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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
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
จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เสร็จสิ้นแล้ว
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
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื่ อ ง เงื่ อ นไขการน าเข้ า
ผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
ผลแอปเปิลสด (apple, Malus domestica)
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสาหรับผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร
๕.๒ ราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ คื อ Netherlands Food and Consumer
Product Safety Authority ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น องค์ ก รอารั ก ขาพื ช แห่ ง ชาติ (National Plant
Protection Organization) อย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้
จะเรียกว่า “NPPO”
ข้อ ๖ การอนุญาตนาเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนาเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง
ต้องส่งผลแอปเปิลสดมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ไปยัง
เมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้าหรือทางอากาศ
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ข้อ ๘ แหล่งปลูก
ผลแอปเปิล สดต้องเป็นผลผลิต จากราชอาณาจั กรเนเธอร์แลนด์และมาจากพื้น ที่
ซึ่ง NPPO เสนอให้ เป็ น แหล่ง ปลูกสาหรับส่ง ออกไปยัง ราชอาณาจั กรไทยและกรมวิ ชาการเกษตร
ได้ให้การรับรองแล้วก่อนที่จะส่งออก
ข้อ ๙ ข้อกาหนดสาหรับสวน
๙.๑ สวนในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตที่จะส่งออกผลแอปเปิลสดไปยังราชอาณาจักรไทย
ต้องเป็นสวนที่ปลูกเพื่อการค้าและจดทะเบียนไว้กับ NPPO หรือภายใต้ระบบที่ NPPO ให้การรับรอง
NPPO ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนสวนให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
และต้องดาเนินการจดทะเบียนสวนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก
๙.๒ เกษตรกรเจ้าของสวนที่จดทะเบียนต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในสวน
โดยต้องรักษาความสะอาดสวน และต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือมีมาตรการอื่น ๆ
ในการควบคุม ศัต รูพื ช ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจว่า ศัต รูพื ช กั กกั นของราชอาณาจั ก รไทยได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสม
๙.๓ เกษตรกรต้องเก็บรักษาบันทึกการบริหารจัดการ การติดตามประชากรศัตรูพืช
และการควบคุมศัตรูพืชที่ดาเนินการในสวนที่จดทะเบียนตลอดฤดูกาลปลูก และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้
ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ข้อกาหนดสาหรับโรงคัดบรรจุผลไม้
๑๐.๑ โรงคัดบรรจุผลไม้ต้องจดทะเบียนไว้กับ NPPO หรือภายใต้ระบบที่ NPPO
ให้การรับรองและติดตามตรวจสอบโรงคัดบรรจุผลไม้ที่จะส่งออกผลแอปเปิลสดไปยังราชอาณาจักรไทย
ต้องมอบบันทึกรายละเอียดการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้แก่กรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการ
ร้องขอ และต้องดาเนินการจดทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มการส่งออก
๑๐.๒ โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนต้องนาผลแอปเปิลสดมาจากสวนที่จดทะเบียน
ในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการทวนสอบย้อนกลับแหล่งที่มา
ได้อย่างรวดเร็วต้องเก็บบันทึกรายชื่อของเกษตรกรเจ้าของสวนซึ่งส่งออกผลไม้ไปยังราชอาณาจักรไทย
และต้องมอบข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ NPPO และกรมวิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ
๑๐.๓ โรงคั ด บรรจุ ผ ลไม้ ต้ อ งจั ด ท าเอกสารมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง แสดง
รายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการคัดขนาด การจัดการ และการบรรจุ
๑๐.๔ NPPO ต้องดาเนินการตรวจสอบระบบของโรงคัดบรรจุผลไม้กอ่ นจดทะเบียน
โรงคัด บรรจุผลไม้นั้น และต้องตรวจสอบระบบเป็นประจาทุกปี โรงคัด บรรจุผลไม้ต้องรับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด
๑๐.๕ การตรวจผลแอปเปิลสดว่าปราศจากศัตรูพืชกักกันต้องดาเนินการภายใน
โรงคัดบรรจุผลไม้ที่จดทะเบียนเท่านั้น
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ข้อ ๑๑ ข้อกาหนดสาหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก
๑๑.๑ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและใหม่
๑๑.๒ ต้องบรรจุผลแอปเปิลสดในบรรจุภัณฑ์ซึ่งปราศจากแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย
และไม่มีการปะปนของชิ้นส่วนของพืชอื่น เช่น ใบ กิ่งก้าน เมล็ด เศษซากพืช เป็นต้น หรือสิ่งอื่นใด
ที่มีศักยภาพนาพาศัตรูพืชกักกันได้
๑๑.๓ ผลแอปเปิลสดต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันศัต รูพืชได้ เพื่อให้สิน ค้า
มีความปลอดภัยตามหลักการกักกันพืช เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย
๑๑.๔ 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 หรือผลผลิตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- ชื่อบริษัทส่งออก
- ชื่อผลไม้ (ชื่อสามัญ)
- หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุผลไม้
- หมายเลขทะเบียนสวน
๑๑.๕ ในกรณีส่งออกผลแอปเปิลสดมายังราชอาณาจักรไทยโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์
แยกเป็นกล่องไม่ได้มัดรวมกัน ต้องมีข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย่างชัดเจน
บนบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่งออกโดยบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมัดรวมกัน
วางบนแท่น วางอนุญาต ให้ มีข้อความต่อไปนี้ “EXPORT TO THAILAND” ปรากฏอย่างชัด เจน
บนแต่ละด้านได้
๑๑.๖ ผลแอปเปิลสดที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยโดยมี การใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ ท าจากไม้ต้อ งเป็น ไปตามข้อ กาหนดในมาตรฐานระหว่า งประเทศว่า ด้วยมาตรการสุข อนามัยพืช
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ การตรวจส่งออก
๑๒.๑ ต้ อ งตรวจสอบผลแอปเปิ ล สดก่ อ นส่ ง ออกตามกระบวนการที่ เ หมาะสม
อย่างเป็นทางการและต้องปราศจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑๒.๒ ในกรณี ต รวจพบศั ต รู พื ช กั ก กั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารแนบท้ า ยประกาศนี้
ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือปฏิเสธการส่งออก
ข้อ ๑๓ การรับรองสุขอนามัยพืช
๑๓.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย NPPO กากับมาด้วยโดยต้นฉบับ
ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุ
ข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
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“ This consignment of apple fruit was produced and prepared for
export in accordance with the conditions for import of apple fruit from Netherlands
to Thailand.”
๑๓.๒ ในกรณี ข นส่ ง ทางน้ าต้ อ งระบุ ห มายเลขตู้ ข นส่ ง สิ น ค้ า และหมายเลขผนึ ก
ปิดตู้ขนส่งสินค้าในใบรับรองสุขอนามัยพืช
ข้อ ๑๔ การตรวจนาเข้า
๑๔.๑ เมื่อผลแอปเปิลสดมาถึงด่านนาเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนาเข้า
จะดาเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อม
กับสินค้า
๑๔.๒ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง มอบทั้ ง หมดต้ อ งปราศจากแมลงที่ มี ชี วิ ต อาการของโรคพื ช
เมล็ดพืชที่ปนเปื้อน ดิน ขยะ และเศษซากอื่น ๆ เมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทย
๑๔.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างผลแอปเปิลสดและตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า
มีศัตรูพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวติ จะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อจาแนกชนิดและ
ต้องกักผลไม้ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๔.๔ ถ้ามีผลแอปเปิลสดจานวนน้อยกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๔๕๐ ผล หรือตรวจทั้งหมด ถ้ามีจานวนเท่ากับหรือมากกว่า ๑,๐๐๐ ผล ต้องเก็บตัวอย่างตรวจ
จานวน ๖๐๐ ผล
๑๔.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนาเข้าผลแอปเปิลสด ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม
(ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๔.๖ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกาจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธี
ที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกาจัด) หรือส่งกลับ หรือทาลาย โดยผู้นาเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ าย
กรมวิชาการเกษตร มีสิทธิระงับการนาเข้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
ที่ตรวจพบนั้นได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
๑๔.๗ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งผลแอปเปิลสดกลับหรือทาลาย โดยผู้นาเข้า
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
๑๔.๗.๑ ประตูตู้ขนส่งสินค้าปิดไม่สนิท
๑๔.๗.๒ ผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าถูกทาลาย หรือถูกสับเปลี่ยน หรือหมายเลข
ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขอนามัยพืช
๑๔.๗.๓ ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ไม่มี หรือไม่ถูกต้อง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ข้อ ๑๕ การประเมินกระบวนการส่งออก
๑๕.๑ การส่งออกผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ไปยังราชอาณาจักรไทย
จะเริ่มดาเนินการได้หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ทาการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออก
ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์แ ล้วเท่านั้น โดยราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ต้อง เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๑๕.๒ 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
ในราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ แ ล้ ว แต่ ก รณี ก่ อ นจะตั ด สิ น ใจอนุ ญ าตให้ น าเข้ า ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป
โดยราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
เสริมสุข สลักเพ็ชร์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบ
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนาเข้าผลแอปเปิลสดจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อวิทยาศาสตร์
แมลง
Order Coleoptera
Family Attelabidae
Rhynchitesbacchus
Family Byturidae
Byturustomentosus
Order Diptera
Family Cecidomyiidae
Dasineuramali
Order Hemiptera
Family Aphididae
Eriosomalanigerum
Family Diaspididae
Diaspidiotusostreaeformis
Diaspidiotuspyri
Lepidosaphesulmi
Pseudaulacaspispentagona
Family Pseudococcidae
Phenacoccusaceris
Pseudococcuscalceolariae
Pseudococcusmaritimus
Pseudococcusviburni
Order Hymenoptera
Family Tenthredinidae
Caliroacerasi
Order Lepidoptera
Family Crambidae
Ostrinianubilalis
Family Lyonetiidae
Leucopteramalifoliella
Family Tortricidae
Adoxophyesorana
Archipspodana

