื่น ๆ เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๗.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลแอปริคอทสดและตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ว่ามีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจาแนกชนิด
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๗.๔ ถ้ามีผลแอปริคอทสดจานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๔๕๐ ผล หรือตรวจทั้งหมด ถ้ามีจานวนเท่ากับหรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๖๐๐ ผล
๑๗.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนาเข้าผลแอปริคอทสดต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิ ธีที่เหมาะสม
(ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๗.๖ ในกรณีตรวจพบแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยระหว่าง
การตรวจนาเข้าผลแอปริคอทสดต้องดาเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้
๑๗.๖.๑ ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิตหรือตายแล้วบนผลแอปริคอทสด
จากพื้ น ที่ ป ลอดศั ต รู พื ช หรื อ แมลงวั น ผลไม้ ที่ มี ชี วิ ต บนผลแอปริ ค อทสดจากพื้ น ที่ กั ก กั น ส าหรั บ
แมลงวันผลไม้ ต้องส่งกลับหรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตร
จะแจ้งผลการตรวจให้ NPPO ทราบและระงับการนาเข้าโดยทันที
๑๗.๖.๒ NPPO ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที
และเสนอมาตรการแก้ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนาเข้า เมื่อมีคาอธิบาย
ที่ชัดเจนถึงสาเหตุและมีการดาเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร
๑๗.๗ ในกรณี ตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อ ตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้ ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี
ที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัต รูพืช
ที่ตรวจพบนั้นได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.๘ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลแอปริคอทสดกลับหรือทาลายโดย
ผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
๑๗.๘.๑ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์
๑๗.๘.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท
๑๗.๘.๓ ผนึ ก ปิ ด ตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ถู ก ท าลาย หรื อ ถู ก สั บ เปลี่ ย น หรื อ
หมายเลขไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืชหรือเอกสารขนส่งสินค้า
๑๗.๘.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผล หรือแท่งวัดอุณหภูมิ
ผลไม้ไม่อยู่ตรงตาแหน่งที่กาหนด หรือผลที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด
๑๗.๘.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มีหรือไม่ถูกต้อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๗.๘.๖ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ช ารุ ด และไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดส าหรั บ
การป้องกันแมลง
ข้อ ๑๘ การประเมินกระบวนการส่งออก
๑๘.๑ การส่งออกผลแอปริคอทสดจากแหล่งปลูกตามข้อ ๘ ในสหรัฐอเมริกา
ไปยังราชอาณาจักรไทยจะเริ่มดาเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทาการประเมินกระบวนการ
ตรวจรับรองส่งออกแล้วเท่านั้น โดยสหรัฐอเมริกาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๑๘.๒ ในกรณี ที่ มี ก ารระงั บ การน าเข้ า หรื อ การน าเข้ า ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด
กรมวิ ช าการเกษตรอาจส่ง พนั กงานเจ้ าหน้าที่ เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก
ในสหรัฐอเมริกาแล้วแต่กรณี ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นาเข้าได้อีกต่อไป โดยสหรัฐอเมริกาต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารหมายเลข ๑
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562
ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ไร
Order Trombidiformes
Family Tenuipalpidae
Cenopalpus pulcher
Family Tetranychidae
Tetranychus canadensis
Tetranychus mcdanieli
Tetranychus pacificus
Tetranychus turkestani
แมลง
Order Coleoptera
Family Coccinellidae
Hippodamia convergens
Family Curculionidae
Anthonomus quadrigibbus
Conotrachelus nenuphar
Otiorhynchus cribricollis
Pantomorus cervinus
Order Diptera
Family Tephritidae
Rhagoletis completa
Rhagoletis pomonella
Order Hemiptera
Family Anthocoridae
Orius insidiosus
Orius tristicolor

flat scarlet mite
fours-potted spider mite
McDaniel spider mite
Pacific spider mite
strawberry spider mite

convergent lady beetle
apple curculio weevil
plum curculio
apple weevil
Fuller’s rose beetle
walnut husk fly
apple maggot
minute pirate bug
minute pirate bug

