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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากแคนาดา   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝร่ังที่นําเขาเพื่อการคา

จากแคนาดาเสร็จส้ินแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติ 

กักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําหัวพันธุมันฝร่ังจากแคนาดา

เขามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูก  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   

หัวพันธุมันฝร่ัง  (seed  potato)  Solanum  tuberosum 

ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 

  ๒.๑ รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังและดิน 

ที่ติดมากบัหัวพันธุมันฝร่ังจากแคนาดาปรากฎตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

  ๒.๒ ศัตรูพืชกักกันของหัวพันธุมันฝร่ังที่ตองมีการจัดการความเสี่ยง  คือ   

   ๒.๒.๑ pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida 

   ๒.๒.๒ golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

   ๒.๒.๓ potato  wart,  Synchytrium  endobioticum 

   ๒.๒.๔ bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  subsp.  sepedonicus 

ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   

  ๓.๒ แคนาดา  คือ  Canadian  Food  Inspection  Agency  (หลังจากนี้ตอไปจะอาง

ถึงวาเปน  CFIA) 
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ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 

การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและการรับรองสุขอนามัยพืชตองดําเนินการ

โดยหองปฏิบัติการของ  CFIA  หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก  CFIA 

ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 

ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   

ขอ ๖ วิธีการขนสง 

หัวพันธุมันฝ ร่ังตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในแคนาดาไปยัง เมืองทาปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 

ขอ ๗ แหลงผลิต 

  ๗.๑ หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแหลงผลิตในแคนาดาซึ่ง  CFIA  กําหนดวาเปน

แหลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังสําหรับสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรไดใหการ

รับรองแหลงผลิตนั้นกอนการสงออก  และ 

  ๗.๒ หัวพันธุมันฝร่ังเฉพาะจากแหลงผลิตในรัฐตอไปนี้ในแคนาดาไดรับอนุญาต 

ใหนําเขามาในราชอาณาจักรไทย 

   ๗.๒.๑ รัฐนิวบรันสวิก  (New  Brunswick) 

   ๗.๒.๒ รัฐปรินซเอ็ดเวิรดไอแลนด  (Prince  Edward  Island) 

ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 

  ๘.๑ หัวพันธุมันฝร่ังจากแคนาดาตองผานการตรวจรับรองตามขอกําหนดของ

หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนที่ยอมรับ  หนวยงาน  

CFIA  ไดรับการยอมรับวาเปน  หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังในแคนาดาเพื่อพิสูจน

และรับรองหัวพันธุมันฝร่ังสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยภายใตระบบการรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง 

แหงแคนาดา  (Canadian  Seed  Potato  Certification  Program)  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืช

ซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้ 

  ๘.๒ ยกเวนกรณีที่ไดระบุไว  การผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองผานการตรวจรับรอง 

ใหเปนไปตามมาตรฐานซึ่งบัญญัติไวใน  Seed  Act  (R.S.,  ๑๙๘๕,  c.  S-๘)  และ  Seed  Regulations  

(C.R.C.,  c.  ๑๔๐๐)  Part  II  Seed  Potatoes  (sections  ๔๕-๖๓)   
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  ๘.๓ เปนที่ยอมรับวาระบบการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังแหงแคนาดา  นั้น  ไดกําหนด

ระดับที่ยอมรับไดเทากับศูนยสําหรับโรค  bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  subsp.  

sepedonicus  และ  Potato  spindle  tuber  viroid  (PSTVd)   

  ๘.๔ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตอเมื่อ  

หัวพันธุมันฝร่ังเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น  หมายเลข 

การรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและใบรับรองสุขอนามัยพืช  ทั้งนี้  

เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีที่พบวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขามีปญหา   

ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 

  ๙.๑ ตองจัดการกับดินใหหัวพันธุมันฝร่ังปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

  ๙.๒ ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังตองมีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะ

เปนกอนเกาะติดบนหัวพันธุมันฝร่ัง  หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุมพื้นที่

ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๖๐๐  หัว  

(เทากับรอยละ  ๕) 

ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 

  ๑๐.๑ บางพื้นที่ในรัฐแอลเบอรตา  (Alberta)  รัฐบริติชโคลัมเบีย  (British  Columbia)   

รัฐนิวฟนดแลนดและแลบราดอร  (Newfoundland  and  Labrador)  และ  รัฐควิเบก  (Quebec)  ในแคนาดา

พบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง  ไดแก  pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida  

