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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากสหรัฐอเมริกา   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝร่ังที่นําเขาเพื่อการคา
จากสหรัฐอเมริกาเสร็จส้ินแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติ 
กักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําหัวพันธุมันฝร่ังจาก
สหรัฐอเมริกาเขามาในราชอาณาจักร  ดังตอไปนี้ 

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

ที่ติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังจากสหรัฐอเมริกาปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
  ๒.๒ ศัตรูพืชกักกันของหัวพันธุมันฝร่ังที่ตองมีการจัดการความเสี่ยง  คือ   
   ๒.๒.๑ pale  cyst  nematode,  Globodera  pallid 
   ๒.๒.๒ golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 
   ๒.๒.๓ bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  subsp.  Sepedonicus 
ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๓.๒ สหรัฐอเมริกา  คือ  United  States  Department  of  Agriculture,  Animal  and  

Plant  Health  Inspection  Service  (หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  USDA-APHIS) 
ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและการรับรองสุขอนามัยพืชตองดําเนินการ

โดยหองปฏิบัติการของ  USDA-APHIS  หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก  USDA-APHIS 
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ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 

ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   

ขอ ๖ วิธีการขนสง 

หัวพันธุมันฝร่ังตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองทาปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทย  ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ  กรณีเปนสินคาขนสงทางเรือ

หัวพันธุมันฝร่ังจะสงมาจากเมืองทาในคานาดาก็ได 

ขอ ๗ แหลงผลิต 

  ๗.๑ หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแหลงผลิตในสหรัฐอเมริกา  ซ่ึง  USDA-APHIS  

กําหนดวาเปนแหลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังสําหรับสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตร

ไดใหการรับรองแหลงผลิตนั้นกอนการสงออก  และ 

  ๗.๒ หัวพันธุมันฝร่ังเฉพาะจากแหลงผลิตในรัฐตอไปนี้ในสหรัฐอเมริกาไดรับอนุญาต 

ใหนําเขามาในราชอาณาจักรไทย 

   ๗.๒.๑ รัฐแคลิฟอรเนีย  (California) 

   ๗.๒.๒ รัฐไอดาโฮ  (Idaho) 

   ๗.๒.๓ รัฐโอเรกอน  (Oregon) 

   ๗.๒.๔ รัฐวอซิงตัน  (Washington) 

ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 

  ๘.๑ หัวพันธุมันฝร่ังจากสหรัฐอเมริกาตองผานการตรวจรับรองเปนไปตาม

ขอกําหนดของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนที่ยอมรับ  

หนวยงานเหลานี้ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังเพื่อพิสูจน

และรับรองหัวพันธุมันฝร่ังสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยภายใตระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง  

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้ 

   ๘.๑.๑ หนวยงาน   California  Crop  Improvement  Association  ได รั บ 

การยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังในรัฐแคลิฟอรเนีย 

   ๘.๑.๒ หนวยงาน  Idaho  Crop  Improvement  Association  ได รับการยอมรับ 

วาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพนัธุมันฝร่ังในรัฐไอดาโฮ 
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   ๘.๑.๓ หนวยงาน  Oregon  Seed  Certification  Service  ได รับการยอมรับ 
วาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังในรัฐโอเรกอน 

   ๘.๑.๔ หน ว ย ง าน   Washington  State  Department  of  Agriculture,   
Plant  Protection  Division  ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง 
ในรัฐวอซิงตัน 

  ๘.๒ ยกเวนกรณีที่ไดระบุไว  หัวพันธุมันฝร่ังตองผลิตและรับรองใหเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานการรับรองการผลิตหัวพันธุมันฝร่ังของรัฐที่ผลิตหัวพันธุมันฝร่ังนั้น 

  ๘.๓ เปนที่ยอมรับวาในระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังของสหรัฐอเมริกานั้น
ไดกําหนดระดับที่ยอมรับไดเทากับศูนยสําหรับโรค  bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  
subsp.  sepedonicus  และ  Potato  spindle  tuber  viroid  (PSTVd)   

  ๘.๔ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง   
ตอเมื่อหัวพันธุมันฝร่ังเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้ เทานั้น   
หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและใบรับรองสุขอนามัยพืช  
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีที่พบวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขามีปญหา 

ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 
  ๙.๑ ตองจัดการกับดินใหหัวพันธุมันฝร่ังปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
  ๙.๒ ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังตองมีน้ําหนักไมเกิน   ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะเปนกอน
เกาะติดบนหัวพันธุมันฝร่ัง  หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุมพื้นที่ผิวเกินกวา
รอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๖๐๐  หัว  (เทากับรอยละ  ๕) 

ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 
  ๑๐.๑ บางพื้นที่ในรัฐนิวยอรก  (New  York)  และไอดาโฮ  ในสหรัฐอเมริกาพบวา