-๒-

ชื่อวิทยาศาสตร์
Family Diaspididae
Diaspidiotus ancylus
Diaspidiotus forbesi
Diaspidiotus juglansregiae
Diaspidiotus ostreaeformis
Parlatoria oleae
Pseudaulacaspis pentagona
Family Miridae
Closterotomus norvegicus
Lygus elisus
Lygus hesperus
Lygus lineolaris
Family Pseudococcidae
Phenacoccus aceris
Pseudococcus calceolariae
Pseudococcus maritimus
Order Lepidoptera
Family Gelechiidae
Anarsia lineatella
Family Pyralidae
Amyelois transitella
Family Tortricidae
Archips argyrospila
Archips fuscocupreanus
Archips podana
Archips rosana
Argyrotaenia citrana
Choristoneura rosaceana
Cydia latiferreana
Cydia pomonella
Epiphyas postvittana

ชื่อสามัญ
putnam scale
forbes scale
walnut scale
pear oyster scale
olive parlatoria scale
mulberry scale
potato bug
pale legume bug
Western tarnished plant bug
tarnished plant bug
apple mealybug
scarlet mealybug
grape mealybug
peach twig borer
navel orange worm
fruit-tree leafroller
apple tortrix
great brown twist moth
European leafroller
orange tortrix
oblique banded leafroller
filbertworm
codling moth
light brown apple moth

-๓-

ชื่อวิทยาศาสตร์
Grapholita molesta
Grapholita packardi
Grapholita prunivora
Pandemis pyrusana
Platynota stultana
Order Thysanoptera
Family Thripidae
Frankliniella tritici
Taeniothrips inconsequens
Thrips imaginis
เชื้อสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
Erwinia amylovora
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Xylella fastidiosa
รา
Blumeriella hiemalis
Botryosphaeria dothidea
Monilinia fructicola
Monilinia laxa
Passalora circumscissa
Podosphaera clandestina
Taphrina communis
Taphrina deformans
Thyrostroma carpophilum
Venturia carpophila

ชื่อสามัญ
Oriental fruit moth
cherry fruitworm
plum moth
pandemis leafroller
omnivorous leafroller
eastern flower thrips
pear thrips
plague thrips
fireblight
bacterial canker of stone fruit
phoney peach disease
cherry leaf spot
canker of almond
brown rot
blossom blight
Cercospora leaf spot
hawthorn powdery mildew
plum pocket
peach leaf curl
shot hole disease
almond scab

-๔-

เอกสารหมายเลข ๒
ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออก
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562
ข้อ ๑

ข้อกาหนดสาหรับห้องเย็นกาจัดศัตรูพืช
๑.๑ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่งออกต้องดาเนินการเฉพาะในห้องเย็น
ก าจั ดศั ตรู พื ชที่ ได้ รั บการรั บ รองจาก NPPO และกรมวิชาการเกษตรเท่ านั้ น สหรั ฐ อเมริ ก าต้ องรับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการเดินทางไปตรวจรับรองห้องเย็นกาจัดศัตรูพืช
๑.๒ NPPO มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบด าเนิ นการตรวจสอบจนมั่ นใจว่ าห้ องเย็ นก าจั ด
ศัตรูพืชที่ผู้ส่งออกใช้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องทาความเย็นที่สามารถปรับลดอุณหภูมิ
และรักษาระดับอุณหภูมิในผลไม้ให้คงที่ได้เป็นระยะเวลานานตามข้อกาหนด และห้องเย็นต้องปิดประตูใส่กุญแจได้
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลไม้ปลอดภัยจากการเข้าทาลายของศัตรูพืชและการปลอมปนในระหว่างดาเนินการกาจัดศัตรูพืช
๑.๓ NPPO ต้องเก็บข้อมูลการจดทะเบียนห้องเย็นซึ่งผ่านการรับรองเพื่อใช้สาหรับ
การกาจั ดศัตรูพื ชด้วยความเย็ นกับผลไม้ ก่ อนส่ งออกไปยังราชอาณาจั กรไทย การจดทะเบี ยนห้ องเย็ นต้ อ งมี
รายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑.๓.๑ สถานที่ตั้งและแผนผังการก่อสร้างโรงงาน รวมทั้งรายละเอียดของ
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
๑.๓.๒ ขนาดและความจุห้องเย็น
๑.๓.๓ ชนิดวัสดุที่ใช้เป็นฉนวนในการทาฝาผนัง เพดาน และพื้นห้องเย็น
๑.๓.๔ ผู้ผลิต รุ่น ชนิด ขนาดเครื่องทาความเย็นและระบบการหมุนเวียน
อากาศภายในห้องเย็น
๑.๓.๕ ช่วงการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทาความเย็น ระบบควบคุมการ
ละลายน้าแข็งและข้อมูลจาเพาะ และรายละเอียดของอุปกรณ์สาคัญอื่น ๆ ของเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
๑.๔ NPPO ต้ องส่ ง ชื่ อและที่ อยู่ ของโรงงานที่ มี ห้ องเย็ นก าจั ดศั ตรู พื ชซึ่ งได้ รั บ
การจดทะเบียน ให้กับกรมวิชาการเกษตรก่อนเริ่มฤดูกาลการส่งออกในแต่ละปี
ข้อ ๒ ข้อกาหนดสาหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ
NPPO ต้องดาเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ต้องเหมาะสมสาหรับใช้ในการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น ระบบการบันทึก
อุณหภูมิ ต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภู มิลบ ๐.๓ องศาเซลเซี ยส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วง
ระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส
๒.๒ ต้องมี ...