และ  golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

  ๑๐.๒ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังที่มาจากพื้นที่ซ่ึงประกาศ

เปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในแคนาดา  และหามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุ

มันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง 

  ๑๐.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อหามหรือจํากัดการขนสง

หรือเคลื่อนยายพืชหรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจทําใหไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังเกิดการแพรกระจายออกไป 

จากพื้นที่ที่มีการระบาด 
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  ๑๐.๔ ตองดําเนินการตรวจไสเ ดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในดินอยางเปนทางการ 

ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังกอนเร่ิมปลูกหรือกอนเก็บเกี่ยวมันฝร่ัง  เฉพาะหัวพันธุมันฝร่ังปลูกในแปลง

ผลิตหัวพันธุมันฝร่ัง ซ่ึงปลอดจากไส เ ดือนฝอยซีสตมันฝ ร่ังเทานั้นจะได รับอนุญาตใหนําเข า

ราชอาณาจักรไทย  การรับรองไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตาม

วิธีการซ่ึงเห็นพองรวมกัน   นอกจากนี้   ตองตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการของ   

CFIA  เทานั้น 
  ๑๐.๕ นอกจากไสเดือนฝอยซีสตมนัฝร่ังแลว  หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแปลงผลิต  

หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงปราศจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัยขอมูล
จากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากรา 
  ๑๑.๑ โรค  potato  wart,  Synchytrium  endobioticum 
   ๑๑.๑.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมาจากแปลง

ผลิตหัวพนัธุที่มีการแพรระบาดของโรค  potato  wart   

   ๑๑.๑.๒ หัวพันธุมันฝร่ังที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองผลิตจาก  
แปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงไมเคยมีรายงานการตรวจพบโรค  potato  wart  อยางนอยเปนระยะทาง   
๕  กิโลเมตรจากแปลงปลูกมันฝร่ังที่พบโรค  potato  wart 

   ๑๑.๑.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อหามหรือจํากัด
การขนสงหรือเคลื่อนยายพืชหรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจทําใหโรค  potato  wart  เกิดการแพรกระจายออกไป
จากพื้นที่ที่มีการระบาด 

  ๑๑.๒ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  powdery  scab  ซ่ึงมีสาเหตุจากรา  Spongospora  
subterranea  ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซ่ึงแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  
ระดับของโรค  powdery  scab  ซ่ึงแสดงอาการที่สามารถตรวจพบไดคือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือ
มากกวาตอหัว 

  ๑๑.๓ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  skin  spot  ซ่ึงมีสาเหตุจากรา  Polyscytalum  
pustulans  ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซ่ึงแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  
ระดับของโรค  skin  spot  ซ่ึงแสดงอาการที่สามารถตรวจพบไดคือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือมากกวา
ตอหัว   
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ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากเบคทีเรีย 
  ๑๒.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมาจากแปลงผลิต   

หัวพันธุมันฝร่ังที่มีการแพรระบาดของโรค  bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  subsp.  
sepedonicus  และแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงใชเคร่ืองจักรกล  สถานที่  และหรือ  พนักงานรวมกัน 

  ๑๒.๒ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อหามหรือจํากัดการขนสง
หรือเคลื่อนยายพืชหรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจทําใหโรค  bacterial  ring  rot  เกิดการแพรกระจายออกไปจาก
พื้นที่ที่มีการระบาด 

  ๑๒.๓ ตองตรวจวิเคราะห หัวพันธุมันฝ ร่ังจากแปลงผลิตที่ จะสงออกมายัง
ราชอาณาจักรไทยในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาโรค  bacterial  ring  rot  โดยหองปฏิบัติการของ  CFIA  
หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการยอมรับจาก  CFIA  เฉพาะหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตซ่ึงผลการตรวจ
วิเคราะหไมพบโรค  bacterial  ring  rot  เทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย   

  ๑๒.๔ วิธีการตรวจสําหรับโรค  bacterial  ring  rot  ตองเปนไปตามรายละเอียด 
ที่ระบุ  ไวใน  Directive  D-97-12  เรื่อง  Seed  potato  certification  program - Bacterial  ring  rot  
testing  program  for  field  grown  seed  potatoes   

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกนัซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัส 
  ๑๓.๑ หัวพันธุมันฝร่ังตองปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเจาหนาที่ของ

หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวยสายตา 
ในระหวางชวงฤดูปลูกตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน  Seed  Regulations  (C.R.C.,  c.  1400)  Part  II  
Seed  Potatoes  (sections  45-63)  และตองปลอดจากโรคมันฝร่ังซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกัน
ของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้  ยกเวนไวรัสที่ระบุไวในขอ  ๑๓.๔  
นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสทุกชนิดนอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืช
กักกันในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองไมเกินรอยละ  ๐.๑   

  ๑๓.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวย
สายตาแลว  ตองตรวจวิเคราะหการทําลายของโรค  Potato  virus  Y  (PVY)  และ  Potato  leaf  roll  
virus  (PLRV)  บนหัวพันธุมันฝร่ังในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  
ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงปลูกที่กําหนดตองไมเกิน
รอยละ  ๔  ปจจุบัน  วิธีการซึ่งเห็นพองรวมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  
จากใบและหนอมีรายละเอียดดังนี้   
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   ๑๓.๒.๑ ตรวจจากใบ : เก็บรวบรวมใบมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุ 

มันฝร่ังกอนการฉีดพนสารเคมีทําลายตนมันฝรั่ง   และตรวจวิเคราะหใบดวยเทคนิค   ELISA   

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

    (ก) วิธีการตรวจไวรัสประกอบดวยการเก็บใบมันฝร่ังจํานวน  

๓๐๐  ใบ  จากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนด  (ตอพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  มัดรวมกัน  

๑๕  มัด  มัดละ  ๒๐  ใบ   

    (ข) สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวา   

รอยละ  ๔  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยัง

ราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 

   ๑๓.๒.๒ ตรวจจากหนอ  :  ตรวจวิเคราะหหนอดวยเทคนิค   ELISA   

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

    (ก) สุมหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๓๐๐  หัว  จากแปลงผลิตหัวพันธุ

มันฝร่ังที่กําหนด  (ตอพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  ในระหวางการเก็บเกี่ยวหรือจากสินคา

สงออก  เฉือนตามันฝร่ังและนําไปเพาะไวในโรงเรือน 

    (ข) สุมหนอจากหัวพันธุมันฝร่ังแยกรวมกันเปน  ๑๕  กลุม  แตละกลุม

มี  ๒๐  หนอ  สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวารอยละ  ๔  ที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยหากจํานวน   

๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 

  ๑๓.๓ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตองเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจการ

ทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝรั่งในหองปฏิบัติการและตองสงมอบใหแก   

กรมวิชาการเกษตรเมื่อได รับการรองขอ   ใบรายงานผลการตรวจควรมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 

การตรวจสอบยอนกลับ  เชน  เกษตรกร  ผูสงออก  หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง  จํานวนตัวอยาง

ที่ตรวจ  และผลการตรวจ  เปนตน 

  ๑๓.๔ กรณีของโรค  Potato  mop  top  virus  (PMTV)  ระดับที่ยอมรับสําหรับ 

การตรวจดวยสายตากับหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนดนั้นตองไมปรากฏอาการ

ของโรค 
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ขอ ๑๔ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 
  ๑๓.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบซึ่งตอง

เปนกระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังแลว 
  ๑๓.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังบนกระสอบบรรจุหัวพันธุมันฝร่ัง  

รายละเอียดของฉลากบนบตัรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตามขอกําหนดของ  CFIA 
ขอ ๑๕ การตรวจสงออก 
  ๑๕.๑ หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผาน 

การตรวจของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจ 
เสร็จส้ินแลวตองปดตูและปดผนึกตูขนสงสินคาโดยทันที 

  ๑๕.๒ เจาหนาที่ตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนไป
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 

ขอ ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝร่ังจาก

แคนาดาทุกคร้ังที่มีการนําเขา  และตองระบุรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของหัวพันธุมันฝร่ัง   
  ๑๖.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   
   “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  Canada  in  

accordance  with  the  conditions  governing  entry  of  seed  potatoes  to  Thailand.” 
  ๑๖.๓ ตองบันทึกหมายเลขตูขนสงสินคา  (สําหรับการขนสงทางเรือเทานั้น)  และ

หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังของหัวพันธุมันฝร่ังในแตละตูขนสงสินคา   บนใบรับรอง  
สุขอนามัยพืช 

ขอ ๑๗ การตรวจนําเขา 
  ๑๗.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝร่ังมาถึงยังดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย  การตรวจ 

หัวพันธุมันฝร่ังจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พรอมกับสินคาแลว 

