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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุมันฝร่ังที่นําเขาเพื่อการคา
จากเครือรัฐออสเตรเลียเสร็จส้ินแลว   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
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย   
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขการนํา
หัวพันธุมันฝร่ังจากเครือรัฐออสเตรเลียเขามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูก  ดังตอไปนี้ 

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

ที่ติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังจากเครือรัฐออสเตรเลียปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
  ๒.๒ ศัตรูพืชกักกันของหัวพันธุมันฝร่ังที่ตองมีการจัดการความเสี่ยง  คือ   
   ๒.๒.๑ golden  nematode,  Globodera  rostochiensis   
ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   
  ๓.๒ เครือรัฐออสเตรเลีย  คือ  Department  of  Agriculture,  Fisheries  and  Forestry,  

Australian  Quarantine  and  Inspection  Service  (หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  DAFF-AQIS) 
ขอ ๔ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและการรับรองสุขอนามัยพืชตองดําเนินการ

โดยหองปฏิบัติการของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองจาก
หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรอง 
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ขอ ๕ การขออนุญาตนําเขา 
ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   
ขอ ๖ วิธีการขนสง 
หัวพันธุมันฝร่ังตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองทาปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 
ขอ ๗ แหลงผลิต 
  ๗.๑ หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแหลงผลิตในเครือรัฐออสเตรเลียซ่ึง  DAFF-AQIS  

กําหนดวาเปนแหลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังสําหรับสงออกไปยังราชอาณาจักรไทย  และกรมวิชาการเกษตร
ไดใหการรับรองแหลงผลิตนั้นกอนการสงออก  และ 

  ๗.๒ หัวพันธุมันฝร่ังเฉพาะจากแหลงผลิตในรัฐตอไปนี้ในเครือรัฐออสเตรเลีย 
ไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรไทย 

   ๗.๒.๑ รัฐวิกตอเรีย  (Victoria) 
   ๗.๒.๒ รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย  (Western  Australia) 
   ๗.๒.๓ รัฐเซาทออสเตรเลีย  (South  Australia) 
ขอ ๘ การผลิตและการรับรอง 
  ๘.๑ หัวพันธุ มันฝ ร่ั งจาก เครื อ รัฐออสเตร เลี ยต องผ านการตรวจรับรอง 

ตามขอกําหนดของหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปน 
ที่ยอมรับ  หนวยงานเหลานี้ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง 
เพื่อพิสูจนและรับรองหัวพันธุมันฝร่ังสงออกไปยังราชอาณาจักรไทย  ภายใตระบบการตรวจรับรอง 
หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนที่ยอมรับ  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้  
ไดแก 

   ๘.๑.๑ หนวยงาน  Victorian  Certified  Seed  Potato  Authority  Inc.  ไดรับการ
ยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังในรัฐวิกตอเรีย  และรัฐเซาทออสเตรเลีย 

   ๘.๑.๒ หนวยงาน  AGWEST  Plant  Laboratories  ไดรับการยอมรับวา 
เปนหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุมันฝร่ังในรัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 

  ๘.๒ ยกเวนกรณีที่ไดระบุไว  การผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองผานการตรวจรับรอง 
ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานแหงชาติวาดวยการรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง  (National  
Standard  for  Certification  of  Seed  Potatoes)  ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวนี้ผานการเห็นชอบแลวจาก  AUSVEG 
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  ๘.๓ หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตอเมื่อ 
หัวพันธุมันฝร่ังเปนไปตามขอกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น  หมายเลข 
การรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตองระบุไวบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังและใบรับรองสุขอนามัยพืช   
ทั้งนี้  เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดอยางรวดเร็วกรณีที่พบวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขามีปญหา   

ขอ ๙ ขอกําหนดสําหรับดิน 
  ๙.๑ ตองจัดการกับดินให หัวพันธุมันฝ ร่ังปราศจากดิน เท าที่ จะเปนไปได 

ในทางปฏิบัติ 
  ๙.๒ ดินที่มลัีกษณะเปนผงติดมากับหัวพันธุมันฝร่ังตองมีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  

ตอหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  สําหรับดินที่มีลักษณะ
เปนกอนเกาะติดบนหัวพันธุมันฝร่ัง  หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมาครอบคลุมพื้นที่
ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๖๐๐  หัว  
(เทากับรอยละ  ๕)   