-๕-

๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จานวนไม่น้อยกว่า ๔ แท่ง
๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ วัน เวลา หมายเลข
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๒.๔ ต้ องสามารถบั นทึ กอุ ณ หภู มิ ของแท่ งวัดอุ ณ ภู มิ ทุ กแท่ งอย่ างน้ อยหนึ่ งครั้ ง
ในทุกชั่วโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่านั้น
ได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งหมายเลขห้องเย็นกาจัดศัตรูพืช
ข้อ ๓ ข้อกาหนดสาหรับแท่งวัดอุณหภูมิ
๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กาหนด
สาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๓.๒ แท่ งวั ด อุ ณ หภู มิ ต้ อ งมี แ ผ่ น หุ้ ม ด้ านนอกขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๖.๔
มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตาแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจาก
ส่วนปลายสุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศา
เซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส
๓.๓ ต้ อ งท าเครื่ อ งหมายแสดงหมายเลขก ากั บ แท่ ง วั ด อุ ณ หภู มิ แ ต่ ล ะแท่ ง
เพื่อประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ
๔.๑ การดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของ NPPO
๔.๒ ก่อนนาแท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้นไปใช้สาหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ ต้องดาเนินการ
เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้น้าแข็งบดละเอียดผสมกับน้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น
๔.๓ ใส่น้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ เติมน้ากลั่นในปริมาณที่เพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้ โดยมีปริมาณน้ าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีน้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่าง
น้าแข็ง (ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐)
๔.๔ กวนน้าแข็งบดและน้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าน้าเย็นอย่าง
ทั่วถึง และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างน้าแข็งบดและน้ากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐
นาที สาหรับการปรับอุณหภูมิของน้าเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส
๔.๕ ในระหว่าง ...

