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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี
พ.ศ. 2563
กรมวิ ช าการเกษตรได้ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งศั ต รู พื ช ของผลแอปเปิ ล สดน าเข้ า เพื่ อ การค้ า
จากสาธารณรัฐอิตาลีเสร็จสิ้นแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบัญญัติกักพืช
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการกั ก พื ช จึ ง ออกประกาศเงื่ อ นไขการน าเข้ า ผลแอปเปิ ล สดจาก
สาธารณรัฐอิตาลี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื่ อ ง เงื่ อ นไขการน าเข้ า
ผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
ผลแอปเปิลสด (apple, Malus domestica)
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสาหรับผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๕.๒ สาธารณรัฐอิตาลี คือ Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies
ได้รับมอบหมายให้ เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization)
อย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “NPPO”
ข้อ ๖ การอนุญาตนาเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง
ต้ อ งส่ ง ผลแอปเปิ ล สดมาจากเมื อ งท่ า แห่ งหนึ่ งในสาธารณรั ฐอิ ต าลี ไ ปยั ง เมื อ งท่า
ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้า
ข้อ ๘ แหล่งปลูก
ผลแอปเปิ ล สดต้อ งเป็น ผลผลิ ต จากสาธารณรั ฐอิ ต าลี แ ละมาจากพื้ นที่ ซึ่ง NPPO
เสนอให้เป็นแหล่งปลูกสาหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแล้ว
ก่อนที่จะส่งออก
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ข้อ ๙ ข้อกาหนดสาหรับสวน
๙.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลแอปเปิลสดไปยังราชอาณาจักรไทย
ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ NPPO หรือภายใต้ระบบที่ NPPO ให้การรับรอง
NPPO ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับการร้องขอและ
ต้องดาเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก
๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในสวน
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการอื่น ๆ
ในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
๙.๓ เกษตรกรต้องเก็บรักษาบันทึกการบริหารจัดการ การติดตามประชากรศัตรูพืช
และการควบคุมศัตรูพืชที่ดาเนินการในสวนที่จดทะเบียนตลอดฤดูกาลปลูก และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้
ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้อกาหนดสาหรับโรงคัดบรรจุผลไม้
๑๐.๑ NPPO ต้องจดทะเบียนและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออก
ผลแอปเปิลสดไปยังราชอาณาจักรไทย ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้
ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ และต้องดาเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้เสร็จสิ้น
ก่อนเริ่มการส่งออก
๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องนาผลแอปเปิลสดมาจากสวนที่จดทะเบียน
ในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้
อย่างรวดเร็ว ต้องเก็บบันทึกรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย และ
ต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
๑๐.๓ โรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ต้ อ งจั ด ท าเอกสารมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง แสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ
๑๐.๔ NPPO ต้องดาเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้กอ่ นจดทะเบียน
โรงคัด บรรจุผลไม้นั้น และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจาทุกปี โรงคัด บรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด
๑๐.๕ การตรวจผลแอปเปิลสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดาเนินการภายใน
โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ข้อกาหนดสาหรับแมลงศัตรูพืชกักกัน
ผลแอปเปิ ล สดที่ จ ะส่ ง ออกไปยั ง ราชอาณาจั ก รไทยต้ อ งจั ด การความเสี่ ย งแมลง
Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) ด้วยวิธีการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
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ข้อ ๑๒ มาตรการจัดการสาหรับแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata
ผลแอปเปิลสดต้องผ่านวิธีการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นที่อุณหภูมิและระยะเวลา
ต่อไปนี้ เพื่อกาจัดแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitate
อุณหภูมิตรงบริเวณกึ่งกลางผล

ระยะเวลา (จานวนวันติดต่อกัน)