ขอ ๑๐ ขอกําหนดสําหรับไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 

  ๑๐.๑ บางพื้นที่ในรัฐวิกตอเรียและรัฐเวสเทิรนออสเตรเลียในเครือรัฐออสเตรเลีย
พบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง  ไดแก  golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

  ๑๐.๒ หามนําเขาราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุมันฝร่ังที่มาจากพื้นที่ซ่ึงประกาศ
เปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในเครือรัฐออสเตรเลีย  และหามนําเขาราชอาณาจักรไทย
สําหรับหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงผลการตรวจสอบดนิพบไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง 

  ๑๐.๓ รัฐซ่ึงพบการระบาดของไสเ ดือนฝอยซีสตมันฝร่ังตองมีการบังคับใช
กฎระเบียบดานสุขอนามัยพืช  เพื่อหามหรือจํากัดการขนสงหรือเคลื่อนยายพืชหรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจทําให
ไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังเกิดการแพรกระจายออกไปจากพื้นที่ที่มีการระบาด 

  ๑๐.๔ ตองดําเนินการตรวจไส เดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในดินอยางเปนทางการ 
ในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังกอนเร่ิมปลูกหรือกอนเก็บเกี่ยวมันฝร่ัง  เฉพาะหัวพันธุมันฝร่ังปลูกใน  
แปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงปลอดจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังเทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขา
ราชอาณาจักรไทย  การรับรองไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตาม
วิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  นอกจากนี้  ตองตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการของหนวยงาน 
ที่มีอํานาจตรวจรับรองหรือหองปฏิบัติการซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรอง 
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  ๑๐.๕ นอกจากไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังแลว  หัวพันธุมันฝร่ังตองมาจากแปลงผลิต

หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงปลอดจากไสเดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้  โดยอาศัยขอมูล

จากการเฝาระวังอยางเปนทางการ 

ขอ ๑๑ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากรา 

ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  powdery  scab  ซ่ึงมีสาเหตุจากรา  Spongospora  subterranea  

ตองมีหัวพันธุมันฝร่ังจํานวนไมเกินรอยละ  ๒  ซ่ึงแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจพบได  ระดับของ

โรค  powdery  scab  ซ่ึงแสดงอาการที่สามารถตรวจพบไดคือ  จํานวน  ๕  รอยแผลหรือมากกวาตอหัว 

ขอ ๑๒ ขอกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัส 

  ๑๒.๑ หัวพันธุมันฝร่ังตองปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเจาหนาที่ของ

หนวยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองไดตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวยสายตา 

ในระหวางชวงฤดูปลูกตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานแหงชาติวาดวยการรับรองหัวพันธุ 

มันฝร่ัง  และตองปลอดจากโรคมันฝร่ังซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย

ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายประกาศนี้  นอกจากนี้  ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรคซ่ึงมีสาเหตุ 

มาจากไวรัสทุกชนิดนอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืชกักกันในแปลงผลิตหัวพันธุมันฝร่ังตองไมเกินรอยละ  ๐.๑   

  ๑๒.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนตนมันฝร่ังดวย

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

virus  (PLRV)  บนหัวพันธุมันฝร่ังในหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  

ระดับที่ยอมรับไดสําหรับโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังจากแปลงปลูกที่กําหนดตองไมเกิน

รอยละ  ๔  ปจจุบัน  วิธีการซึ่งเห็นพองรวมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  

จากใบและหนอมีรายละเอียดดังนี้   

   ๑๒.๒.๑ ตรวจจากใบ : เก็บรวบรวมใบมันฝร่ังจากแปลงผลิตหัวพันธุ 

มันฝร่ังกอนการฉีดพนสารเคมีทําลายตนมันฝร่ัง   และตรวจวิ เคราะหใบดวยเทคนิค   ELISA   

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

    (ก) วิธีการตรวจไวรัสประกอบดวยการเก็บใบมันฝร่ังจํานวน  

๓๐๐  ใบ  จากแปลงผลิตหัวพนัธุมันฝร่ังที่กําหนด  (ตอพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  มัดรวมกัน  

๑๕  มัด  มัดละ  ๒๐  ใบ   
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    (ข) สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวา  