-๖-

๔.๕ ในระหว่างที่ดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมินั้น ต้องจุ่มแท่งวัด
อุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของน้าแข็งบดและน้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้ น
ต้องไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากนั้น ต้องกวนน้าแข็งบดและน้ากลั่นเป็น
ระยะ ๆ ตลอดช่วงที่กาลั งดาเนิ นการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดาเนินการได้ต่อเมื่อน้าเย็น
อุณหภูมิลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับต่าสุด
๔.๖ ต้องบั นทึ กค่ าการอ่ านอุ ณ หภู มิ ๒ ครั้ง ส าหรับแท่ งวัดอุ ณ หภู มิ แต่ ละแท่ ง
ที่ระดับอุณหภูมิต่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สาหรับแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ ล ะแท่ ง แต่ อ ย่ างไรก็ ดี ช่ ว งระยะห่ า งไม่ ค วรเกิ น ๕ นาที ค่ าความเบี่ ย งเบนจากการอ่ านค่ าอุ ณ หภู มิ
ทั้งสองครั้งต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส
๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหนึ่งแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภู มิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภู มิ ๐ องศาเซลเซียส ต้ องเปลี่ ยนแท่ งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดแทน
ข้อ ๕ ตาแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ
๕.๑ การวางแท่งวัดอุณหภูมิที่ตาแหน่งต่าง ๆ ในห้ องเย็นกาจัดศัตรูพืชและการ
เชื่อมต่อแท่งวัดอุณหภูมิเข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูลต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ NPPO
๕.๒ การขนย้ายผลไม้ซึ่งวางอยู่บนแท่นรองรับสินค้าเข้าไปในห้องเย็นกาจัดศัตรูพืช
ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ NPPO และการลดอุณหภูมิผลไม้ให้ต่าลงล่วงหน้าอาจกระทาได้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของผู้ส่งออก
๕.๓ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนส่ งออกต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวั ด
อุณหภูมิผลไม้จานวน ๔ แท่ง เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในห้องเย็นกาจัดศัตรูพืช
๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สาหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวังให้
เข้าไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นามาใช้สาหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอาผลไม้
ที่ มีขนาดใหญ่ ที่ สุ ดจากผลไม้ ที่ น ามาก าจั ดศัตรูพื ชในแต่ละครั้ง ส าหรับผลไม้ ที่ มีขนาดเล็ ก การเสี ยบแท่ งวัด
อุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไปจาก
ผลไม้ นอกจากนี้ การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทาให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิ ดเพื่อหลีกเลี่ยงการวัด
อุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวนี้ ต้องปฏิเสธการรับรองการกาจัดศัตรูพืชด้วย
ความเย็น
๕.๕ ต้ อ งวางแท่ งวั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งเย็ น ก าจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ต าแหน่ งต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิจานวน ๒ แท่ง สาหรับวัดอุณหภูมิอากาศ
ภายในห้องเย็น ตรงตาแหน่งอากาศหมุนเวียนในห้องเย็นที่ช่องเปิดลมเข้า (ลมจากห้องเย็นย้อนกลับสู่เครื่องทา
ความเย็น) และลมออก (ลมจากเครื่องทาความเย็นออกสู่ห้องเย็น)
๕.๕.๒ ต้องมี ...
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๕.๕.๒
ภายในผลไม้ที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ต้องมีแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้อีกจานวน ๔ แท่ง สาหรับวัดอุณหภูมิ