  ๑๗.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหสงกลับหรือส่ังใหทําลายซ่ึงหัวพันธุมันฝร่ัง  
โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีที่การรับรองหัวพันธุมันฝร่ังไมเปนไปตามขอกําหนด
นําเขาดานสุขอนามัยพืช  หรือผนึกปดตูขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย 
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  ๑๗.๓ ถาตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ  
ทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขา  หัวพันธุมันฝร่ัง
ดังกลาวตองถูกสงกลับหรือถูกทําลายโดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรจะแจง
ให  CFIA  ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนด  และขึ้นอยูกับสภาวการณ  กรมวิชาการเกษตร 
อาจระงับการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากกองนั้น  แปลงผลิต  รัฐ  หรือ  ทั้งประเทศ   

  ๑๗.๔ CFIA  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยทันทีและเสนอ
มาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขา  เมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจน 
ถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลวจนเปนที่ยอมรับของ   
กรมวิชาการเกษตร 

  ๑๗.๕ ถาตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน  
เอกสารแนบทายประกาศนี้  ซ่ึงมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทย  ตองสงกลับ  
ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝร่ังดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากชองทาง 
การนําเขานั้นเปนการชั่วคราวได  จนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นไดดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

  ๑๗.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝร่ังจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดาน 
นําเขาแลว  ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขาจากบางแหลงผลิตซ่ึงอาจมีศัตรูพืช
กักกันติดมาดวย  หัวพันธุมันฝร่ังจะถูกส่ังระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการ 
ทางสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น 

  ๑๗.๗ ผูนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ที่ปลูกหัวพันธุ   
มันฝร่ังนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝร่ังในแปลงปลูกมันฝร่ัง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจ 
แปลงปลูกมันฝร่ังโดยทันที  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสํารวจดังกลาวนั้น 

ขอ ๑๘ การประเมินกระบวนการสงออก 
  ๑๘.๑ หัวพันธุมันฝร่ังจากแหลงผลิตตามที่ระบุไวในขอ  ๗.๒  ในแคนาดาไดผาน

การรับรองแลวจากกรมวิชาการเกษตรใหสงออกหัวพันธุมันฝร่ังมายังราชอาณาจักรไทย  การสงออก 
หัวพันธุมันฝร่ังจากแหลงผลิตอื่นซ่ึงยังไมไดรับการรับรองนั้น  จะเร่ิมไดหลังจากกรมวิชาการเกษตร 
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ไดทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกหัวพันธุมันฝร่ังแลวเทานั้น   โดยแคนาดา 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทาง
ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในแคนาดา  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขาหัวพันธุ 
มันฝร่ังไดอกีตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินวิธีการสงออกมีความจําเปน  
โดยแคนาดาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



รายช่ือศัตรูพืชกกักนัของหัวพันธุมันฝรั่งและดินจากแคนาดา 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เงื่อนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
โรคพืช (Plant diseases)  
ไสเดือนฝอย (Nematodes)  
 Ditylenchus destructor  potato tuber nematode 
 Ditylenchus dipsaci (potato race) stem and bulb nematode 
* Globodera pallida pale cyst nematode  
* Globodera rostochiensis golden nematode 
 Heterodera glycines soybean cyst nematode 
รา (Fungi)  
 Polyscytalum pustulans skin spot 
 Spongospora subterranea powdery scab 
* Synchytrium endobioticum potato wart 
 Verticillium albo-atrum verticillium wilt 
แบคทีเรีย (Bacteria)  
* Clavibacter michiganensis  subsp. sepedonicus bacterial ring rot 
ไวรัส (Viruses)  
 Alfalfa mosaic virus (AMV) alfalfa yellow spot 
 Pepino mosaic virus (PepMV)  
 Potato latent virus (PotLV)  
 Potato mop top virus (PMTV) potato mop-top 
 Potato virus A (PVA)  
 Potato virus M (PVM)  
 Potato yellow dwarf virus (PYDV) yellow dwarf of potato 
 Potato yellow mosaic virus (PYMV)  
 Tobacco rattle virus (TRV) spraing of potato 
 Tobacco ringspot virus (TRSV) annulus tabaci 
 Tobacco streak virus (TSV) stunt of asparagus 
 Tomato spotted wilt virus (TSWV) tomato spotted wilt 



 ๒

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
ไวรอยด (Viroids)  
 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) spindle tuber of potato 
ไฟโตพลาสมา (Phytoplasmas)  
 Aster yellows phytoplasma group  
 Potato marginal flavescens  
 Potato parastolbur  
 Potato purple top wilt  
 Potato stolbur  
 Potato witches’ broom  

 

* ตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

 


