
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการน าเขา้เมลด็พันธุม์ะละกอจากไต้หวัน 

พ.ศ.  256๒ 
 
 

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์มะละกอน าเข้าเพ่ือการค้า  
จากไต้หวัน  เสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๒)  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบญัญตัิกกัพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๖  
มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้   โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบด ี
กรมวิชาการเกษตรโดยค าแนะน าของคณะกรรมการกักพืช  จึงออกประกาศเงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
มะละกอเพื่อการค้าจากไต้หวัน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  เงื่อนไขการน าเข้าเมล็ดพันธุ์มะละกอ
จากไต้หวัน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
  เมล็ดพันธุ์มะละกอ  (papaya,  Carica  papaya  L.)   
ข้อ ๔ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
  Tobacco  ringspot  virus  (TRSV) 
ข้อ ๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๕.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร 
  ๕.๒ ไต้หวัน  คือ  Bureau  of  Animal  and  Plant  Health  Inspection  and  

Quarantine  (BAPHIQ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ   (National  Plant  
Protection  Organization)  อย่างเป็นทางการของไต้หวัน  ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า  “NPPO”   

ข้อ ๖ การอนุญาตน าเข้า 
  ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
  ต้องส่งเมล็ดพันธุ์มะละกอมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในไต้หวัน  ไปยังเมืองท่าปลายทาง

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางน้ าหรือทางอากาศ   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๘ ข้อก าหนดส าหรับการน าเข้า 
  ๘.๑ เมล็ดพันธุ์มะละกอที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมิใช่พืชที่ได้รับการดัดแปลง

สารพันธุกรรม 
  ๘.๒ เมล็ดพันธุ์มะละกอต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ

ด้วยเทคนิค  Reverse  transcription  polymerase  chain  reaction  (RT-PCR)  หรือ  Enzyme-
linked  immunosorbent  assay  (ELISA)  หรือเทคนิคอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าปราศจากเชื้อ  
Tobacco  ringspot  virus  ก่อนการส่งออก   

  ๘.๓ ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์มะละกอในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด  ใหม่  ต้องระบุชื่อ
พฤกษศาสตร์  และชื่อพันธุ์   หรือสายพันธุ์ของมะละกอให้ชัดเจน  และปราศจากแมลงที่มีชีวิต   
ดิน  ทราย  เมล็ดวัชพืช  เมล็ดพืชปลอมปน  ส่วนของพืชอื่น ๆ  ได้แก่  ใบ  ส่วนของล าต้น  เนื้อผล   
ส่วนของผลที่ห่อหุ้มเมล็ด  ส่วนของสัตว์  ได้แก่  มูลสัตว์  และขนสัตว์ 

ข้อ ๙ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๙.๑ ต้องมี ใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่ งออกให้ โดย   NPPO  ก ากับมาด้วย   

โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย  และต้อง
ระบุข้อความเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 

  “Papaya  seeds  were  official  tested  in  laboratory  by  (specify  the  
technique)  and  found  free  from  Tobacco  ringspot  virus.” 

  ๙.๒ ต้องระบุชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อพันธุ์หรือสายพันธุ์ของมะละกอให้ชัดเจน  
ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๑๐ การตรวจน าเข้า 
  ๑๐.๑ เมื่อเมล็ดพันธุ์มะละกอมาถึงด่านน าเข้าในราชอาณาจักรไทย  การตรวจ

น าเข้าจะด าเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกตอ้งของเอกสารท้ังหมดทีแ่นบ
มาพร้อมกับสินค้า 

  ๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะละกอและตรวจสอบ   
เพ่ือยืนยันว่ามีศัตรูพืชหรือไม่  ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการ 
เพื่อจ าแนกชนิด  และต้องกักเมล็ดพันธุ์ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ 

  ๑๐.๓ ในกรณีตรวจพบ  Tobacco  ringspot  virus  ระหว่างการตรวจน าเข้า
เมล็ดพันธุ์มะละกอ  ต้องส่งกลับ  หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  ๑๐.๔ ในกรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีศักยภาพเป็นศัตรู พืชกักกันของ
ราชอาณาจักรไทย  ต้องก าจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่ เหมาะสม  (ถ้ามีวิธีการก าจัด)  ส่งกลับ   
หรือท าลาย  โดยผู้น าเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการน าเข้าเป็น
การชั่วคราว  จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๑๑ การประเมินกระบวนการส่งออก 
  ๑๑.๑ การส่งออกเมล็ดพันธุ์มะละกอจากไต้หวัน   ไปยังราชอาณาจักรไทย   

จะเริ่มด าเนินการไดห้ลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ท าการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกแล้วเทา่นัน้  
โดยไต้หวันต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ๑๑.๒ ในกรณีที่มีการระงับการน าเข้า  หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นวา่
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกมีความจ าเปน็  กรมวิชาการเกษตรอาจส่งพนักงานเจ้าหนา้ที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในไต้หวัน  ก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้น าเข้าได้อีกต่อไป  
โดยไต้หวัน  ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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