(๑) ตาแหน่งกึ่งกลางของกองที่อยู่ตรงกลางห้องเย็น
(๒) ตาแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ตรงกลางห้องเย็น
(๓) ตาแหน่งกลางของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก และ
(๔) ตาแหน่งมุมบนสุดของกองที่อยู่ใกล้จุดลมออก
๕.๖ เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาจเริ่มการบันทึกอุณหภูมิผลไม้เมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี
การพิจารณาเวลาเริ่มต้นการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นนั้น ต้องเริ่มนับเวลาหลังจากแท่งวัดอุณหภูมิทุกแท่ง
มีอุณหภูมิถึงระดับที่กาหนดเท่านั้น
๕.๗ ในกรณี ใช้แท่ งวัดอุณหภู มิ จานวนต่าสุ ดตามข้อกาหนด และเกิดเหตุ การณ์
แท่ งวัดอุ ณ หภู มิ ผลไม้ แท่ งหนึ่ งแท่ งใดไม่ สามารถบั นทึ กค่ าอุ ณ หภู มิ ในช่ วงระยะเวลาตามข้ อก าหนดได้ เป็ น
เวลานานมากกว่า ๔ ชั่วโมงติดต่อกัน ให้ถือว่าการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นในครั้งนั้นล้มเหลวและต้ องเริ่มต้น
ดาเนินการใหม่
ข้อ ๖ การยืนยันการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๖.๑ ให้ ถื อ ว่ า กระบวนการก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น ได้ เสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์
ถ้ารายงานผลการบันทึกข้อมูลการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และแท่งวัดอุณหภูมิ
ได้ผ่านการเทียบมาตรฐานอีกครั้งแล้วโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ โรงคัดบรรจุสินค้าต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้
เพื่อให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ
๖.๒ ถ้าการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการกาจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นแสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิที่
บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมินั้นให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า
การกาจั ดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ให้ ถือว่าการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นนั้นล้ มเหลว
การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นซ้าสามารถกระทาได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ NPPO และผู้ส่งออก
๖.๓ ต้องพิ มพ์ ข้อมู ลผลการบั นทึ กอุณ หภู มิ พร้อมกับแนบข้อมู ลสรุปที่ แสดงว่ า
กระบวนการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสาเร็จ
๖.๔ ต้องลงนามรับรองรายงานผลการบันทึกอุณหภูมิและข้อมูลสรุป ก่อนยืนยันว่า
การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้ประสบผลสาเร็จแล้ว และมอบข้อมูลเหล่านี้แก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อ
ตรวจสอบเมื่อได้รับการร้องขอ
๖.๕ ถ้ าการก าจั ดศั ตรูพื ชด้ วยความเย็ นกั บผลไม้ ไม่ ประสบผลส าเร็จ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่อาจเริ่มดาเนินการบันทึกอุณหภูมิใหม่ และการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่ดาเนินการต่อเนื่องจากนั้น
ต้องให้ผล ดังต่อไปนี้
๖.๕.๑

NPPO ...
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๖.๕.๑

NPPO ต้องตรวจสอบยืนยันว่าได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนด

ในข้อ ๖.๓ หรือ
๖.๕.๒ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่หยุดดาเนินการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นและ
กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องน้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
ทั้ ง ๒ กรณี ดั งกล่ าวข้ างต้ น ต้ องบั น ทึ ก ข้ อมู ล อย่ างต่ อ เนื่ อ งติ ดต่ อกั น ไป
ตลอดเวลาจากจุดที่เครื่องบันทึกอุณหภูมิเริ่มกลับมาบันทึกอุณหภูมิใหม่
ข้อ ๗ การขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้า
๗.๑ NPPO ต้ องตรวจสอบตู้ ขนส่ งสิ น ค้ าก่ อนอนุ ญ าตให้ ขนย้ ายผลไม้ เข้ าไปใน
ตู้ขนส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าตู้ขนส่งสินค้าปราศจากศัตรูพืชและต้องปิดช่องระบายอากาศต่าง ๆ ให้สนิทเพื่อ
ป้องกันศัตรูพืชเล็ดลอดเข้าไปในตู้ขนส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่ช่องระบายอากาศถูกปิดแล้ว
๗.๒ ต้องขนถ่ายผลไม้เข้าตู้ขนส่งสินค้าภายในอาคารที่สามารถป้องกันแมลงได้หรือ
ใช้วัสดุกันแมลงกั้นระหว่างทางเข้าห้องเย็นและตู้ขนส่งสินค้า
ข้อ ๘ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า
๘.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่ง
สิ นค้ าให้ สนิ ท พร้ อมทั้ งปิ ดผนึ กซึ่ งมี ห มายเลขก ากั บบนประตูตู้ ขนส่ งสิ นค้ าภายใต้ การกากั บดู แลของ NPPO
ผนึ ก ที่ ปิ ด บนประตู ตู้ ข นส่ งสิ น ค้ าต้ อ งไม่ ได้ รั บ ความเสี ย หายจนกระทั่ งตู้ ข นส่ งสิ น ค้ ามาถึ งด่ านน าเข้ าใน
ราชอาณาจักรไทย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่ง
สินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก
๘.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๙ การเก็บรักษาผลไม้กรณีที่ยังไม่ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าทันที
ผลไม้ซึ่งผ่านการกาจัดศัตรูพืชแล้วแต่ยังไม่ได้ขนย้ายเข้าตู้ขนส่งสินค้าในทันที อาจ
เก็ บรั กษาผลไม้ เหล่ านี้ ไว้เพื่ อท าการขนถ่ ายในภายหลั งได้ โดยต้ องอยู่ ภายใต้ เงื่อนไขการจัดการรักษาความ
ปลอดภัยจากศัตรูพืชซึ่งกาหนดโดย NPPO ดังต่อไปนี้
๙.๑ ถ้าเก็บรักษาผลไม้ไว้ในห้ องเย็นที่ใช้ สาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ต้องปิดผนึกประตูห้องเย็น
๙.๒ ถ้าเคลื่อนย้ายผลไม้ไปเก็บรักษาไว้ในห้องอื่น ต้องมีการจัดการซึ่งเห็นชอบโดย
NPPO ว่าปลอดภัยจากการกลับเข้าทาลายของศัตรูพืชได้ และต้องไม่มีผลไม้ชนิดอื่นเก็บไว้ในห้องนั้น
๙.๓ เมื่อมีการขนย้ายผลไม้ต่อมาในภายหลัง ต้องดาเนินการภายใต้การกากับดูแล
ของ NPPO ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ๗