ชื่อสามัญ

peach weevil
raspberry beetle
apple leaf-curling midge
woolly aphid
pear oyster scale
yellow pear scale
oystershell scale
mulberry scale
apple mealybug
scarlet mealybug
grape mealybug
California mealybug
pear and cherry slugworm
European maize borer
pear leaf blister moth
summer fruit tortrix
great brown twist moth

-2ชื่อวิทยาศาสตร์
Archipsrosana
Argyrotaenialjungiana
Cacoecimorphapronubana
Cydiapomonella
Epiphyaspostvittana
Grapholitafunebrana
Hedyanubiferana
Pandemisheparana
Spilonotaocellana
FamilyYponomeutidae
Argyresthiaconjugella
Order Thysanoptera
Family Thripidae
Taeniothripsinconsequens

ชื่อสามัญ
European leafroller
grape tortrix
carnation tortrix
codling moth
light brown apple moth
red plum maggot
bud moth
apple brown tortrix
eye-spotted bud moth
apple fruit moth
pear thrips

ไร
Family Eriophyidae
Aculusschlechtendali
Eriophyespyri
Family Tenuipalpidae
Cenopalpuspulcher
Family Tetranychidae
Amphitetranychusviennensis
Panonychusulmi
Tetranychusturkestani
เชื้อสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
Erwiniaamylovora
Pseudomonas viridiflava
รา
Moniliniafructigena
Monilinialaxa
Neofabraeamalicorticis
Neonectriaditissima
Phytophthoracambivora
Phytophthoracryptogea
Phytophthorasyringae
Venturiainaequalis

apple rust mite
pear leaf blister mite
flat scarlet mite
hawthorn spider mite
European red mite
strawberry spider mite
fireblight
bacterial leaf blight of tomato
brown rot
blossom blight
apple anthracnose
Nectria canker
fruit rot
tomato foot rot
fruit rot
apple scab