๑.๑๑ องศาเซลเซียส (๓๔ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า

๑๔ วัน หรือมากกว่า

๑.๖๗ องศาเซลเซียส (๓๕ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า

๑๖ วัน หรือมากกว่า

๒.๒๒ องศาเซลเซียส (๓๖ องศาฟาเรนไฮต์) หรือต่ากว่า

๑๘ วัน หรือมากกว่า

ข้อ ๑๓ ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๑๓.๑ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นสามารถดาเนินการได้เฉพาะระหว่างขนส่ง
เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็ น ระหว่ า งขนส่ ง เป็ น การก าจั ด ศั ต รู พื ช ด้ ว ยความเย็น
โดยดาเนินการในตู้ขนส่งสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า
๑๓.๒ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่งซึ่งดาเนินการในตู้ขนส่งสินค้านั้น
อาจจะเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ตู้ขนส่งสินค้าอยู่บนบกและเสร็จสิ้นในช่วงระหว่างขนส่ง หรือเสร็จสิ้น
เมื่อตู้ขนส่งสินค้าไปถึงปลายทาง ในกรณีที่การดาเนินการระหว่างขนส่งเกิดล้มเหลว อาจจะดาเนินการ
ต่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้เมื่อสินค้านั้นถึงจุดหมายปลายทาง
๑๓.๓ การประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการก าจั ด ศัต รู พื ช ด้ว ยความเย็ นระหว่างขนส่ง
จะประเมินจากอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เท่านั้น
๑๓.๔ การส่งออกผลแอปเปิลสดซึ่งต้องผ่านการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่าง
ขนส่งนั้น ต้องลดอุณหภูมิผลตรงบริเวณกึ่งกลางผลให้ต่าลงถึงระดับเดี ยวกันกับหรือต่ากว่าอุณหภูมิ
เป้าหมายที่กาหนดสาหรับกาจัด แมลงวันผลไม้เป็นการล่วงหน้าก่อนขนถ่ายเข้าตู้ขนส่งสินค้า ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่าอุ ณหภู มิผ ลได้ล ดต่าลงถึงระดับ ที่เหมาะสม ก่ อ นเริ่ม ต้นกระบวนการกาจัด ศัต รูพืช
ด้วยความเย็นและต้องรักษาระดับอุณหภูมิผลให้คงที่ติดต่อกันตลอดไป
๑๓.๕ NPPO ต้ อ งมั่ น ใจว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดตามเอกสารหมายเลข ๒
ท้ายประกาศนี้ นอกจากนี้ต้องมีใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสารหมายเลข ๓
ท้ายประกาศนี้ แนบมาพร้อมกับสินค้าด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๑๔ ข้อกาหนดสาหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก
๑๔.๑ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่
๑๔.๒ ต้องบรรจุผลแอปเปิลสดในบรรจุภัณฑ์ซึ่งปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย
และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนของพืชอื่น เช่น ใบ กิ่งก้าน เมล็ด เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใด
ที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันได้
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๑๔.๓ ต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้ ก ารทวนสอบย้ อ นกลั บ
แหล่ ง ที่ ม าเป็ น ไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นภาษาอังกฤษบนแต่ละบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
- ผลิตผล หรือผลผลิตของสาธารณรัฐอิตาลี
- ชื่อบริษัทส่งออก
- ชื่อผลไม้ (ชื่อสามัญ)
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้
- หมายเลขทะเบียนสวน
๑๔.๔ ในกรณีส่งออกผลแอปเปิลสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์
แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกันต้องมีขอ้ ความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกัน
วางบนแท่น วาง อนุ ญาตให้ มีข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย่างชัด เจน
บนแต่ละด้านได้
๑๔.๕ ผลแอปเปิลสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมีการใช้ บรรจุภัณฑ์
ที่ทาจากไม้ต้องเป็น ไปตามข้อกาหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ การตรวจส่งออก
NPPO ต้องมั่นใจว่าได้ดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร
ครบสมบูรณ์แล้วก่อนให้การรับรองผลแอปเปิลสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบผลแอปเปิ ล สดก่ อ นส่ ง ออกตามกระบวนการ
ที่เหมาะสมอย่างเป็นทางการและต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้
ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศนี้ ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้น
ด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือปฏิเสธการส่งออก
๑๕.๒ ผลแอปเปิลสดได้ผ่านการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นตามข้อกาหนดข้อ ๑๒
เพื่อกาจัดแมลงวันผลไม้ Ceratitis capitata แล้ว
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 apple fruit was produced and prepared for
export in accordance with the conditions for import of apple fruit from Italy to
Thailand.”