-๙-

เอกสารหมายเลข ๓
ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562
ข้อ ๑

ข้อกาหนดสาหรับตู้ขนส่งสินค้า
๑.๑ ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมสาหรับใช้กาจัดศัตรูพืชด้วย

ความเย็นระหว่างขนส่ง
๑.๒ ตู้ขนส่งสินค้าต้องมีระบบการทาความเย็นภายในตัวตู้ และต้องติดตั้งอุปกรณ์
บันทึกอุณหภูมิ โดย NPPO ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้า
ประเภทที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องทาความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ได้
ตามข้อกาหนด
ข้อ ๒ ข้อกาหนดสาหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ
NPPO ต้องดาเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ต้องเหมาะสมสาหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระบบการบั นทึ กอุณหภู มิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิ ลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศา
เซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส
๒.๒ ต้องมีประสิทธิภาพ มีระบบการทางานอัตโนมัติ และสามารถรองรับแท่งวัด
อุณหภูมิผลไม้ได้จานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง
๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ วัน เวลา หมายเลข
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๒.๔ ต้ องสามารถบั นทึ กอุ ณ หภู มิ ของแท่ งวัดอุ ณ ภู มิ ทุ กแท่ งอย่ างน้ อยหนึ่ งครั้ ง
ในทุกชั่วโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูลเหล่านั้น
ได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
๒.๕ ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวัด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า
ข้อ ๓ ข้อกาหนดสาหรับแท่งวัดอุณหภูมิ
๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กาหนด
สาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๓.๒ แท่งวัด ...

- ๑๐ -

๓.๒ แท่ ง วั ด อุ ณ หภู มิ ต้ อ งมี แ ผ่ น หุ้ ม ด้ านนอกขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ กลาง ๖.๔
มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุณหภูมิต้องอยู่ที่ตาแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจาก
ส่วนปลายสุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศา
เซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียส ถึง ๓ องศาเซลเซียส
๓.๓ ต้ องท าเครื่ องหมายแสดงหมายเลขก ากั บแท่ งวั ดอุ ณ หภู มิ แต่ ล ะแท่ งเพื่ อ
ประกอบการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
ข้อ ๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ
๔.๑ การดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของ NPPO
๔.๒ ก่อนนาแท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้นไปใช้สาหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ ต้องดาเนินการ
เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้น้าแข็งบดละเอียดผสมกับน้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น
๔.๓ ใส่น้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ เติมน้ากลั่นในปริมาณที่เพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้ ซึ่งมีปริมาณน้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีน้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่างน้าแข็ง
(ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐)
๔.๔ กวนน้าแข็งบดและน้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าน้าเย็นอย่าง
ทั่วถึง และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างน้าแข็งบดและน้ากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐
นาที สาหรับการปรับอุณหภูมิของน้าเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส
๔.๕ ในระหว่างที่ดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมินั้น ต้องจุ่มแท่งวัด
อุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของน้าแข็งบดและน้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้นต้อง
ไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากนั้น ต้องกวนน้าแข็งบดและน้ากลั่นเป็นระยะ ๆ
ตลอดช่วงที่กาลังดาเนินการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิจะดาเนินการได้ต่อเมื่อน้าเย็นอุณหภูมิลดลง
จนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับต่าสุด
๔.๖ ต้องบั นทึ กค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งส าหรับแท่ งวัดอุณหภู มิแ ต่ละแท่ งที่
ระดับอุณหภูมิต่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สาหรับแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ละแท่ง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงระยะห่างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบี่ยงเบนจากการอ่านค่าอุณหภูมิทั้งสองครั้ง
ต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส
๔.๗ แท่งวัดอุณหภูมิแท่งหนึ่งแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภู มิ ลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส จากอุณหภู มิ ๐ องศาเซลเซียส ต้ องเปลี่ ยนแท่ งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดแทน
๔.๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน NPPO ต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร “ใบรับรองการ
เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสาหรับการกาจัดศัตรูพื ชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้าสาหรับ
ราชอาณาจักรไทย” สาหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข ๔ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าวต้องแนบมา
กับใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า
ข้อ ๕ ตาแหน่ง ...