รอยละ  ๔  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยัง

ราชอาณาจักรไทยหากจํานวน  ๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก   

   ๑๒.๒.๒ ตรวจจากหนอ  :  ตรวจวิเคราะหหนอดวยเทคนิค   ELISA   

ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

    (ก) สุมหัวพันธุมันฝร่ังจํานวน  ๓๐๐  หัว  จากแปลงผลิตหัวพันธุ

มันฝร่ังที่กําหนด  (ตอพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธุ  ๑๐  เฮกแท)  ในระหวางการเก็บเกี่ยวหรือจากสินคา

สงออก  เฉือนตามันฝร่ังและนําไปเพาะไวในโรงเรือน 

    (ข) สุมหนอจากหัวพันธุมันฝร่ังแยกรวมกันเปน  ๑๕  กลุม   

แตละกลุมมี  ๒๐  หนอ  สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่นอยกวารอยละ  ๔  ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ  ๙๕  นั้น  หัวพันธุมันฝร่ังตองถูกปฏิเสธการสงออกไปยังราชอาณาจักรไทย 

หากจํานวน  ๖  การทดสอบจากจํานวน  ๑๕  การทดสอบแสดงผลบวก 

  ๑๒.๓ หองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตองเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจ 

การทําลายของโรค  PVY  และ  PLRV  บนหัวพันธุมันฝร่ังในหองปฏิบัติการและตองสงมอบใหแก  

กรมวิชาการเกษตรเมื่อได รับการรองขอ   ใบรายงานผลการตรวจควรมีขอมูลเพียงพอสําหรับ 

การตรวจสอบยอนกลับ  เชน  เกษตรกร  ผูสงออก  หมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ัง  จํานวนตัวอยาง

ที่ตรวจ  และผลการตรวจ  เปนตน 

ขอ ๑๓ ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑและฉลาก 

  ๑๓.๑ ตองบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังน้ําหนัก  ๒๕ - ๕๐  กิโลกรัม  ในกระสอบ  ซ่ึงตอง

เปนกระสอบใหมและปดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธุมันฝร่ังแลว 

  ๑๓.๒ ตองติดบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังบนกระสอบบรรจุหัวพันธุมันฝร่ัง  

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธุมันฝร่ังตองเปนไปตามขอกําหนดของ  DAFF-AQIS   

ขอ ๑๔ การตรวจสงออก 

  ๑๔.๑ หัวพันธุมันฝร่ังซ่ึงเปนสินคาที่จะสงออกไปยังราชอาณาจักรไทยตองผาน 

การตรวจของเจาหนาที่กอนหรือระหวางการขนถายชวงสุดทายของการขนสง  เมื่อดําเนินการตรวจเสร็จส้ิน

แลวตองปดตูและปดผนึกตูขนสงสินคาโดยทันที 
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  ๑๔.๒ เจาหนาที่ตองออกใบรับรองสุขอนามัยพืชใหกับหัวพันธุมันฝร่ัง  ซ่ึงเปนไป
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้เทานั้น 

ขอ ๑๕ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๑๕.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวพันธุมันฝ ร่ัง 

จากเครือรัฐออสเตรเลียทุกคร้ังที่มีการนําเขา  และตองระบุรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของหัวพันธุมันฝร่ัง   
  ๑๕.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   
   “The  seed  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  Australia  in  

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

และหมายเลขการรับรองหัวพันธุมันฝร่ังของหัวพันธุมันฝร่ังในแตละตูขนสงสินคาบนใบรับรอง  
สุขอนามัยพืช 

ขอ ๑๖ การตรวจนําเขา 
  ๑๖.๑ เมื่อหัวพันธุมันฝร่ังมาถึงยังดานนําเขาในราชอาณาจักรไทย  การตรวจ 

หัวพันธุมันฝร่ังจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองของเอกสารทั้งหมดที่แนบมา
พรอมกับสินคาแลว 

  ๑๖.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหสงกลับหรือส่ังใหทําลายซ่ึงหัวพันธุ  มันฝร่ัง  
โดยผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  ในกรณีที่การรับรองหัวพันธุมันฝร่ังไมเปนไปตามขอกําหนด
นําเขาดานสุขอนามัยพืช  หรือผนึกปดตูขนสงสินคาชํารุดหรือเสียหาย 

