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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝร่ังที่นําเขาเพื่อการคา
จากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเสร็จส้ินแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐   
แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกาํหนดเง่ือนไขการนําเขาหัวพันธุ
มันฝร่ังจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   
หัวพันธุมันฝร่ัง  (seed  potato)  Solanum  tuberosum 
ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 
  ๒.๑ รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังและดิน 

ที่ติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดปรากฏตามเอกสารแนบ  ๑  ทายประกาศนี้ 
  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 
   ๒.๒.๕ potato  brown  rot,  Ralstonia  solanacearum  race  ๓ 
ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๓.๒ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  คือ  Ministry  of  Agriculture,  Nature  and  

Food  Quality,  Plant  Protection  Service  ซ่ึงตอไปในประกาศนี้จะเรียกวา  “MANFQ-PPS” 
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ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 
MANFQ-PPS  ไดใหการรับรองหองปฏิบัติการของ  Netherlands  General  Inspection  Service  

for  Agricultural  Seeds  and  Seed  Potatoes  ซ่ึงตอไปในประกาศนี้จะเรียกวา  “NAK”  เพื่อให
ดําเนินการตรวจสอบศัตรูพืชรายแรงดานสุขอนามัยพืชของราชอาณาจักรไทยดวยวิธีการตาง ๆ   
บนหัวพันธุมันฝร่ัง  ตามที่ไดระบุไวในประกาศฉบับนี้ 

ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 
ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   
ขอ ๖ วิธีการขนสง 
หัวพันธุมันฝร่ังตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดไปยังเมืองทา

ปลายทางในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ  กรณีของสินคา
ขนสงทางเรือสามารถสงมาจากเมืองทาในราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ได 

ขอ ๗ แหลงผลิต 
หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแหลงผลิตในราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  ซ่ึง  MANFQ-PPS  

กําหนดวาเปนแหลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังสําหรับสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตร
ไดใหการรับรองแหลงผลิตนั้นกอนการสงออก 

ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 
  ๘.๑ หัวพันธุมันฝร่ังจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดตองผานการตรวจรับรอง 

ตามขอกําหนดของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปน
ที่ยอมรับ  โดยหนวยงาน  NAK  ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุ 
มันฝร่ังในราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   เพื่อพิสูจนและรับรองหัวพันธุมันฝร่ังสงออกไปยัง
ราชอาณาจักรไทยภายใต  มาตรฐานหัวพันธุมันฝร่ังแหงเนเธอรแลนด  (Netherlands  Seed  Potato  
Standards)  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้  การดําเนินการ
ของ  NAK  อยูภายใตการกํากับดูแลของ  MANFQ-PPS 

  ๘.๒ การผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองผานการตรวจรับรองใหเปนไปตามขอกําหนด 
ที่ระบุไวในมาตรฐานหัวพันธุมันฝร่ังแหงเนเธอรแลนด  เวนแตกรณีที่ไดระบุไวในประกาศนี้ 

  ๘.๓ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตอเมื่อ  
หัวพันธุเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น  หมายเลขผูปลูก 
และแปลงปลูกหัวพนัธุมันฝร่ังตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและใบรับรองสุขอนามัยพืช  
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีที่พบวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขามีปญหา   
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ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 

  ๙.๑ ตองจัดการกับดินใหหัวพันธุมันฝร่ังปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

  ๙.๒ ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังตองมีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะ

เปนกอนเกาะติดบนหัวพันธุมันฝร่ัง  หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุม

พื้นที่ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมนัฝร่ังจํานวน  ๖๐๐  หัว  

(เทากับรอยละ  ๕) 

ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 

  ๑๐.๑ บางพื้นที่ในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดพบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอย  

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

  ๑๐.๒ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังที่มาจากพื้นที่ซ่ึงประกาศ

เปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  และหามนําเขาราชอาณาจักรไทย

สําหรับหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอย 

ซีสตมันฝร่ัง 

  ๑๐.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อควบคุมไส เดือน 

ฝอยซีสต  ในพื้นที่แพรระบาด  การบริหารจัดการดานสุขอนามัยพืชสําหรับไสเดือนฝอยซีสต 

ตองเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมไส เดือนฝอย  ไดแก  Council  

Directive  ๖๙/๔๕๖/EEC  on  control  of  potato  cyst  eelworm  และ  Decision  on  control  of  potato  

cyst  nematode  ๑๙๙๑  (Globodera  rostrochiensis  and  Globoder  pallida)  Staatsblad  ๑๙๙๒,  ๑๓๓ 

  ๑๐.๔ ตองดําเนินการตรวจไสเ ดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในดินอยางเปนทางการ 

ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังกอนเร่ิมปลูกมันฝร่ังหรือกอนเก็บเกี่ยว  การรับรองไสเดือนฝอย 

ซีสตมันฝร่ังในแปลงผลิต  หัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตามวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  นอกจากนี้   

ตองตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน  ในหองปฏิบัติการของ  NAK 

  ๑๐.๕ วิธีการที่ เห็นพองรวมกันสําหรับการตรวจวิเคราะหดินเพื่อหาไสเดือน 

ฝอยซีสตมันฝร่ังตองเปนไปตาม  Council  Directive  ๒๐๐๗/๓๓/EC  on  the  control  of  potato  cyst  

nematodes  and  repealing  Directive  ๖๙/๔๖๕/EEC  ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๐ 
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  ๑๐.๖ นอกจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังแลว  หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแปลงผลิต  

หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงปราศจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัย

ขอมูลจากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากรา 

  ๑๑.๑ โรค  potato  wart,  Synchytrium  endobioticum 

   ๑๑.๑.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมาจากแปลง

ผลิตหัวพันธุที่มีการแพรระบาดของโรค  potato  wart   

   ๑๑.๑.๒ หัวพันธุมันฝร่ังที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองผลิตจาก  

แปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงไมเคยมีรายงานการตรวจพบโรค  potato  wart  อยางนอยเปนระยะทาง   

๕  กิโลเมตรจากแปลงปลูกมันฝร่ังที่พบโรค  potato  wart 

   ๑๑.๑.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อควบคุมโรค  

potato  wart  ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่พบการระบาด  การบริหารจัดการดานสุขอนามัยพืช

สําหรับโรค  potato  wart  ตองเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการควบคุมโรค  potato  

wart  ไดแก  Council  Directive  ๖๙/๔๖๔/EEC  on  the  control  of  potato  wart  disease  ลงวันที่   

๘  ธันวาคม  ๒๕๓๙  และ  Decision  on  control  of  potato  wart  disease  (Synchytrium  endobioticum)  

Staatsblad  ๕๙๑ 

  ๑๑.๒ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  powdery  scab  ซ่ึงมีสาเหตุจากรา  Spongospora  

subterranea  ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๑.๕  โดยน้ําหนักของหัวพันธุมันฝร่ัง 

ซ่ึงแสดงอาการของโรคครอบคลุมพื้นที่ผิวรอยละ  ๕  ของหัวมันฝร่ัง  รูปภาพแสดงรอยละการทําลาย

ของโรค  powdery  scab  ครอบคลุมพื้นที่ที่กําหนด  (รอยละ  ๑ - ๕)  ของหัวมันฝร่ังปรากฏตาม

เอกสารแนบ  ๒  ทายประกาศนี้   

  ๑๑.๓ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  skin  spot  ซ่ึงมีสาเหตุจากรา  Polyscytalum  

pustulans  ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๑.๕  โดยน้ําหนักของหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงแสดง

อาการของโรคครอบคลุมพื้นที่ผิวรอยละ  ๕  ของหัวมันฝร่ัง   

ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย 

  ๑๒.๑ โรค  bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  subsp.  sepedonicus   
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   ๑๒.๑.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมาจาก
แปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่มีการแพรระบาดของโรค  bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  
subsp.  sepedonicus  และแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงใชเคร่ืองจักรกล  สถานที่  และ  หรือพนักงาน
รวมกัน 