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

๑๖.๒ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ต้องมีต้นฉบับใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิตามเอกสาร
หมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้ แนบมาพร้อมกับใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑๖.๓ ต้ อ งระบุ ห มายเลขตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า และหมายเลขผนึ ก ปิ ด ตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า
ในใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๑๗ การตรวจนาเข้า
๑๗.๑ เมื่อผลแอปเปิลสดมาถึงด่านนาเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนาเข้า
จะดาเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อม
กับสินค้า
๑๗.๒ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง มอบทั้ ง หมดต้ อ งปราศจากแมลงที่ มี ชี วิ ต อาการของโรคพื ช
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน ดิน ขยะ และเศษซากอื่น ๆ เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย
๑๗.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลแอปเปิลสดและตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ว่ามีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจาแนกชนิด
และต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๗.๔ ถ้ามีผลแอปเปิลสดจานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๔๕๐ ผล หรือตรวจทั้งหมด ถ้ามีจานวนเท่ากับหรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๖๐๐ ผล
๑๗.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้ ระหว่างการตรวจนาเข้าผลแอปเปิลสดต้องดาเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้
๑๗.๕.๑ แมลงวันผลไม้
(๑) ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้ที่มีชีวิต ต้องส่งกลับหรือทาลาย
โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งผลการตรวจให้ NPPO ทราบ
และระงับการนาเข้าโดยทันที
(๒) NPPO ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที
และเสนอมาตรการแก้ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนาเข้า เมื่อมีคาอธิบาย
ที่ชัดเจน ถึงสาเหตุและมีการดาเนินมาตรการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร
๑๗.๕.๒ ถ้ า ตรวจพบศั ต รู พื ช กั ก กั น ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ มี ชี วิ ต นอกเหนื อ จาก
แมลงวันผลไม้ตอ้ งกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธที ี่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย
โดยผู้นาเข้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๗.๖ ในกรณี ต รวจพบสิ่ งมี ชี วิต ชนิด อื่ น ที่ไ ม่มี รายชื่ อตามเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายประกาศนี้ ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี
ที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง
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กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนาเข้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจ
พบนั้นได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.๗ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลแอปเปิลสดกลับหรือทาลาย โดยผู้นาเข้า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
๑๗.๗.๑ การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นไม่สมบูรณ์
๑๗.๗.๒ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท
๑๗.๗.๓ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทาลาย หรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลข
ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑๗.๗.๔ เสียบแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้เลยออกนอกผล หรือแท่งวัดอุณ หภูมิ
ผลไม้ไม่อยู่ตรงตาแหน่งที่กาหนด หรือผลที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิเป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิด
๑๗.๗.๕ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี หรือไม่ถูกต้อง
ข้อ ๑๘ การประเมินกระบวนการส่งออก
๑๘.๑ การส่ ง ออกผลแอปเปิ ล สดจากสาธารณรัฐ อิ ต าลี ไปยั งราชอาณาจักรไทย
จะเริ่มดาเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทาการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก
ของสาธารณรัฐอิตาลีแล้วเท่านั้น โดยสาธารณรัฐอิตาลีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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
ในสาธารณรัฐอิตาลีแล้วแต่กรณี ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นาเข้าได้อีกต่อไป โดยสาธารณรัฐอิตาลี
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารหมายเลข ๑
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อวิทยาศาสตร์
แมลง
Order Coleoptera
Family Attelabidae
Rhynchitesauratus
Rhynchitesbacchus
Family Byturidae
Byturustomentosus
Family Curculionidae
Pantomoruscervinus
Order Diptera
Family Cecidomyiidae
Dasineuramali
Family Tephritidae
Ceratitiscapitata
Order Hemiptera
Family Aphididae
Eriosomalanigerum
Family Diaspididae
Aspidiotusnerii
Diaspidiotusostreaeformis
Diaspidiotuspyri
Hemiberlesiarapax
Lepidosaphesulmi
Parlatoriaoleae
Family Pseudococcidae
Phenacoccusaceris
Pseudococcuscalceolariae
Pseudococcusviburni
Order Lepidoptera
Family Crambidae
Ostrinianubilalis
Family Lyonetiidae
Leucopteramalifoliella