- ๑๑ -

ข้อ ๕

ตาแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ
๕.๑ การขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่ งสิ นค้าและการวางแท่งวัดอุณหภูมิภายใน
ตู้ขนส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ NPPO
๕.๒ ต้องจั ดเรียงกล่ องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่ งสิ นค้าอย่างเหมาะสมเพื่ อให้ อากาศ
ไหลเวียนได้ อย่ างทั่ วถึ งและสม่ าเสมอทั้ งด้ านล่ างและโดยรอบกล่ อง ซึ่ งอยู่ บนแท่ นรองรับสิ นค้ าและกล่ องที่
วางซ้อนทับกันบนพื้นตู้
๕.๓ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งต้องบันทึกอุณหภูมิจากแท่งวัด
อุณหภูมิจานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยวางแท่งวัดอุณหภูมิ
เหล่านี้ให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่งสินค้า ซึ่งจะทาให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สาหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวังให้
เข้าไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นามาใช้สาหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอาผลไม้
ที่ มีขนาดใหญ่ ที่ สุ ดจากผลไม้ ที่ น ามาก าจั ดศัตรูพื ชในแต่ละครั้ง ส าหรับผลไม้ ที่ มีขนาดเล็ ก การเสี ยบแท่ งวัด
อุณหภูมิต้องเสียบผ่านผลไม้จานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไปจาก
ผลไม้ นอกจากนี้ การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทาให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการวัด
อุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวนี้ ต้องปฏิเสธการรับรองการกาจัดศัตรูพืชด้วย
ความเย็น
๕.๕ ต้ อ งวางแท่ งวั ด อุ ณ หภู มิ ผ ลไม้ ในตู้ ข นส่ งสิ น ค้ าขนาดความยาว ๖ เมตร
(๒๐ ฟุต) และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ตามที่แสดงไว้ในภาพที่ ๑
๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้จานวน ๒ แท่ง เป็นเส้นทะแยงมุมกัน
โดยนาผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิไปวางตรงตาแหน่งซึ่งห่างจากกล่องบรรจุสินค้าท้ายสุดประมาณ ๑ เมตร
และ ๑.๕ เมตร สาหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด ๖ เมตร และขนาด ๑๒ เมตร ตามลาดับ
๕.๕.๒ ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก ๑ แท่ง ในกล่องซึ่งวาง
อยู่ตรงตาแหน่งกึ่งกลางของตู้ขนส่งสินค้า
๕.๕.๓ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ทั้ง ๓ จุด ในกล่องที่ตาแหน่งเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของความสูงกองผลไม้
ข้อ ๖ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า
๖.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้าไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดประตูตู้ขนส่ง
สิ นค้ าให้ สนิ ทพร้ อมทั้ งปิ ดผนึ กซึ่ งมี ห มายเลขก ากั บบนประตูตู้ ขนส่ งสิ นค้ าภายใต้ การกากั บดู แลของ NPPO
ผนึ ก ที่ ปิ ด บนประตู ตู้ ข นส่ งสิ น ค้ าต้ อ งไม่ ได้ รั บ ความเสี ย หายจนกระทั่ งตู้ ข นส่ งสิ น ค้ ามาถึ งด่ านน าเข้ าใน
ราชอาณาจักรไทย โดยพนั กงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่ง
สินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก
๖.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๗

การยืนยัน ...