   ๑๒.๑.๒ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อควบคุมโรค  
bacterial  ring  rot  ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่พบการระบาด  การบริหารจัดการดานสุขอนามัยพืช
สําหรับโรค  bacterial  ring  rot  ตองเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปเก่ียวกับการควบคุมโรค  
bacterial  ring  rot  ไดแก  Council  Directive  ๙๓/๘๕/EC  on  the  control  of  bacterial  ring  rot   
ลงวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๓๖ 

   ๑๒.๑.๓ ตองดําเนินการตรวจวิเคราะหหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิต 
ที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยในหองปฏิบัติการของ  NAK  เพื่อตรวจหาโรค  bacterial  ring  rot  
เฉพาะหัวพันธุ  มันฝร่ังจากแปลงผลิตซ่ึงผลการตรวจวิเคราะหไมพบโรค  bacterial  ring  rot  เทานั้น
จะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย   

   ๑๒.๑.๔ วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค  bacterial  ring  rot  ตองเปนไปตามขอกําหนด
ของสหภาพยุโรปที่ไดระบุไวใน  Council  Directive  ๙๓/๘๕/EC  on  the  control  of  bacterial  ring  
rot  ลงวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๓๖ 

  ๑๒.๒ โรค  potato  brown  rot,  Ralstonia  solanacearum  race  ๓   
   ๑๒.๒.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมาจาก

แปลงผลิตหัวพันธุที่มีการแพรระบาดของโรค  potato  brown  rot 
   ๑๒.๒.๒ หัวพันธุมันฝร่ังที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองผลิตจาก  

แปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งไมเคยมีรายงานการตรวจพบโรค  potato  brown  rot  อยางนอย 
เปนระยะทาง  ๑๐  กิโลเมตรจากแปลงปลูกมันฝร่ังที่พบโรค  potato  brown  rot 

   ๑๒.๒.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อควบคุมโรค  
potato  brown  rot  ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่พบการระบาด  การบริหารจัดการดานสุขอนามัยพืช
สําหรับโรค  potato  brown  rot  ตองเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปเก่ียวกับการควบคุมโรค  
potato  brown  rot  ไดแก  Council  Directive  ๙๘/๕๗/EC  on  the  control  of  Ralstonia  solanacearum  
(Smith)  Yabuuchi  et  al.  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 
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   ๑๒.๒.๔ ตองดําเนินการตรวจวิเคราะหหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิต 
ที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยในหองปฏิบัติการของ  NAK  เพื่อตรวจหาโรค  potato  brown  rot  
เฉพาะหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตซ่ึงผลการตรวจวิเคราะหไมพบโรค  potato  brown  rot  เทานั้น 
จะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย   

   ๑๒.๒.๕ วิธีการตรวจวนิิจฉัยโรค  potato  brown  rot  ตองเปนไปตามขอกําหนด
ของสหภาพยุโรปที่ไดระบุไวใน  Council  Directive  ๙๘/๕๗/EC  on  the  control  of  Ralstonia  
solanacearum  (Smith)  Yabuuchi  et  al.  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัส 
  ๑๓.๑ หัวพันธุมันฝ ร่ังตองปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝ ร่ัง ซ่ึงเจาหนาที่ 

ของหนวยงาน  ที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวยสายตา
ในระหวางชวงฤดูปลูกตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานหัวพันธุมันฝร่ังแหงเนเธอรแลนด  และ
ตองปลอดจากโรคมันฝร่ัง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว
ในเอกสารแนบ  ๑  ทายประกาศนี้  ยกเวนไวรัสที่ระบุไวในขอ  ๑๓.๔  นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับได
สําหรับโรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสทุกชนิดนอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืชกักกันในแปลงผลิตหัวพันธุ 
มันฝร่ังตองไมเกินรอยละ  ๐.๑   

