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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากสกอตแลนด 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝรั่งที่นําเขาเพื่อการคา

จากสกอตแลนดเสร็จสิ้นแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติ

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

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําได   โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร   

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ   กักพืช  ออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวพันธุมันฝรั่ง 

จากสกอตแลนดเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูก  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   

หัวพันธุมันฝรั่ง  (seed  potato)  Solanum  tuberosum 

ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 

  ๒.๑ รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งและดิน 

ท่ีติดมากับหัวพันธุมันฝรั่งจากสกอตแลนด  ปรากฏตามเอกสารแนบ  ๑  ทายประกาศนี้ 

  ๒.๒ ศัตรูพืชกักกันของหัวพันธุมันฝรั่งที่ตองมีการจัดการความเสี่ยง  คือ   

   ๒.๒.๑ pale  cyst  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 สกอตแลนด  คือ  Scottish  Government  Rural  Payments  and  Inspections  Directorate  

(หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  SGRPID) 
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ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งและการรับรองสุขอนามัยพืชตองดําเนินการ

โดยหองปฏิบัติการของ  Science  and  Advice  for  Scottish  Agriculture  (หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  
SASA) 

ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 
ตองมีใบอนุญาตนําเขาซึ่งออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   
ขอ ๖ วิธีการขนสง 
หัวพันธุมันฝรั่งตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในสกอตแลนดไปยังเมืองทาปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 
ขอ ๗ แหลงผลิต 
หัวพันธุมันฝรั่งตองมาจากแหลงผลิตในสกอตแลนด  ซึ่ง  SGRPID  กําหนดวาเปนแหลงผลิต

หัวพันธุมันฝรั่งสําหรับสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรไดใหการรับรอง 
แหลงผลิตนั้นกอนการสงออก 

ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 
  ๘.๑ หัวพันธุมันฝรั่งจากสกอตแลนดตองผานการตรวจรับรองเปนไปตามขอกําหนด

ของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนที่ยอมรับ  
หนวยงาน   SASA  ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝรั่ง 
ในสกอตแลนดเพ่ือพิสูจนและรับรองหัวพันธุมันฝรั่งสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยภายใตระบบ 
การจําแนกหัวพันธุมันฝรั่งแหงสกอตแลนด  (Scottish  Seed  Potato  Classification  Scheme)  เพ่ือให
เปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไวในประกาศฉบับนี้ 

  ๘.๒ ยกเวนกรณีท่ีไดระบุไว  การผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองผานการตรวจรับรอง 
ใหเปนไปตามขอกําหนดของ  Seed  Potato  (Scotland)  Regulations  ๒๐๐๐  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  และ  Seed  
Potato  (Scotland)  Amendment  Regulations  ๒๐๐๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  และ  ๒๐๐๗  (พ.ศ.  ๒๕๕๐)  
และขอกําหนดของ  Council  Directive  ๒๐๐๒/๕๖/EC  on  Marketing  of  seed  potatoes 

  ๘.๓ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตอเมื่อ   
หัวพันธุมันฝรั่งเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น  หมายเลขการ
รับรองหัวพันธุมันฝรั่งตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งและใบรับรองสุขอนามัยพืช  ท้ังนี้  
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีท่ีพบวาหัวพันธุมันฝรั่งนําเขามีปญหา   
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ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 
  ๙.๑ ตองจัดการกับดินใหหัวพันธุมันฝรั่งปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ 
  ๙.๒ ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝรั่งตองมีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝรั่งน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะ
เปนกอนเกาะติดบนหัวพันธุมันฝรั่ง  หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุมพ้ืนที่ผิว
เกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมันฝรั่งจํานวน  ๖๐๐  หัว  
(เทากับรอยละ  ๕) 

ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 
  ๑๐.๑ บางพื้นที่ในสกอตแลนดพบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสต  มันฝรั่ง  

pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida  และ  golden  nematode,  Globodera  rostochiensis   
  ๑๐.๒ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งที่มาจากพื้นที่  ซึ่งประกาศ

เปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งในสกอตแลนด  และหามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับ 
หัวพันธุมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่ง 

  ๑๐.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพ่ือหามหรือจํากัดการขนสง
หรือเคลื่อนยายพืชหรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจทําใหไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งเกิดการแพรกระจายออกไป 
จากพื้นที่ท่ีมีการระบาด 