- ๑๒ -

ข้อ ๗

การยืนยันการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๗.๑ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง เป็นการกาจัดศัตรูพืชในผลไม้
ซึ่งจะเสร็จสมบู รณ์ ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้ ส่ งออกและด่านขนถ่ายสิ นค้าของราชอาณาจักรไทย
บริษัทขนส่งสินค้าต้องพิมพ์ข้อมูลการกาจัดศัตรูพืชจากเครื่องบันทึกข้อมูลและส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ด่าน
นาเข้า
๗.๒ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพฯ จะดาเนินการพิสูจน์บันทึกข้อมูล
การกาจัดศัตรูพืชว่าเป็นไปตามข้อกาหนดหรือไม่ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ด่านนาเข้าทราบว่าการกาจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้
๗.๓ เมื่อสินค้ามาถึงด่านนาเข้า กรมวิชาการเกษตรต้องดาเนินการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้วิธีการตามข้อ ๔ และพิสูจน์ว่ารายงานผลการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นเป็นไปตาม
ข้อกาหนด
๗.๔ การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการกาจัด
ศัตรู พืชด้วยความเย็ นแล้ ว แสดงค่าการปรั บอุณหภูมิให้ ถูกต้องสู งกว่าในขณะเมื่ อเริ่มต้น ต้ องปรับเปลี่ ยนค่ า
อุณหภูมิที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมินั้นให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่
๗.๕ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภู มิแล้ วปรากฏว่า การกาจัดศัตรูพื ชด้วย
ความเย็ นไม่ เป็ นไปตามข้ อก าหนด ให้ ถื อว่าการก าจั ดศั ตรูพื ชด้ วยความเย็นนั้ นล้ มเหลว สิ นค้ าทั้ งหมดต้ อง
ถูกส่งกลับหรือทาลายโดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ๑๓ -

มุมมองด้านข้าง

แท่งวัดอุณหภูมิ
หมายเลข ๓

แท่งวัดอุณหภูมิ
หมายเลข ๒

แท่งวัดอุณหภูมิ
หมายเลข ๑

มุมมองด้านประตู

แท่งวัดอุณหภูมิ
หมายเลข
๑

๒

๓

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

ตาแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ภายในตู้ขนส่งสินค้าสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่ง

- ๑๔ -

เอกสารหมายเลข ๔
ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า สาหรับราชอาณาจักรไทย
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปริคอทสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2562
ชื่อผู้ส่งออก
หมายเลขใบรับรองสุขอนามัยพืช
หมายเลขตู้ขนส่งสินค้า
หมายเลขผนึกตู้ขนส่งสินค้า
หมายเลขเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
นาฬิกาของตู้ขนส่งสินค้าซึ่งตั้งตามเวลา GMT
วันที่ดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (วัน เดือน ปี)
๑.

การเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ (ที่อุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส)
หมายเลข
แท่งวัดอุณหภูมิ

การอ่านค่าอุณหภูมิ
ครั้งที่ ๑

การอ่านค่าอุณหภูมิ
ครั้งที่ ๒

ค่าสาหรับการปรับ
อุณหภูมิให้ถูกต้อง

๑
๒
๓
๒.

ตาแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ
ตาแหน่งของแท่งวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิผลไม้ (องศาเซลเซียส)

๑
๒
๓
๓.

วันที่ปิดตู้ขนส่งสินค้า
เวลาท้องถิ่น
ชื่อเจ้าหน้าที่

วันที่ (วัน เดือน ปี)
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

ตราประทับ

