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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากนิวซีแลนด 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาเพื่อการคา

จากนิวซีแลนดเสร็จสิ้นแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  

พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมาย  

ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวพันธุมันฝรั่งจากนิวซีแลนดเขามา 

ในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูก  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   

หัวพันธุมันฝรั่ง  (seed  potato)  Solanum  tuberosum 

ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 

  ๒.๑ รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งและดิน 

ท่ีติดมากับหัวพันธุมันฝรั่งจากนิวซีแลนดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

  ๒.๒ ศัตรูพืชกักกันของหัวพันธุมันฝรั่งที่ตองมีการจัดการความเสี่ยง  คือ   

   ๒.๒.๑ pale  nematode,  Globodera  pallida 

   ๒.๒.๒ golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

   ๒.๒.๓ potato  wart,  Synchytrium  endobioticum 

ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   

  ๓.๒ นิวซีแลนด  คือ  Ministry  of  Agriculture  and  Forestry,  Biosecurity  New  Zealand  

(หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  MAF-BNZ) 
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ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองสุขอนามัยพืชตองดําเนินการโดยหองปฏิบัติการของ   

MAF-BNZ  หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก  MAF-BNZ 
ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 
ตองมีใบอนุญาตนําเขาซึ่งออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   
ขอ ๖ วิธีการขนสง 
หัวพันธุมันฝรั่งตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในนิวซีแลนดไปยังเมืองทาปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 
ขอ ๗ แหลงผลิต 
หัวพันธุมันฝรั่ งที่ส งออกมาราชอาณาจักรไทยจะมาจากแหลงผลิตในนิวซีแลนด   

ซึ่งขึ้นทะเบียนไวกับ  MAF-BNZ  เทานั้น  โดย  MAF-BNZ  จะใหขอมูลแหลงผลิตที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว
ท้ังหมดแกกรมวิชาการเกษตรผานทางเว็บไซตของ  MAF-BNZ   

ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 
  ๘.๑ การรับรองหัวพันธุมันฝรั่ง 
   ๘.๑.๑ หัวพันธุมันฝรั่งจากนิวซีแลนดตองผานการตรวจรับรองตามขอกําหนด

ของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งที่ เปนที่ยอมรับ  
หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งแหงนิวซีแลนด  (New  Zealand  Seed  Potato  Certification  
Authority)  ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งในนิวซีแลนด 

   ๘.๑.๒ เฉพาะหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งไดรับการตรวจรับรองจากหนวยงานที่มี
อํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งแหงนิวซีแลนดวาเปนหัวพันธุมันฝรั่งที่ผลิตมาจากระบบ  “Pathogen  
Tested  (PT)”  และ  “Open”  เทานั้น  ถึงจะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย 

   ๘.๑.๓ ยกเวนกรณีท่ีไดระบุไว  การผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองผานการตรวจ
รับรองใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งแหงนิวซีแลนด  
(New  Zealand  Seed  Potato  Certification  Scheme)  ซึ่งระบบดังกลาวนี้ผานการเห็นชอบแลวจาก
หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งแหงนิวซีแลนด   

   ๘.๑.๔ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่ง
ตอเมื่อหัวพันธุมันฝรั่งเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองเทานั้น  หมายเลข 
การรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งและใบรับรองสุขอนามัยพืช  ท้ังนี้  
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีท่ีพบวาหัวพันธุมันฝรั่งนําเขามีปญหา   
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  ๘.๒ การรับรองดานสุขอนามัยพืช 

   หนวยงาน  MAF-BNZ  มีหนาที่รับผิดชอบสําหรับการรับรองอยางเปนทางการ

วาหัวพันธุมันฝรั่งเปนไปตามขอกําหนดดานสุขอนามัยพืชทุกประการตามประกาศฉบับนี้ 

ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 

  ๙.๑ ตองจัดการกับดินใหหัวพันธุมันฝรั่งปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

  ๙.๒ ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝรั่งตองมีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝรั่งน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะ

เปนกอนเกาะติดบนหัวพันธุมันฝรั่ง  หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุมพ้ืนที่

ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมันฝรั่งจํานวน  ๖๐๐  หัว  

(เทากับรอยละ  ๕) 

ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 

  ๑๐.๑ บางพื้นที่ในนิวซีแลนดพบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่ง  

pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida  และ  golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

  ๑๐.๒ หัวพันธุมันฝรั่งปลูกในแปลงผลิตซึ่งไมไดขึ้นทะเบียนไวกับ  MAF-BNZ  

ภายใตโครงการ  Export  Compliance  Program  for  the  Provision  of  Potato  Cyst  Nematode  and  Potato  

Wart  Additional  Declarations  ไมมีสิทธิท่ี  MAF-BNZ  จะใหการรับรองดานสุขอนามัยพืชโดยการ

รับรองพิเศษวาเปนหัวพันธุมันฝรั่งมาจากแหลงผลิตปลอดศัตรูพืชท่ีกําหนด  นอกจากนี้  ยังหามนําเขา

ราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งผลการตรวจสอบดิน 

พบไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่ง 

  ๑๐.๓ ตองมีการบังคับใชโครงการ  Export  Compliance  Program  for  the  Provision  of  

Potato  Cyst  Nematode  and  Potato  Wart  Additional  Declarations  ซึ่งกําหนดโดย  MAF-BNZ  เพ่ือจํากัด

การขนสงหรือเคลื่อนยายพืชหรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจทําใหไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งเกิดการแพรกระจาย

ออกไปจากพื้นที่ท่ีมีการระบาด 

  ๑๐.๔ หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งผลิตเพื่อสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองอยูภายใต

โครงการ  Export  Compliance  Program  for  the  Provision  of  Potato  Cyst  Nematode  and  Potato  

Wart  Additional  Declarations  ซึ่งกําหนดโดย  MAF-BNZ 
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  ๑๐.๕ ตองดําเนินการตรวจไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งในดินอยางเปนทางการในแปลง

ผลิตหัวพันธุมันฝรั่งกอนเริ่มปลูกมันฝรั่งหรือกอนเก็บเกี่ยว  เฉพาะหัวพันธุมันฝรั่งปลูกในแปลงผลิต 

หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งปลอดจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งเทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย  

การรับรองไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองเปนไปตามวิธีการซึ่งเห็นพอง

รวมกัน  นอกจากนี้  ตองตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก  MAF-BNZ   

  ๑๐.๖ นอกจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งแลว  หัวพันธุมันฝรั่งตองมาจากแปลงผลิต  

หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งปราศจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัยขอมูล

จากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากรา 

  ๑๑.๑ โรค  potato  wart,  Synchytrium  endobioticum 

   ๑๑.๑.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งมาจากแปลง

ผลิตหัวพันธุท่ีมีการแพรระบาดของโรค  potato  wart   

   ๑๑.๑.๒ หัวพันธุมันฝรั่งที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองผลิตจาก  

แปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งไมเคยมีรายงานการตรวจพบโรค  potato  wart  อยางนอยเปนระยะทาง  

๑๕  กิโลเมตรจากแปลงปลูกมันฝรั่งที่พบโรค  potato  wart 

   ๑๑.๑.๓ ตองมีการบังคับใชโครงการ  Export  Compliance  Program  for  the  Provision  

of  Potato  Cyst  Nematode  and  Potato  Wart  Additional  Declarations  ซึ่งกําหนดโดย  MAF-BNZ  

เพ่ือจํากัดการขนสงหรือเคลื่อนยายพืชหรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจทําใหโรค  potato  wart  ของมันฝรั่งเกิดการ

แพรกระจายออกไปจากพื้นที่ท่ีมีการระบาด 

   ๑๑.๑.๔ หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งผลิตเพื่อสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองอยู

ภายใตโครงการ  Export  Compliance  Program  for  the  Provision  of  Potato  Cyst  Nematode  and  Potato  

Wart  Additional  Declarations  ซึ่งกําหนดโดย  MAF-BNZ 

  ๑๑.๒ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  powdery  scab  ซึ่งมีสาเหตุจากรา  Spongospora  

subterranea  ตองมีหัวพันธุมันฝรั่งจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซึ่งแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  

ระดับของโรค  powdery  scab  ซึ่งแสดงอาการที่สามารถตรวจพบไดคือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือ

มากกวาตอหัว 
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  ๑๑.๓ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  skin  spot  ซึ่งมีสาเหตุจากรา  Polyscytalum  

pustulans  ตองมีหัวพันธุมันฝรั่งจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซึ่งแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  

ระดับของโรค  skin  spot  ซึ่งแสดงอาการที่สามารถตรวจพบไดคือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือมากกวา

ตอหัว 

ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมสีาเหตุมาจากไวรัส 

  ๑๒.๑ หัวพันธุมันฝรั่งตองปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเจาหนาที่ของ

หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝรั่งดวยสายตา 

ในระหวางชวงฤดูปลูกตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่ง 

แหงนิวซีแลนด  และตองปลอดจากโรคมันฝรั่งซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย

ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้  นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรคซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ไวรัสทุกชนิดนอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืชกักกันในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองไมเกินรอยละ  ๐.๑   

  ๑๒.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝรั่งดวย 

สายตาแลว  ตองตรวจวิเคราะหการทําลายของโรค  Potato  virus  Y  (PVY)  และ  Potato  leaf  roll  virus  

(PLRV)  บนหัวพันธุมันฝรั่งในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  ระดับ 

ที่ยอมรับไดสําหรับโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝรั่งจากแปลงปลูกที่กําหนดตองไมเกิน 

รอยละ  ๔  ปจจุบันวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  

จากใบและหนอ  มีรายละเอียด  ดังนี้   

   ๑๒.๒.๑ ตรวจจากใบ : เก็บรวบรวมใบมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่ง

กอนการฉีดพนสารเคมีทําลายตนมันฝรั่ง  และตรวจวิเคราะหใบดวยเทคนิค  ELISA  ตามกระบวนการ

ดังตอไปนี้ 

    (ก) วิธีการตรวจไวรัสประกอบดวยการเก็บใบมันฝรั่งจํานวน   

๓๐๐  ใบ  จากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งที่กําหนด  (ตอพ้ืนที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  มัดรวมกัน  

๑๕  มัด  มดัละ  ๒๐  ใบ   

    (ข) สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวา   

รอยละ  ๔  ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝรั่งตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยัง  

ราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 
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   ๑๒.๒.๒ ตรวจจากหนอ : ตรวจวิเคราะหหนอดวยเทคนิค  ELISA  ตามกระบวนการ

ดังตอไปนี้ 

    (ก) สุมหัวพันธุมันฝรั่งจํานวน  ๓๐๐  หัว  จากแปลงผลิตหัวพันธุ

มันฝรั่งที่กําหนด  (ตอพ้ืนที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  ในระหวางการเก็บเกี่ยวหรือจากสินคาสงออก  

เฉือนตามันฝรั่งและนําไปเพาะไวในโรงเรือน 

    (ข) สุมหนอจากหัวพันธุมันฝรั่งแยกรวมกันเปน  ๑๕  กลุม  แตละกลุม

มี  ๒๐  หนอ  สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวารอยละ  ๔  ท่ีระดับความเชื่อมั่น  

รอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝรั่งตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๖  การทดสอบ

จากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 

  ๑๒.๓ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตองเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจ   

การทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝรั่งในหองปฏิบัติการและตองสงมอบใหแก  

กรมวิชาการเกษตร   เมื่อไดรับการรองขอใบรายงานผลการตรวจควรมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 

การตรวจสอบยอนกลับ  เชน  เกษตรกร  ผูสงออก  หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝรั่ง  จํานวนตัวอยาง

ท่ีตรวจ  และผลการตรวจ  เปนตน 

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 

  ๑๓.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝรั่งน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบซึ่งตองเปน

กระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝรั่งแลว 

  ๑๓.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่ งบนกระสอบบรรจุ หัวพันธุมันฝรั่ ง  

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงาน 

ท่ีมีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งแหงนิวซีแลนด   

ขอ ๑๔ การตรวจกอนสงออก 

  ๑๔.๑ หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผานการตรวจ

ของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นแลว

ตองปดตูและปดผนึกตูขนสงสินคาโดยทันที 

  ๑๔.๒ เจาหนาที่ตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 
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ขอ ๑๕ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๕.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝรั่งจาก

นิวซีแลนดทุกครั้งที่มีการนําเขา 
  ๑๕.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   
   “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  New  Zealand  

