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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการบริโภคจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝร่ังเพื่อการบริโภคที่นําเขา
เพื่อการคา  จากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเสร็จส้ินแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และ
มาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนด
เง่ือนไขการนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการบริโภคจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   
หัวมันฝร่ัง  (potato  tuber)  Solanum  tuberosum 
ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวมันฝร่ังเพื่อการบริโภคและดิน  ที่ติดมา

กับหัวมันฝร่ังจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
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” 
ขอ ๔ การขออนุญาตนําเขา 
ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   
ขอ ๕ วิธีการขนสง 
หัวมันฝร่ังตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดไปยังเมืองทา

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ  กรณีของสินคา
ขนสงทางเรือสามารถสงมาจากเมืองทาในราชอาณาจักรเบลเยียมและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีก็ได 
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ขอ ๖ แหลงผลิต 
  ๖.๑ บางพื้นที่ในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดพบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสต  

มันฝร่ัง  pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida  และ  golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 
  ๖.๒ หัวมันฝร่ังจากทุกแหลงในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดไดรับอนุญาตใหนําเขา

มาในราชอาณาจักรไทย  ยกเวนหัวมันฝร่ังจากพื้นที่ดังตอไปนี้หามนําเขาราชอาณาจักรไทย   
   ๖.๒.๑ หัวมันฝร่ังจากพื้นที่ซ่ึงประกาศเปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง 
   ๖.๒.๒ หัวมันฝร่ังจากแปลงปลูกซ่ึงผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอยซีสต 

มันฝร่ัง 
ขอ ๗ ขอกําหนดนําเขาดานสุขอนามัยพืช 
  ๗.๑ หัวมันฝร่ังนําเขาเพื่อการบริโภคตองปลอดจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวใน

ประกาศฉบับนี้   
  ๗.๒ ตองดําเนินการตรวจไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในดินอยางเปนทางการในแปลง

ปลูกมันฝร่ังกอนเร่ิมปลูกมันฝร่ังหรือกอนเก็บเกี่ยว  การรับรองไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังในแปลงปลูกมันฝร่ัง
ตองเปนไปตามวิธีการซึ่งเห็นชอบรวมกัน  นอกจากนี้  ตัวอยางดินตองตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการของ  
Netherlands  General  Inspection  Service  for  Agricultural  Seeds  and  Seed  Potatoes   

  ๗.๓ การตรวจวิเคราะหดินเพื่อหาไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ังตองเปนไปตาม  
Council  Directive  ๒๐๐๗/๓๓/EC  on  the  control  of  potato  cyst  nematodes  and  repealing  Directive  
๖๙/๔๖๕/EEC  ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

  ๗.๔ เพื่อลดความเสี่ยงของไส เดือนฝอยและโรคพืชที่ทําลายบนหัวมันฝร่ัง   
ตองลางหัวมันฝร่ังดวยน้ําใหสะอาดจนกระทั่งหัวมันฝร่ังปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

ขอ ๘ การรับรองสุขอนามัยพืช 

  ๘.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวมันฝ ร่ังจาก

ราชอาณาจักรเนเธอรแลนดทุกคร้ังที่มีการนําเขา   

  ๘.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   

   “The  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  the  Netherlands  

in  accordance  with  the  conditions  governing  entry  of  potatoes  for  consumption  to  Thailand  
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and  inspected  and  found  to  be  free  of  quarantine  pests.”  และ  “The  potatoes  in  this  

consignment  have  been  washed.” 
  ๘.๓ ตองบันทึกหมายเลขตูขนสงสินคา  (สําหรับการขนสงทางเรือเทานั้น)   

บนใบรับรองสุขอนามัยพืช   
ขอ ๙ การประเมินกระบวนการสงออก 
  ๙.๑ การสงออกหัวมันฝร่ังเพื่อการบริโภคจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนดมายัง

ราชอาณาจักรไทย  จะเร่ิมดําเนินการไดตอเมื่อกรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมินกระบวนการ 
ตรวจรับรองสงออกแลวเทานั้น  โดยราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๙.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเขาหากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวา
การประเมินกระบวนการสงออกมีความจําเปน  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทางไปประเมิน
กระบวนการตรวจรับรองสงออกในราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขา
หัวมันฝร่ังเพื่อการบริโภคไดอีกตอไป  โดยราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 



 
รายช่ือศัตรูพืชกักกนัของหัวมันฝรั่งเพื่อการบริโภคและดนิจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เร่ือง เงื่อนไขการนําเขาหวัมันฝรั่งเพื่อการบริโภคจากราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