ชื่อสามัญ

apricot weevil
peach weevil
raspberry beetle
Fuller’s rose beetle
apple leaf-curling midge
Mediterranean fruit fly
woolly aphid
aucuba scale
pear oyster scale
yellow pear scale
greedy scale
oystershell scale
olive scale
apple mealybug
scarlet mealybug
California mealybug
European maize borer
pear leaf blister moth

-2ชื่อวิทยาศาสตร์
Family Pyralidae
Euzopherabigella
Family Tortricidae
Adoxophyesorana
Archipspodana
Archipsrosana
Argyrotaenialjungiana
Cydiapomonella
Grapholitafunebrana
Grapholitamolesta
Hedyanubiferana
Pandemisheparana
Spilonotaocellana

ชื่อสามัญ
quince moth
summer fruit tortrix
great brown twist moth
European leafroller
grape tortrix
codling moth
red plum maggot
Oriental fruit moth
bud moth
apple brown tortrix
eye-spotted bud moth

ไร
Family Eriophyidae
Aculusschlechtendali
FamilyTenuipalpidae
Cenopalpuspulcher
Family Tetranychidae
Panonychusulmi
เชื้อสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
Erwiniaamylovora
Pseudomonas cichorii
Pseudomonas viridiflava
รา
Moniliapolystroma
Moniliniafructicola
Moniliniafructigena
Monilinialaxa
Neofabraea alba
Neofabraeamalicorticis
Neonectriaditissima
Phacidiopycniswashingtonensis
Phytophthoracambivora

apple rust mite
flat scarlet mite
European red mite
fireblight
bacterial blight of endive
bacterial leaf blight of tomato
Asiatic brown rot
brown rot
brown rot
blossom blight
bull's-eye rot
apple anthracnose
Nectria canker
speck rot
fruit rot

-3Phytophthoracryptogea
Podosphaeraclandestina
Venturiainaequalis
Venturiapyrina

tomato foot rot
powdery mildew
apple scab
black spot of pear

เอกสารหมายเลข ๒
ข้อกาหนดสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระหว่างขนส่ง
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๑ ข้อกาหนดสาหรับตู้ขนส่งสินค้า
๑.๑ ตู้ขนส่งสินค้าต้องเป็นประเภทและรุ่นเหมาะสมสาหรับใช้กาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่ง
๑.๒ ตู้ขนส่ งสิ นค้าต้องมีระบบการท าความเย็นภายในตัวตู้ และต้ องติ ดตั้งอุปกรณ์
บันทึกอุณหภูมิ โดย NPPO ต้องรับผิดชอบการตรวจสอบตู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกใช้ตู้ขนส่งสินค้า
ประเภทที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์เครื่องทาความเย็นที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ได้
ตามข้อกาหนด
ข้อ ๒ ข้อกาหนดสาหรับระบบการบันทึกอุณหภูมิ
NPPO ต้องดาเนินการตรวจสอบจนมั่นใจว่าระบบการบันทึกอุณหภูมิซึ่งประกอบด้วย
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑.ต้องเหมาะสมสาหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นระบบ
การบันทึกอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียสถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส
ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียสถึง ๓ องศาเซลเซียส
๒.๒ ต้ องมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ระบบการท างานอั ตโนมั ติ และสามารถรองรับแท่ งวั ด
อุณหภูมิผลไม้ได้จานวนไม่น้อยกว่า ๓ แท่ง
๒.๓ ต้องสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ วัน เวลา หมายเลข
แท่งวัดอุณหภูมิ รวมทั้งอุณหภูมิระหว่างดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ และอุณหภูมิตลอดช่วง
ระยะเวลาการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๒.๔ ต้ อ งสามารถบั น ทึ กอุ ณ หภู มิ ของแท่ งวั ด อุ ณ หภู มิ ทุ กแท่ งอย่ างน้ อยหนึ่ งครั้ ง
ในทุกชั่วโมง โดยมีค่าความละเอียด ๐.๑ องศาเซลเซียส และสามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้จนกระทั่งข้อมูล
เหล่านั้นได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
๒.๕.ต้องสามารถพิมพ์ผลการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดง เวลา และอุณหภูมิ ของแท่งวั ด
อุณหภูมิแต่ละแท่ง รวมทั้งสามารถพิมพ์ข้อมูลแสดงหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลและตู้ขนส่งสินค้า
ข้อ ๓ ข้อกาหนดสาหรับแท่งวัดอุณหภูมิ
๓.๑ แท่งวัดอุณหภูมิชนิดที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงสูงสุดในช่วงอุณหภูมิที่กาหนดสาหรับ
การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๓.๒ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีแผ่นหุ้มด้านนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๔ มิลลิเมตร
หรือน้อยกว่า ส่วนที่วัดอุ ณหภูมิต้องอยู่ที่ตาแหน่งภายในระยะ ๒๕ มิลลิเมตรแรกหรือน้อยกว่าห่างจากส่วน
ปลายสุดของแท่งวัดอุณหภูมิ แท่งวัดอุณหภูมิต้องมีความเที่ยงตรงไม่เกินระหว่างอุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียส
ถึง ๐.๓ องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างอุณหภูมิลบ ๓ องศาเซลเซียสถึง 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 การดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิต้องอยู่ภายใต้การกากับดู แลของ
NPPO
4.2 ก่อนนำ...