มีการแพรระบาดของไส เดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง  pale  cyst  nematode,  Globodera  pallidae  และ   
golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

  ๑๐.๒ หามนํา เขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝ ร่ังที่มาจากพื้นที่ 
ซ่ึงประกาศเปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในสหรัฐอเมริกา  และหามนําเขาราชอาณาจักรไทย
สําหรับหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๑๐.๓ ตองมีการบังคับใชกฎระเบียบดานสุขอนามัยพืชเพื่อหามหรือจํากัดการขนสง
หรือเคลื่อนยายพืชหรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจทําใหไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังเกิดการแพรกระจายออกไปจากพื้นที่
ที่มีการระบาด 

  ๑๐.๔ ตองดําเนินการตรวจไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในดินอยางเปนทางการ 
ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ัง  กอนเร่ิมปลูกมันฝร่ัง  หรือกอนเก็บเกี่ยว  เฉพาะหัวพันธุมันฝร่ัง 
ปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงปลอดจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังเทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขา
ราชอาณาจักรไทย  การรับรองไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตามวิธีการ
ซ่ึงเห็นพองรวมกัน   นอกจากนี้  ตองตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการของ  USDA-APHIS  
หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก  USDA-APHIS 

  ๑๐.๕ นอกจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังแลว  หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแปลงผลิต
หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงปราศจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัยขอมูล
จากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากรา 
  ๑๑.๑ ระดับที่ ยอม รับได สํ าห รับโรค   powdery  scab  ซ่ึงมีสา เห ตุจากรา  

Spongospora  subterranea  ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซ่ึงแสดงอาการของโรคที่สามารถ
ตรวจพบได  ระดับของโรค  powdery  scab  ซ่ึงแสดงอาการที่สามารถตรวจพบได  คือ  จํานวน  ๕  รอยแผล
หรือมากกวาตอหัว 

  ๑๑.๒ ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  skin  spot  ซ่ึงมีสาเหตุจากรา  Polyscytalum  
pustulans  ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซ่ึงแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  
ระดับของโรค  skin  spot  ซ่ึงแสดงอาการที่สามารถตรวจพบได  คือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือมากกวา
ตอหัว 

ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย 
  ๑๒.๑ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมาจากแปลงผลิต  

หัวพันธุมันฝร่ังที่มีการแพรระบาดของโรค  bacterial  ring  rot,  Clavibacter  michiganensis  subsp.  
sepedonicus  และแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงใชเคร่ืองจักรกล  สถานที่  และ  หรือ  พนักงานรวมกัน 

  ๑๒.๒ ตองตรวจวิ เ คราะห หัวพันธุมันฝ ร่ั งจากแปลงผลิตที่ จะส งออกมา 
ยังราชอาณาจักรไทยในหองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาโรค  bacterial  ring  rot  โดยหองปฏิบัติการของ  
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USDA-APHIS  หรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการยอมรับจาก  USDA-APHIS  เฉพาะหัวพันธุมันฝร่ัง 
จากแปลงผลิต  ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะหไมพบโรค  bacterial  ring  rot  เทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขา
ราชอาณาจักรไทย  การตรวจโรค  bacterial  ring  rot  ในหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตามวิธีการซึ่งเห็นพอง
รวมกัน 

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัส 
  ๑๓.๑ หัวพันธุมันฝร่ังตองปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ัง ซ่ึงเจ าหนาที่ 

ของหนวยงาน  ที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวยสายตา  
ในระหวาง  ชวงฤดูปลูกตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการรับรองการผลิตหัวพันธุมันฝร่ังของรัฐ
ที่ผลิตหัวพันธุมันฝร่ังนั้น  และตองปลอดจากโรคมันฝร่ังซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกัน 
ของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้  ยกเวนไวรัสที่ระบุไวในขอ  ๑๓.๔  
นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสทุกชนิด  นอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืชกักกัน
ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองไมเกินรอยละ  ๐.๑   

  ๑๓.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวยสายตา
แลว  ตองตรวจวิเคราะหการทําลายของโรค  Potato  virus  Y  (PVY)  และ  Potato  leaf  roll  virus  (PLRV)   
บนหัวพันธุมันฝร่ังในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามวิธีการซ่ึงเห็นพองรวมกันระดับที่ที่ยอมรับได
สําหรับโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงปลูกที่กําหนดตองไมเกินรอยละ  ๔   
การตรวจ  เพื่อกําหนดระดับการทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังอาจเลือกใช
วิธีการหนึ่งวิธีการใดดังนี้  คือ  ตรวจจากใบกอนเก็บเกี่ยว  ตรวจจากหนอหลังเก็บเกี่ยว  หรือตรวจจากใบ
หลังจากเพาะหัวใหงอก 