  ๑๖.๓ ถาตรวจพบศัต รูพืช กักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ ระบุ ไว ใน  
เอกสารแนบทายประกาศนี้  หรือตรวจพบวาเกินกวาระดับที่ยอมรับไดในระหวางการตรวจนําเขา 
หัวพันธุมันฝร่ังดังกลาวตองถูกสงกลับ   หรือถูกทําลายโดยผูนําเขาเปนผู รับผิดชอบคาใชจาย   
กรมวิชาการเกษตรจะแจงให  DAFF-AQIS  ทราบถึงการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและขึ้นอยู
กับสภาวการณ  กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจากกองนั้น  แปลงผลิต   
รัฐ  หรือ  ทั้งประเทศ 

  ๑๖.๔ DAFF-AQIS  ตองตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณที่ เกิดขึ้นโดยทันที 
และเสนอมาตรการแกไข  กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเขาเมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจน  
ถึงสาเหตุของการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและไดมีการดําเนินการแกไขแลวจนเปนที่ยอมรับของ 
กรมวิชาการเกษตร 
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  ๑๖.๕ ถาตรวจพบส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นที่ ยังคงมีชีวิตและไมมีรายชื่อปรากฏอยูใน  

เอกสารแนบทายประกาศนี้  ซ่ึงมีศักยภาพสําคัญดานกักกันพืชตอราชอาณาจักรไทย  ตองสงกลับ  

ทําลาย  หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธุมันฝร่ังดวยวิธีการที่เหมาะสม  (ถามีวิธีการกําจัด)  โดยผูนําเขา 

เปนผู รับผิดชอบคาใชจาย  กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิส่ังใหหยุดการนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังจาก 

ชองทางการนําเขานั้นเปนการชั่วคราว   จนกวาการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้น 

ไดดําเนินการแลวเสร็จ 

  ๑๖.๖ ถึงแมวาหัวพันธุมันฝร่ังจะไดรับการตรวจปลอยใหนําออกไปจากดานนําเขาแลว  

ถามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานวาหัวพันธุมันฝร่ังนําเขาจากบางแหลงผลิตซ่ึงอาจมีศัตรูพืชกักกันติดมาดวย  

หัวพันธุมันฝร่ังจะถูกส่ังระงับไมใหนําไปปลูกและตองถูกดําเนินมาตรการทางสุขอนามัยพืช 

ที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหศัตรูพืชกักกันแพรกระจายออกไปภายใตคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกลาวนั้น 

  ๑๖.๗ ผูนําเขาหัวพันธุมันฝร่ังตองสงรายละเอียดผูปลูกและพื้นที่ที่ปลูกหัวพันธุ 

มันฝร่ังนําเขาแกกรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  นอกจากนี้  ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวา 

อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝร่ังในแปลงปลูกมันฝร่ัง  เจาหนาที่กักกันพืชตองดําเนินการสํารวจ 

แปลงปลูกมนัฝร่ังโดยทันที  ผูนําเขาตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการสํารวจดังกลาวนั้น 

ขอ ๑๗ การประเมินกระบวนการสงออก 

  ๑๗.๑ หัวพันธุมันฝร่ังจากแหลงผลิตตามที่ระบุไวในขอ  ๗.๒  ในเครือรัฐออสเตรเลีย

ไดผานการรับรองแลวจากกรมวิชาการเกษตรใหสงออกหัวพันธุมันฝร่ังมายังราชอาณาจักรไทย   

การสงออกหัวพันธุมันฝร่ังจากแหลงผลิตอื่นซ่ึงยังไมได รับการรับรองนั้น  จะเร่ิมไดหลังจาก   

กรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกหัวพันธุมันฝร่ังแลวเทานั้น   

โดยเครือรัฐออสเตรเลียเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๑๗.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทาง

ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในเครือรัฐออสเตรเลีย  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขา

หัวพันธุมันฝร่ังไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจ

รับรองสงออกมีความจําเปน  โดยเครือรัฐออสเตรเลียเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
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ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
รายช่ือศัตรูพืชกักกนัของหัวพันธุมันฝรั่งและดินจากเครอืรัฐออสเตรเลีย 

แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เร่ือง เงื่อนไขการนําเขาหวัพันธุมันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย 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 rostochiensis golden nematode 
 Meloidogyne fallax false Columbia root-knot nematode 
รา (Fungi)  
 Phoma foveata potato gangrene 
 Spongospora subterranea powdery scab 
 Verticillium albo-atrum verticillium wilt 
ไวรัส (Viruses)  
 Alfalfa mosaic virus (AMV) alfalfa yellow spot 
 Potato aucuba mosaic virus (PAuMV)  
 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 


