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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนยีจากสหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนําเข้าเพื่อการค้า 
จากสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากสหรัฐอเมริกา
เพื่อเพาะปลูก  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  เง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
จากสหรัฐอเมริกา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  พิทูเนีย  (petunia,  Petunia  spp.)  ตามประกาศนี้  ได้แก่  เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย  

(petunia  seeds) 
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
  รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากสหรัฐอเมริกา

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๕.๒ สหรัฐอเมริกา  คือ  United  States  Department  of  Agriculture,  Animal  

and  Plant  Health  Inspection  Service  ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ  (National  
Plant  Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งต่อไปในประกาศน้ีจะเรียกว่า  
“NPPO” 

ข้อ ๖ การอนุญาตนําเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งเมล็ดพันธุ์พิทูเนียมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองท่า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าทางอากาศหรือทางน้ํา 
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ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า   
  ๘.๑ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน  ที่หน่วยงานราชการ 

ให้การรับรองว่าเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย  ที่ได้รับอนุญาตนําเข้ามิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม 
  ๘.๒ ต้องไม่มีการปะปนของดิน   ทราย   แมลงที่ มีชีวิต   วัชพืช   เมล็ดพืชอื่น 

หรือสิ่งอื่นใดที่มีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได้ 
ข้อ ๙ ข้อกําหนดสําหรับศัตรูพืชกักกัน 
  ๙.๑ เมล็ดพันธุ์พิทูเนียต้องมาจากต้นพิทูเนีย  ซึ่งผ่านการตรวจสอบในช่วงระหว่าง

การเจริญเติบโต  โดยเก็บตัวอย่างต้นพืชหรือเมล็ดเพื่อตรวจสอบยืนยันในห้องปฏิบัติการของ  NPPO   
หรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองจาก  NPPO  ว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน  Peronospora  hyoscyami  
f.sp.  tabacina,  Verticillium  albo - atrum,  Pseudomonas  viridiflava,  Rhodococcus  fascians,  
Alfalfa  mosaic  virus,  Arabis  mosaic  virus,  Asparagus  virus  2,  Raspberry  ringspot  virus,  
Tobacco  ringspot  virus,  Tomato  black  ring  virus,  Tomato  spotted  wilt  virus,  Chrysanthemum  
stunt  viroid,  Potato  spindle  tuber  viroid  และ  Tomato  chlorotic  dwarf  viroid 

  ๙.๒ ต้องกําจัดศัตรูพืชด้วยกรรมวิธีดังต่อไปนี้   
   คลุกด้วยสารป้องกันกําจัดเชื้อรา  เช่น  ไทแรม  (thiram)  มีสารออกฤทธิ์ 

ในอัตราร้อยละ  ๐.๒  หรือสารป้องกันกําจัดเชื้อราชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า  โดยได้รับอนุญาต
จากกรมวิชาการเกษตรก่อน 

ข้อ ๑๐ ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
  ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่  สะอาด  แข็งแรง  ปิดสนิท  และสามารถป้องกัน 

การปนเป้ือนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกได้ในระหว่างการส่งสินค้า 
ข้อ ๑๑ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๑.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย  NPPO  โดยต้นฉบับใบรับรอง

สุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้องระบุข้อความเพิ่มเติม  
ดังต่อไปนี้ 

  “Petunia  seeds  were  derived  from  the  plants  those  were  inspected  
during  growing  season  and  plant  or  seed  verified  by  laboratory  test  that  are  found  
free  from  Peronospora  hyoscyami  f.sp.  tabacina,  Verticillium  albo - atrum,   Pseudomonas  
viridiflava,  Rhodococcus  fascians,  Alfalfa  mosaic  virus,  Arabis  mosaic  virus,  Asparagus  
virus  2 ,  Raspberry  ringspot  virus,  Tobacco  ringspot  virus,  Tomato  black  ring  virus,   
Tomato  spotted  wilt  virus,  Chrysanthemum  stunt  viroid,  Potato  spindle  tuber  viroid  
and  Tomato  chlorotic  dwarf  viroid.” 
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  ๑๑.๒ ต้องระบุรายละเอียดการกําจัดศัตรูพืชลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช   
พร้อมแนบผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของ  NPPO  หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก  NPPO 

  ๑๑.๓ ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์  พันธุ์หรือสายพันธุ์ให้ชัดเจนลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ข้อ ๑๒ การตรวจนําเข้า 
  ๑๒.๑ เม่ือเมล็ดพันธุ์มาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจเมล็ดพันธุ์ 

พิทูเนียนําเข้าจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารท้ังหมดที่แนบมา
พร้อมกับสินค้า 

  ๑๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พิทูเนียและตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ
ของกรมวิชาการเกษตรเพื่อยืนยันว่ามีศัตรูพืชกักกันติดมากับเมล็ดพันธุ์พิทูเนียหรือไม่  และต้องกัก 
เมล็ดพันธุ์พิทูเนียไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๒.๓ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ในระหว่างการตรวจนําเข้า  เมล็ดพันธุ์พิทูเนียทั้งหมดจะถูกส่งกลับหรือทําลาย  โดยผู้นําเข้า 
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๒.๔ ถ้าตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นที่ ไม่ มีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้ที่มีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย  ต้องกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสม   
(ถ้ามีวิธีการกําจัด)  ส่งกลับ  หรือทําลาย  โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรมวิชาการเกษตร  
มีสิทธิระงับการนําเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียเป็นการชั่วคราว  จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้น
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของเมล็ดพันธ์ุพิทูเนียจากสหรัฐอเมริกา 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุพิทูเนียจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2559 

 
ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 

เช้ือสาเหตุโรคพืช  
รา  
   Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina blue mould of tobacco 
   Verticillium albo-atrum Verticillium wilt 
เช้ือแบคทีเรีย  
   Pseudomonas viridiflava bacterial soft rot 
   Rhodococcus fascians  leafy gall 
ไวรัส  

Alfalfa mosaic virus  alfalfa yellow spot 
Arabis mosaic virus yellow net of forsythia  
Asparagus virus 2  
Raspberry ringspot virus ring spot of raspberry 
Tobacco ringspot virus annulus tabaci 
Tomato black ring virus ring spot of beet 
Tomato spotted wilt virus  

ไวรอยด์  
   Chrysanthemum stunt viroid stunt of chrysanthemum 

Potato spindle tuber viroid spindle tuber of potato 
Tomato chlorotic dwarf viroid  

 
 