  ๑๐.๔ ตองดําเนินการตรวจไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งในดินอยางเปนทางการในแปลง
ผลิตหัวพันธุมันฝรั่งกอนเริ่มปลูกหรือกอนเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง  เฉพาะหัวพันธุมันฝรั่งปลูกในแปลงผลิต 
หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งปลอดจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งเทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย  
การรับรองไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองเปนไปตามวิธีการซึ่งเห็นพอง
รวมกัน  นอกจากนี้  ตองตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการของ  SASA 

  ๑๐.๕ นอกจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งแลว  หัวพันธุมันฝรั่งตองมาจากแปลงผลิต

หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งปราศจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัยขอมูล

จากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากรา 

  ๑๑.๑ โรค  potato  wart,  Synchytrium  endobioticum 
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   ๑๑.๑.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งมาจากแปลง

ผลิตหัวพันธุท่ีมีการแพรระบาดของโรค  potato  wart   

   ๑๑.๑.๒ หัวพันธุมันฝรั่ งที่จะสงออกมายังราชอาณาจักรไทยตองผลิต   

จากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งไมเคยมีรายงานการตรวจพบโรค  potato  wart  อยางนอยเปนระยะทาง  

๕  กิโลเมตร  จากแปลงปลูกมันฝรั่งที่พบโรค  potato  wart 

   ๑๑.๑.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพ่ือหามหรือจํากัด

การขนสงหรือเคลื่อนยายพืชหรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจทําใหโรค  potato  wart  เกิดการแพรกระจายออกไป

จากพื้นที่ท่ีมีการระบาด 

  ๑๑.๒ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  powdery  scab  ซึ่งมีสาเหตุจากรา  Spongospora  

subterranean  ตองมีหัวพันธุมันฝรั่งจํานวนไมเกินรอยละ  ๑.๕  โดยน้ําหนักของหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งแสดง

อาการของโรคครอบคลุมพ้ืนที่ผิวรอยละ  ๕  ของหัวมันฝรั่ง  รูปภาพแสดงรอยละการทําลายของโรค  

powdery  scab  ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ีกําหนด  (รอยละ  ๑ - ๕)  ของหัวมันฝรั่งปรากฏตามเอกสารแนบ  ๒  

ทายประกาศนี้ 

  ๑๑.๓ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  skin  spot  ซึ่งมีสาเหตุจากรา  Polyscytalum  

pustulans  ตองมีหัวพันธุมันฝรั่งจํานวนไมเกินรอยละ  ๑.๕  โดยน้ําหนักของหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งแสดง

อาการของโรคครอบคลุมพ้ืนที่ผิวรอยละ  ๕  ของหัวมันฝรั่ง 

ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส 

  ๑๒.๑ หัวพันธุ มันฝรั่ งตองปลูกในแปลงผลิตหัว พันธุ มันฝรั่ งซึ่ ง เ จ าหน าที่ 

ของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝรั่งดวยสายตา 

ในระหวางชวงฤดูปลูกตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระบบการจําแนกหัวพันธุมันฝรั่ง  และตองปลอดจาก

โรคมันฝรั่งซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ  ๑  

ทายประกาศนี้  ยกเวนไวรัสที่ระบุไวในขอ  ๑๒.๓  นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรคซึ่งมี

สาเหตุมาจากไวรัสทุกชนิดนอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืชกักกันในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งตองไมเกิน

รอยละ  ๐.๑   

  ๑๒.๒ หัวพันธุมันฝรั่งตองมีระดับการทําลายของโรค  Potato  virus  Y  (PVY)  และ  

Potato  leaf  roll  virus  (PLRV)  ไมเกินรอยละ  ๔   
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  ๑๒.๓ กรณีของโรค  Potato  mop  top  virus  (PMTV)  ระดับที่ยอมรับสําหรับการตรวจ

ดวยสายตากับหัวพันธุมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝรั่งที่กําหนดนั้นตองไมปรากฏอาการของโรค 

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 

  ๑๓.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝรั่งน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบซึ่งตอง

เปนกระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝรั่งแลว 

  ๑๓.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่ งบนกระสอบบรรจุ หัวพันธุมันฝรั่ ง  

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝรั่งตองเปนไปตามขอกําหนดของ  SASA 