-2๔.๒ ก่อนน าแท่งวั ดอุณหภูมิเหล่ านั้นไปใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิผลไม้ ต้องดาเนินการ
เทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิโดยใช้น้าแข็งบดละเอียดผสมกับน้ากลั่นในภาชนะบรรจุซึ่งผนังมีฉนวนกั้น
๔.๓ ใส่น้าแข็งบดให้เต็มภาชนะบรรจุ เติมน้ากลั่นในปริมาณที่ เพียงพอให้สามารถ
กวนเข้ากันได้ ซึ่งมีปริมาณน้าแข็งบดประมาณร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๕ ขณะที่มีน้าไปแทนที่ช่องอากาศระหว่าง
น้าแข็ง (ประมาณร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐)
๔.๔ กวนน้าแข็งบดและน้ากลั่นให้ทั่วทั้งภาชนะบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าน้าเย็นอย่างทั่วถึง
และเกิดการผสมรวมกันเป็นอย่างดีระหว่างน้าแข็งบดและน้ากลั่น โดยใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที
สาหรับการปรับอุณหภูมิของน้าเย็นให้ลดลงคงที่ที่ ๐ องศาเซลเซียส
๔.๕ ในระหว่างที่ดาเนินการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมินั้น ต้องจุ่มแท่งวัด
อุณหภูมิและแท่งวัดอุณหภูมิมาตรฐานลงในส่วนผสมของน้าแข็งบดและน้ากลั่นโดยที่แท่งวัดอุณหภูมิเหล่านั้น
ต้องไม่สัมผัสกับบริเวณด้านข้างและด้านล่างของภาชนะบรรจุ นอกจากนั้น ต้องกวนน้าแข็งบดและน้ากลั่นเป็น
ระยะ ๆ ตลอดช่วงที่กาลังดาเนินการ การอ่านค่าอุณหภูมิของแท่งวัดอุณหภูมิ จะดาเนินการได้ต่อเมื่อน้าเย็น
อุณหภูมิลดลงจนกระทั่งคงที่แล้วที่ระดับต่าสุด
๔.๖.ต้องบันทึกค่าการอ่านอุณหภูมิ ๒ ครั้งสาหรับแท่งวัดอุณหภูมิแต่ละแท่งที่ระดับ
อุณหภูมิต่าสุด การอ่านอุณหภูมิต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที สาหรับแท่งวัดอุณหภูมิ
แต่ล ะแท่ง แต่อย่ างไรก็ดี ช่วงระยะห่ างไม่ควรเกิน ๕ นาที ค่าความเบี่ยงเบนจากการอ่านค่าอุณ หภูมิ
ทั้งสองครั้งต้องไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส
๔.๗ แท่ งวั ดอุณหภูมิแท่งหนึ่งแท่งใดซึ่งมีค่าการวัดอุณหภู มิเบี่ยงเบนไปเกินระหว่าง
อุณหภูมิลบ ๐.๓ องศาเซลเซียสถึง ๐.๓ องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียสต้องเปลี่ยนแท่งวัด
อุณหภูมิแท่งใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดแทน
๔.๘ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน NPPO.ต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร “ใบรับรองการเทียบ
มาตรฐานของแท่ งวัดอุ ณหภู มิ ส าหรั บการก าจั ดศั ตรูพื ชด้ วยความเย็ นระหว่างขนส่ งในตู้ ขนส่ งสิ นค้ าส าหรับ
ราชอาณาจักรไทย” สาหรับตู้ขนส่งสินค้าแต่ละตู้ตามเอกสารหมายเลข ๓ ต้นฉบับใบรับรองดังกล่าวต้องแนบมา
กับใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับต้องมาพร้อมกับสินค้า
ข้อ ๕ ตาแหน่งการวางแท่งวัดอุณหภูมิ
๕.๑ การขนย้ ายผลไม้ เข้ าไปในตู้ ขนส่ งสิ น ค้ าและการวางแท่ งวั ด อุ ณ หภู มิ ภ ายใน
ตู้ขนส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ NPPO
๕.๒ ต้องจัดเรียงกล่องบรรจุผลไม้ในตู้ขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้อากาศไหลเวียน
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และสม่ าเสมอทั้ ง ด้ า นล่ า งและโดยรอบกล่ อ งซึ่ ง อยู่ บ นแท่ นรองรั บ สิ น ค้ า และกล่ อ งที่
วางซ้อนทับกันบนพื้นตู้
๕.๓ การก าจั ดศั ตรู พื ชด้ วยความเย็ นระหว่างขนส่ งต้ องบั นทึ กอุ ณ หภู มิ จากแท่ งวั ด
อุณหภูมิจานวนไม่น้ อยกว่า ๓ แท่ง เพื่อตรวจสอบอุณหภู มิของผลไม้ภายในตู้ขนส่ งสิ นค้า โดยวางแท่งวั ด
อุณหภูมิเหล่านี้ ให้กระจายตามแนวตัดขวางของตู้ขนส่ งสินค้า ซึ่งจะทาให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่าง
เหมาะสม
๕.๔ ต้องเสียบแท่งวัดอุณหภูมิซึ่งใช้สาหรับการวัดอุณหภูมิผลไม้อย่างระมัดระวังให้เข้า
ไปถึงบริเวณกึ่งกลางของผลไม้ การคัดเลือกผลไม้ที่นามาใช้สาหรับเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องคัดเลือกเอาผลไม้ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดจากผลไม้ที่นามากาจัดศัตรูพืชในแต่ละครั้ง สาหรับผลไม้ที่มีขนาดเล็ก การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิ
ต้องเสียบผ่านผลไม้จานวนสองผลหรือมากกว่า ส่วนปลายของแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทะลุเลยออกไปจากผลไม้
นอกจากนี้ การเสียบแท่งวัดอุณหภูมิต้องไม่ทาให้ผลไม้เป็นแผลแตกหรือเกิดรอยเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการวัด
อุณหภูม.ิ ..