  ๑๓.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวย
สายตาแลว  ตองตรวจวิเคราะหการทําลายของโรค  Potato  virus  Y  (PVY)  และ  Potato  leaf  roll  
virus  (PLRV)  บนหัวพันธุมันฝร่ังในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามวิธีการซึ่งเห็นชอบรวมกัน  
ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงปลูกที่กําหนดตองไมเกิน
รอยละ  ๔  ซ่ึงวิธีการที่เห็นชอบรวมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  จากหนอ 
มีรายละเอียดดังนี้   

   ๑๓.๒.๑ ตรวจวิเคราะหหนอดวยเทคนิค  ELISA  ตามกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 
    (ก) สุมหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๒๐๐  หัว  จากแปลงผลิตหัวพันธุ

มันฝร่ัง  ที่กําหนด  (ตอพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  ในระหวางการเก็บเกี่ยวหรือจากสินคา
สงออก  เฉือนตามันฝร่ังและนําไปเพาะไวในโรงเรือน 

    (ข) สุมหนอจากหัวพันธุมันฝร่ังแยกรวมกันเปน  ๕๐  กลุม   
แตละกลุม  มี  ๔  หนอ  สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวารอยละ  ๔  ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทย 
หากจํานวน  ๙  การทดสอบจากจํานวน  ๕๐  การทดสอบแสดงผลบวก 
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  ๑๓.๓ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตองเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจ 
การทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝรั่งในหองปฏิบัติการและตองสงมอบ
ใหแก  กรมวิชาการเกษตรเมื่อไดรับการรองขอ  ใบรายงานผลการตรวจควรมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 
การตรวจสอบยอนกลับ  เชน  เกษตรกร  ผูสงออก  หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง  จํานวน
ตัวอยางที่ตรวจ  และผลการตรวจ  เปนตน 

  ๑๓.๔ กรณีของโรค  Potato  mop  top  virus  (PMTV)  ระดับที่ยอมรับสําหรับ 
การตรวจดวยสายตากับหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนดนั้นตองไมปรากฏ
อาการของโรค 

ขอ ๑๔ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 
  ๑๔.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบซึ่งตอง

เปนกระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังแลว 
  ๑๔.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังบนกระสอบบรรจุหัวพันธุมันฝร่ัง  

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพนัธุมันฝร่ังตองเปนไปตามขอกําหนดของ  NAK 
ขอ ๑๕ การตรวจสงออก 
  ๑๕.๑ หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผาน

การตรวจของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจ
เสร็จส้ินแลวตองปดตูและปดผนึกตูขนสงสินคาโดยทันที 

  ๑๕.๒ เจาหนาที่ตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนไป
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 

ขอ ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝร่ัง 

จากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดทุกคร้ังที่มีการนําเขา   

  ๑๖.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   

   “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  the  Netherlands   

in  accordance  with  the  conditions  governing  entry  of  seed  potatoes  to  Thailand.” 

  ๑๖.๓ ตองบันทึกหมายเลขตูขนสงสินคา  (สําหรับการขนสงทางเรือเทานั้น)  

หมายเลขผูปลูกและแปลงปลูกหัวพันธุมันฝร่ังในแตละตูขนสงสินคา  บนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
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ขอ ๑๗ การตรวจนําเขา 

  ๑๗.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝร่ังมาถึงดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย  การตรวจหัวพันธุ
มันฝร่ังจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา 
พรอมกับสินคาแลว 

  ๑๗.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหสงกลับหรือส่ังใหทําลายซ่ึงหัวพันธุมันฝร่ัง  
ในกรณีที่การรับรองหัวพันธุมันฝร่ังไมเปนไปตามขอกําหนดนําเขาดานสุขอนามัยพืช  หรือผนึกปดตู
ขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย  โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