ขอ ๑๔ การตรวจสงออก 

  ๑๔.๑ หัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผานการ

ตรวจของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นแลว

ตองปดตูและปดผนึกตูขนสงสินคาโดยทันที 

  ๑๔.๒ เจาหนาที่ตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝรั่งซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 

ขอ ๑๕ การรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๑๕.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝรั่งจาก

สกอตแลนดทุกครั้งที่มีการนําเขา   

  ๑๕.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   

   “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  Scotland  in  accordance  

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

  ๑๖.๓ ตองบันทึกหมายเลขตูขนสงสินคา   (สําหรับการขนสงทางเรือเทานั้น)   

และหมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งของหัวพันธุมันฝรั่งในแตละตูขนสงสินคาบนใบรับรอง

สุขอนามัยพืชหรือใบแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช   

ขอ ๑๖ การตรวจนําเขา 

  ๑๖.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝรั่งมาถึงยังดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย   การตรวจ   

หัวพันธุมันฝรั่งจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา

พรอมกับสินคาแลว 
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  ๑๖.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งใหสงกลับหรือสั่งใหทําลายซึ่งหัวพันธุมันฝรั่ง  

โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีท่ีการรับรองหัวพันธุมันฝรั่งไมเปนไปตามขอกําหนด

นําเขาดานสุขอนามัยพืช  หรือผนกึปดตูขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย 

  ๑๖.๓ ถาตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ  ๑  

ทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขาหัวพันธุมันฝรั่ง

ดังกลาวตองถูกสงกลับหรือถูกทําลายโดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรจะแจงให  

SGRPID  ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและขึ้นอยูกับสภาวการณ  กรมวิชาการเกษตรอาจระงับ  

การนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากกองนั้น  แปลงผลิต  รัฐ  หรือท้ังประเทศ   

  ๑๖.๔ SGRPID  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยทันทีและเสนอ

มาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขา  เมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจน 

ถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลวจนเปนที่ยอมรับ 

ของกรมวิชาการเกษตร 

  ๑๖.๕ ถาตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน  

เอกสารแนบ  ๑  ทายประกาศนี้  ซึ่งมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทยตองสงกลับ  

ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝรั่งดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากชองทาง 

การนําเขานั้นเปนการชั่วคราวไดจนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบนั้นไดดําเนินการแลวเสร็จ 

  ๑๖.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝรั่งจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดานนําเขาแลว  

ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝรั่งนําเขาจากบางแหลงผลิตซึ่งอาจมีศัตรูพืชกักกันติดมาดวย  

หัวพันธุมันฝรั่งจะถูกสั่งระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการทางสุขอนามัยพืชท่ีเหมาะสม  

เพ่ือปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  ผูนําเขา

ตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น 

  ๑๖.๗ ผูนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ท่ีปลูกหัวพันธุ   

มันฝรั่งนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา 

อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝรั่งในแปลงปลูกมันฝรั่ง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจ 

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

ในสกอตแลนดมายังราชอาณาจักรไทย  จะเริ่มไดหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมิน
กระบวนการตรวจรับรองสงออกหัวพันธุมันฝรั่งแลวเทานั้น  โดยสกอตแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ท้ังหมด 

  ๑๗.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทาง 
ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในสกอตแลนด  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขาหัวพันธุ  
มันฝรั่งไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจรับรอง
สงออกมีความจําเปน  โดยสกอตแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 

เอกสารแนบ ๑ 
 

รายช่ือศัตรูพืชกักกนัของหัวพันธุมันฝรั่งและดินจากสกอตแลนด 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เร่ือง  เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากสกอตแลนด 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 
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 
 Pepino mosaic virus (PepMV)  
 Potato aucuba mosaic virus (PAuMV)  
 Potato mop top virus (PMTV) potato mop-top 
 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 black ring virus (ToBRV) ring spot of beet 
 Tomato spotted wilt virus (TSWV) tomato spotted wilt 
ไฟโตพลาสมา (Phytoplsmas)  
Potato witches’ broom  

* ตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 



 
 

เอกสารแนบ ๒ 
 

ภาพวาดแสดงรอยละการทําลายของโรค powdery scab ครอบคลุมพื้นที่ผิวที่กําหนด (รอยละ ๑-๕) 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เร่ือง เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากสกอตแลนด พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

กระจัดกระจาย รวมเปนกลุม  
 
 
 

รอยละ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ๕ 

 