   ๑๓.๒.๑  ตรวจจากใบกอนเก็บเกี่ยว  :  เก็บรวบรวมใบมันฝร่ังจากแปลงผลิต 
หัวพันธุมันฝร่ังกอนการฉีดพนสารเคมีทําลายตนมันฝร่ัง  และตรวจวิเคราะหใบดวยเทคนิค  ELISA  
ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

     (ก)  วิธีการตรวจไวรัสประกอบดวยการเก็บใบมันฝร่ังจํานวน  ๔๖๐  ใบ   
จากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนด  มัดรวมกันเปน  ๙๒  มัด  มัดละ  ๕  ใบ   

     (ข)  สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวา  รอยละ  ๔   
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทย
หากจํานวน  ๑๗  การทดสอบแสดงผลบวก 
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   ๑๓.๒.๒  ตรวจจากหนอหลังเก็บเกี่ยว  :  ตรวจวิเคราะหหนอดวยเทคนิค  ELISA  

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

     (ก)  สุมตัวอยางหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๔๐๐  หัว  จากแปลงผลิต

หัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนด 

     (ข)  สําหรับการตรวจหาการทําลายของไวรัสจํานวน  ๔๐๐  การทดสอบ

หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๑๖  การทดสอบแสดงผลบวก 

   ๑๓.๒.๓  ตรวจจากใบหลังจากเพาะหัวใหงอก  :  ตรวจวิเคราะหใบดวยเทคนิค  

ELISA  ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

     (ก)  สุมตัวอยางหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๔๐๐  หัว  จากแปลงผลิต

หัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนด  เพาะหัวมันฝร่ังจนกระทั่งงอกเปนตนออน  จากนั้นนําใบไปตรวจวิเคราะหหาไวรัส 

     (ข)  สําหรับการตรวจหาการทําลายของไวรัสจํานวน  ๔๐๐   การทดสอบ

หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๑๖  การทดสอบแสดงผลบวก 

  ๑๓.๓ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตองเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจ  

การทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังในหองปฏิบัติการและตองสงมอบใหแก  

กรมวิชาการเกษตรเมื่อได รับการรองขอ   ใบรายงานผลการตรวจควรมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 

การตรวจสอบยอนกลับ  เชน  เกษตรกร  ผูสงออก  หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง  จํานวนตัวอยางที่ตรวจ  

และผลการตรวจ  เปนตน 

  ๑๓.๔ กรณีของโรค  Potato  mop  top  virus  (PMTV)  ระดับที่ยอมรับสําหรับ 

การตรวจดวยสายตากับหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังที่กําหนดนั้นตองไมปรากฏอาการ

ของโรค 

ขอ ๑๔ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 

  ๑๔.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบ 

ซ่ึงตองเปนกระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังแลว 

  ๑๔.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังบนกระสอบบรรจุหัวพันธุมันฝร่ัง  

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตามขอกําหนดของ  USDA-APHIS   
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ขอ ๑๕ การตรวจสงออก 
  ๑๕.๑ หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผาน

การตรวจของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจเสร็จส้ินแลว
ตองปดประตูและปดผนึกประตูตูขนสงสินคาหรือรถบรรทุกสินคาโดยทันที 

  ๑๕.๒ เจาหนาที่ตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนไป
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 

ขอ ๑๖ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๖.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝร่ัง 

จากสหรัฐอเมริกาทุกคร้ังที่มีการนําเขา  และตองระบุรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของหัวพันธุมันฝร่ัง   
  ๑๖.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   
  “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  the  United  Stats   

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

และหมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังของหัวพันธุมันฝร่ังในแตละตูขนสงสินคาบนใบรับรอง
สุขอนามัยพืช  กรณีที่มีการขนยายหัวพันธุมันฝร่ังไปบรรจุในตูขนสงสินคายังสถานที่นอกโรงงานบรรจุสินคา  
หนวยงานตรวจรับรองของรัฐจะสงหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตรเพื่อแจงหมายเลขตูขนสงสินคาและ
หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังของหัวพันธุมันฝร่ังในแตละตูขนสงสินคา 

ขอ ๑๗ การตรวจนําเขา 
  ๑๗.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝร่ังมาถึงยังดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย  การตรวจ   

หัวพันธุมันฝร่ังจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พรอมกับสินคาแลว 

  ๑๗.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหสงกลับหรือส่ังใหทําลายซ่ึงหัวพันธุมันฝร่ัง  
โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีที่การรับรองหัวพันธุมันฝร่ังไมเปนไปตามขอกําหนดนําเขา
ดานสุขอนามัยพืช  หรือผนึกปดตูขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย 