-๓อุณหภูมิอากาศ แทนที่จะเป็นการวัดอุณหภูมิผลไม้ กรณีดังกล่าวนี้ ต้องปฏิเสธการรับรองการ
กาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๕.๕ ต้ อ งวางแท่ ง วั ด อุ ณ หภู มิ ผ ลไม้ ในตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ขนาดความยาว ๖ เมตร
(๒๐ ฟุต) และขนาดความยาว ๑๒ เมตร (๔๐ ฟุต) ที่ตาแหน่งต่าง ๆดังต่อไปนี้ตามที่แสดงไว้ในภาพที่ ๑
๕.๕.๑ ต้องวางแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้จานวน ๒ แท่งเป็นเส้นทแยงมุมกันโดย
นาผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิไปวางตรงตาแหน่งซึ่งห่างจากกล่องบรรจุสินค้าท้ายสุดประมาณ ๑ เมตร
และ ๑.๕ เมตรสาหรับตู้ขนส่งสินค้าขนาด ๖ เมตร และขนาด ๑๒ เมตร ตามลาดับ
๕.๕.๒ ต้องวางผลไม้ที่เสียบด้วยแท่งวัดอุณหภูมิอีก๑แท่ง ในกล่องซึ่งวางอยู่ตรง
ตาแหน่งกึ่งกลางของตู้ขนส่งสินค้า
๕.๕.๓ ต้ องวางแท่ งวั ดอุ ณ หภู มิ ผลไม้ ทั้ ง ๓ จุด ในกล่ องที่ ต าแหน่ งเท่ ากั บ
ครึ่งหนึ่งของความสูงกองผลไม้
ข้อ ๖ การปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้า
๖.๑ หลังจากขนย้ายผลไม้เข้า ไปในตู้ขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว .ต้องปิดประตูตู้ขนส่ง
สินค้าให้ สนิ ทพร้อมทั้งปิ ดผนึ กซึ่งมีห มายเลขกากับบนประตูตู้ขนส่ งสิ นค้าภายใต้การกากับดู แลของ.NPPO
ผนึ ก ที่ ปิ ด บนประตู ตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ต้ อ งไม่ ได้ รั บ ความเสี ย หายจนกระทั่ ง ตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า มาถึ ง ด่ า นน าเข้ า
ในราชอาณาจักรไทย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอานาจแต่ผู้เดียวในการสั่งให้เปิดตู้ขนส่ง
สินค้า พนักงานเจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตู้ขนส่งสินค้าที่มีผนึกเสียหายแตกหัก
๖.๒ ต้องบันทึกข้อมูลหมายเลขผนึกลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๗ การยืนยันการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
๗.๑.การก าจั ดศั ตรู พื ช ด้ วยความเย็ นระหว่ างขนส่ ง เป็ นการก าจั ดศั ตรู พื ชในผลไม้
ซึ่งจะเสร็จสมบู รณ์ ในช่วงการเดินทางระหว่างประเทศผู้ ส่ งออกและด่านขนถ่ายสิ นค้าของราชอาณาจักรไทย
บริ ษั ท ขนส่ งสิ น ค้ าต้ องพิ มพ์ ข้ อมู ล การก าจั ดศั ตรู พื ช จากเครื่ องบั น ทึ กข้ อมู ล และส่ งให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่
ที่ด่านนาเข้า
๗.๒ หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่กรุงเทพฯ จะดาเนินการพิสูจน์บันทึกข้อมูลการ
กาจัดศัตรูพืชว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดหรือไม่ และแจ้งให้ พนักงานเจ้ าหน้าที่ ที่ด่านนาเข้าทราบว่าการกาจัด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นกับผลไม้สมบูรณ์แล้ว โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบความถูกต้องของการเทียบมาตรฐาน
ของแท่งวัดอุณหภูมิผลไม้
๗.๓ เมื่อสินค้ามาถึงด่านนาเข้า กรมวิชาการเกษตรต้องดาเนินการเทียบมาตรฐานของ
แท่ งวั ดอุ ณ หภู มิ โดยใช้ วิ ธี การตามข้ อ ๔ และพิ สู จน์ ว่ ารายงานผลการก าจั ดศั ตรู พื ชด้ วยความเย็ นเป็ นไป
ตามข้อกาหนด
๗.๔ การเที ยบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิ อีกครั้งหลั งเสร็จสิ้ นกระบวนการกาจั ด
ศัตรูพืชด้วยความเย็นแล้ว แสดงค่าการปรับอุณหภูมิให้ถูกต้องสูงกว่าในขณะเมื่อเริ่มต้น ต้องปรับเปลี่ยนค่า
อุณหภูมิที่บันทึกไว้ของแท่งวัดอุณหภูมินั้นให้เป็นไปตามค่าที่วัดได้ใหม่
๗.๕ ถ้าผลของการปรับค่าการวัดอุณหภูมิแล้วปรากฏว่า การกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด ให้ ถือว่าการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นนั้ นล้ มเหลว สิ นค้าทั้ งหมดต้องถูกส่ งกลั บ
หรือทาลายโดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

-4มุมมองด้านข้าง

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

เอกสารหมายเลข ๓
ใบรับรองการเทียบมาตรฐานของแท่งวัดอุณหภูมิสาหรับการกาจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น
ระหว่างขนส่งในตู้ขนส่งสินค้า สาหรับราชอาณาจักรไทย
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐอิตาลี พ.ศ. ๒๕๖๓
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