  ๑๗.๓ ถาตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสาร
แนบ  ๑  ทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขา   
กรมวิชาการเกษตรจะสั่งใหสงกลับ  หรือทําลายหัวพันธุมันฝร่ังดังกลาวและแจงให  MANFQ-PPS  
ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนด  คาใชจายในการสงกลับหรือทําลาย  ผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบ  
และในกรณีจําเปนเพื่อปองกันศัตรูพืช  กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากกองนั้น  
แปลงผลิตรัฐ  หรือ  ทั้งประเทศ   

  ๑๗.๔ MANFQ-PPS  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณที่ เกิดข้ึนโดยทันที 
และเสนอมาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขาตอเมื่อไดรับ 
การอธิบายที่ชัดเจนถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลว 
จนเปนที่ยอมรับของกรมวิชาการเกษตร 

  ๑๗.๕ กรณีตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน
เอกสารแนบ  ๑  ทายประกาศนี้  ซ่ึงมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทย  ตองสงกลับ  
ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝร่ังดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากชองทาง 
การนําเขานั้นเปนการชั่วคราวได  จนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นไดดําเนินการ
แลวเสร็จ 

  ๑๗.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝร่ังจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดาน 
นําเขาแลว  ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขาจากบางแหลงผลิตซ่ึงอาจมีศัตรูพืช
กักกันติดมาดวย  หัวพันธุมันฝร่ังจะถูกส่ังระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการ 
ทางสุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนํา 
ของกรมวิชาการเกษตร  ผูนาํเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
ถุนายน 

 
 

  ๑๗.๗ ผูนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ที่ปลูกหัวพันธุ 
มันฝร่ังนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา
อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝร่ังในแปลงปลูกมันฝร่ัง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจ 
แปลงปลูกมันฝร่ังโดยทันที  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสํารวจดังกลาวนั้น 

ขอ ๑๘ การประเมินกระบวนการสงออก 
  ๑๘.๑ การส งออกหัวพันธุมันฝ ร่ังจากแหล งผลิตตามที่ ระบุไว ในขอ   ๗   

ในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดมายังราชอาณาจักรไทย  จะเร่ิมดําเนินการไดตอเมื่อกรมวิชาการเกษตร
ไดทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกหัวพันธุมันฝร่ังแลวเทานั้น  โดยราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเขาหากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวา 
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกมีความจําเปน  อาจสงเจาหนาที่เดินทางไปประเมิน
กระบวนการตรวจรับรองสงออกในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดกอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขา 
หัวพันธุมันฝร่ังไดอีกตอไป  โดยราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 



 
 

รายช่ือศัตรูพืชกกักนัของหัวพันธุมันฝรั่งและราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เงื่อนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
โรคพืช (Plant diseases)  
ไสเดือนฝอย (Nematodes)  
 Ditylenchus destructor  potato rot nematode 
 Ditylenchus dipsaci (potato race) stem and bulb nematode 
* Globodera pallida pale cyst nematode  
* Globodera rostochiensis golden nematode 
 Meloidogyne chitwoodi Columbia root knot 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 
แบคทีเรีย (Bacteria)  
* Clavibacter michiganensis  subsp. sepedonicus bacterial ring rot 
* Ralstonia solanacearum race 3 potato brown rot 
ไวรัส (Viruses)  
 Alfalfa mosaic virus (AMV) alfalfa yellow spot 
 Pepino mosaic virus (PepMV)  
 Potato mop top virus (PMTV) potato mop-top 
 Potato virus M (PVM)  
 Tobacco rattle virus (TRV) spraing of potato 
 Tobacco streak virus (TSV) stunt of asparagus 
 Tomato black ring virus (ToBRV) ring spot of beet 
 Tomato spotted wilt virus (TSWV) tomato spotted wilt 

* ตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 

เอกสารแนบ ๑ 



 

 
ภาพวาดแสดงรอยละการทําลายของโรค powdery scab ครอบคลุมพ้ืนท่ีผิวท่ีกําหนด (รอยละ ๑-๕)  

แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เรื่อง เงื่อนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
กระจดักระจาย รวมเปนกลุม  

 
 
 

รอยละ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ๕ 

 

เอกสารแนบ ๒ 