  ๑๗.๓ ถาตรวจพบศัตรูพืช กักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ ระบุไว ใน
เอกสารแนบทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขาหัวพันธุ
มันฝร่ังดังกลาวตองถูกสงกลับหรือถูกทําลายโดยผูนําเขาเปนผู รับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตร 
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จะแจงให  USDA-APHIS  ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและขึ้นอยูกับสภาวการณ  กรมวิชาการเกษตร
อาจระงับการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากกองนั้น  แปลงผลิต  รัฐ  หรือทั้งประเทศ 

  ๑๗.๔ USDA-APHIS  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยทันที   
และเสนอมาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขา  เมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจน   
ถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลวจนเปนที่ยอมรับของ   
กรมวิชาการเกษตร 

  ๑๗.๕ ถาตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นที่ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน  
เอกสารแนบทายประกาศนี้  ซ่ึงมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทยตองสงกลับ  ทําลาย  
หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝร่ังดวยวิธีการที่ เหมาะสม   (ถามี วิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากชองทาง 
การนําเขานั้นเปนการชั่วคราวไดจนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นไดดําเนินการแลวเสร็จ 

  ๑๗.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝร่ังจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดาน 
นําเขาแลว  ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขาจากบางแหลงผลิตซ่ึงอาจมีศัตรูพืชกักกัน
ติดมาดวย  หัวพันธุมันฝร่ังจะถูกส่ังระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการทางสุขอนามัยพืช
ที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  
ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น 

  ๑๗.๗ ผูนํ า เข าหัวพันธุมันฝ ร่ังตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ที่ปลูก 
หัวพันธุมันฝร่ังนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา
อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝร่ังในแปลงปลูกมันฝร่ัง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจแปลงปลูก
มันฝร่ังโดยทันที  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสํารวจดังกลาวนั้น 

ขอ ๑๘ การประเมินกระบวนการสงออก 
  ๑๘.๑ หัวพันธุมันฝร่ังจากแหลงผลิตตามที่ระบุไวในขอ  ๗.๒  ในสหรัฐอเมริกา

ไดผานการรับรองแลวจากกรมวิชาการเกษตรใหสงออกหัวพันธุมันฝร่ังมายังราชอาณาจักรไทย  การสงออก  
หัวพันธุมันฝร่ังจากแหลงผลิตอื่นซ่ึงยังไมไดรับการรับรองนั้น  จะเร่ิมไดหลังจากกรมวิชาการเกษตร 
ไดทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกหัวพันธุมันฝร่ังแลวเทานั้น  โดยสหรัฐอเมริกา 
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

  ๑๘.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในสหรัฐอเมริกา  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขา
หัวพันธุมันฝร่ังไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจรับรอง
สงออกมีความจําเปน  โดยสหรัฐอเมริกาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



รายช่ือศัตรูพืชกกักนัของหัวพันธุมันฝรั่งและดินจากสหรัฐอเมริกา 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง  เงื่อนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา 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 
 Ditylenchus dipsaci (potato race) stem and bulb nematode 
* Globodera pallida pale cyst nematode  
* Globodera rostochiensis golden nematode 
 Heterodera glycines soybean cyst nematode 
 Meloidogyne chitwoodi Columbia root knot nematode 
 Nacobbus aberrans false root knot nemaotde 
รา (Fungi)  
 Phoma foveata potato gangrene  
 Polyscytalum pustulans skin spot of potato 
 Spongospora subterranea powdery scab 
 Thecaphora solani potato smut 
 Verticillium albo-atrum verticillium wilt 
แบคทีเรีย (Bacteria)  
* Clavibacter michiganensis  subsp. sepedonicus bacterial ring rot 
ไวรัส (Viruses)  
 Alfalfa mosaic virus (AMV) alfalfa yellow spot 
 Pepino mosaic virus (PepMV)  
 Potato black ringspot virus (PBRV) calico disease of potato 
 Potato deforming mosaic virus (PDMV) deforming mosaic of potato 
 Potato latent virus (PotLV)  
 Potato mop top virus (PMTV) potato mop-top 
 Potato virus A (PVA)  
 Potato virus M (PVM)  



ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
 Potato yellow dwarf virus (PYDV) yellow dwarf of potato 
 Potato yellow vein virus (PYVV) yellow vein of potato 
 Potato yellowing virus  
 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)  
 Tomato infectious chlorosis virus  
 Tomato spotted wilt virus (TSWV) tomato spotted wilt 
ไวรอยด (Viroids)  
 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) spindle tuber of potato 
ไฟโตพลาสมา (Phytoplasmas)  
 Aster yellows phytoplasma group  
 Potato purple top wilt  
 Potato witches’ broom  

 

* ตองมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

 

 