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

หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งของหัวพันธุมันฝรั่งในแตละตูขนสงสินคาบนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ขอ ๑๖ การตรวจเมื่อนําเขา 
  ๑๖.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝรั่งมาถึงยังดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย   การตรวจ   

หัวพันธุมันฝรั่งจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พรอมกับสินคาแลว 

  ๑๖.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งใหสงกลับหรือสั่งใหทําลายซึ่งหัวพันธุมันฝรั่ง  
โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีท่ีการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งไมเปนไปตามขอกําหนด
นําเขาดานสุขอนามัยพืช  หรือผนึกปดตูขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย 

  ๑๖.๓ ถ าตรวจพบศั ตรู พืชกั กกันของราชอาณาจั กรไทยตามที่ ร ะบุ ไว ใน
เอกสารแนบทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขา 
หัวพันธุ  มันฝรั่งดังกลาว  ตองถูกสงกลับหรือถูกทําลายโดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย   
กรมวิชาการเกษตรจะแจงให  MAF-BNZ  ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและขึ้นอยูกับสภาวการณ  
กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากกองนั้น  แปลงผลิต  รัฐ  หรือท้ังประเทศ   

  ๑๖.๔ MAF-BNZ  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยทันทีและเสนอ

มาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขา  เมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจน 

ถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลวจนเปนที่ยอมรับของ 

กรมวิชาการเกษตร 
  ๑๖.๕ ถาตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน  

เอกสารแนบทายประกาศนี้  ซึ่งมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทย  ตองสงกลับ  
ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝรั่งดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา 
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เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากชอง
ทางการนําเขานั้นเปนการชั่วคราวได  จนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบนั้นไดดําเนินการ
แลวเสร็จ 

  ๑๖.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝรั่งจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดานนําเขาแลว  
ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝรั่งนําเขาจากบางแหลงผลิตซึ่งอาจมีศัตรูพืชกักกัน   
ติดมาดวย  หัวพันธุมันฝรั่งจะถูกสั่งระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการทางสุขอนามัยพืช
ท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาว  นั้น 

  ๑๖.๗ ผูนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ท่ีปลูกหัวพันธุ   
มันฝรั่งนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา 
อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝรั่งในแปลงปลูกมันฝรั่ง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจ 
แปลงปลูกมันฝรั่งโดยทันที  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสํารวจดังกลาว  นั้น 

ขอ ๑๗ การประเมินกระบวนการสงออก 
  ๑๗.๑ การส งออกหั ว พันธุ มั นฝรั่ ง จ ากแหล งผลิ ตตามที่ ร ะบุ ไว ในข อ   ๗  

ในนิวซีแลนดมายังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มไดหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมิน
กระบวนการตรวจรับรองสงออกหัวพันธุมันฝรั่งแลวเทานั้น  โดยนิวซีแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ท้ังหมด 

  ๑๗.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทางไป
ประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในนิวซีแลนดกอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขาหัวพันธุ 
มันฝรั่งไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจรับรอง
สงออกมีความจําเปน  โดยนิวซีแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกนัของหัวพันธุมันฝรั่งและดินจากนวิซีแลนด 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เร่ือง เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากนิวซีแลนด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
แมลง (Insects)  
อันดับเล็พปดอพเตรา (Lepidoptera)  
 Symmetrischema tangolias Andean potato tuber moth 
โรคพืช (Plant diseases)  
ไสเดือนฝอย (Nematodes)  
 Ditylenchus destructor  potato rot nematode 
* Globodera pallida pale cyst nematode 
* Globodera rostochiensis golden nematode 
 Meloidogyne fallax false Columbia root-knot nematode 
รา (Fungi)  
 Phoma foveata potato gangrene 
 Polyscytalum pustulans skin spot 
 Spongospora subterranea powdery scab 
* Synchytrium endobioticum potato wart 
 Verticillium albo-atrum verticillium wilt 
ไวรัส (Viruses)  
 Alfalfa mosaic virus (AMV) alfalfa yellow spot 
 Potato aucuba mosaic virus (PAuMV)  
 Potato virus A (PVA)  
 Potato virus M (PVM)  
 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 
ไวรอยด (Viroids)  
 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) spindle tuber of potato 

 

* ตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 


