
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแคนาดา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห#ความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธุ#มันฝรั่งนําเข�าเพ่ือ

การค�าจากแคนาดาเสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห7งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเง่ือนไขการนําหัวพันธุ#มันฝรั่งจาก
แคนาดาเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการเพาะปลูก ดังต7อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ประกาศนี้เรียกว7า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข�า

หัวพันธุ#มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศนี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต7วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปCนต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าหัวพันธุ#มันฝรั่ง

จากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 
ข�อ ๔  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
หัวพันธุ#มันฝรั่ง (seed potato, Solanum tuberosum) 
 
ข�อ ๕  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแคนาดา

ปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ 
 
ข�อ ๖  หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๖.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๖.๒ แคนาดา คือ Canadian Food Inspection Agency ได�รับมอบหมายให�เปCน

องค#กรอารักขาพืชแห7งชาติ (National Plant Protection Organization) อย7างเปCนทางการของ
แคนาดา ซ่ึงต7อไปในประกาศนี้จะเรียกว7า “CFIA” 

 
ข�อ ๗  การอนุญาตนําเข�า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง/หน�า ๒๔/๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

ต�องมีใบอนุญาตนําเข�าซ่ึงออกให�โดยกรมวิชาการเกษตร 
 
ข�อ ๘  วิธีการขนส7ง 
ต�องส7งหัวพันธุ#มันฝรั่งมาจากเมืองท7าแห7งหนึ่งในแคนาดาไปยังเมืองท7าปลายทางใน

ราชอาณาจักรไทย ในลักษณะเปCนสินค�าขนส7งทางน้ําหรือทางอากาศ 
 
ข�อ ๙  ห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งและการรับรองสุขอนามัยพืชต�อง

ดําเนินการโดยห�องปฏิบัติการของ CFIA หรือห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองจาก CFIA 
 
ข�อ ๑๐  แหล7งปลูก 
๑๐.๑ หัวพันธุ#มันฝรั่งต�องมาจากแหล7งปลูกในแคนาดาซ่ึง CFIA กําหนดว7าเปCนแหล7ง

ปลูกหัวพันธุ#มันฝรั่งสําหรับส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทยและกรมวิชาการเกษตรได�ให�การรับรอง
แหล7งปลูกนั้นก7อนการส7งออก 

๑๐.๒ หัวพันธุ#มันฝรั่งเฉพาะจากแหล7งปลูกในรัฐต7อไปนี้ในแคนาดาได�รับอนุญาตให�
นําเข�ามาในราชอาณาจักรไทย 

๑๐.๒.๑ รัฐนิวบรันสวิก (New Brunswick) 
๑๐.๒.๒ รัฐปรินซ#เอ็ดเวิร#ดไอแลนด# (Prince Edward Island) 
๑๐.๒.๓ รัฐแอลเบอร#ตา (Alberta) 

 
ข�อ ๑๑  การผลิตและการรับรอง 
๑๑.๑ หัวพันธุ#มันฝรั่งจากแคนาดาต�องผ7านการตรวจรับรองตามข�อกําหนดของ

หน7วยงานท่ีมีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงเปCนท่ียอมรับ หน7วยงาน 
CFIA ได�รับการยอมรับว7า เปCนหน7วยงานท่ีมีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งในแคนาดาเพ่ือพิสูจน#
และรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทยภายใต�ระบบการรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งแห7ง
แคนาดา (Canadian Seed Potato Certification Program) เ พ่ือให� เปCนไปตามข�อ กําหนด
สุขอนามัยพืช ซ่ึงระบุไว�ในประกาศฉบับนี้ 

๑๑.๒ ยกเว�นกรณีท่ีได�ระบุไว� การผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องผ7านการตรวจรับรองให�
เปCนไปตามกฎหมายซ่ึงบัญญัติไว�ใน Seed Act (R.S., 1985, c. S - 8) และ Seed Regulations 
(C.R.C., c. 1400) Part II Seed Potatoes (sections 45 - 62) 

๑๑.๓ เปCนท่ียอมรับว7าระบบการรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งแห7งแคนาดานั้น ได�กําหนด
ระดับท่ียอมรับได�เท7ากับศูนย#สําหรับโรค bacterial ring rot, Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus และ Potato spindle tuber viroid (PSTVd) 

๑๑.๔ หน7วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งต7อเมื่อ
หัวพันธุ#มันฝรั่งเปCนไปตามข�อกําหนดสุขอนามัยพืชซ่ึงระบุไว�ในประกาศฉบับนี้เท7านั้น หมายเลขการ
รับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องระบุไว�บนบัตรรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งและใบรับรองสุขอนามัยพืช  ท้ังนี้ 
เพ่ือให�สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�อย7างรวดเร็วกรณีท่ีพบว7าหัวพันธุ#มันฝรั่งนําเข�ามีปxญหา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

ข�อ ๑๒  ข�อกําหนดสําหรับดิน 
๑๒.๑ ต�องจัดการหัวพันธุ#มันฝรั่งให�ปราศจากดินเท7าท่ีจะเปCนไปได�ในทางปฏิบัติ 
๑๒.๒ ดินท่ีมีลักษณะเปCนผงติดมากับหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องมีน้ําหนักไม7เกิน ๑๐๐ กรัม 

ต7อหัวพันธุ#มันฝรั่งน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม (เท7ากับร�อยละ ๐.๒ โดยน้ําหนัก) สําหรับดินท่ีมีลักษณะเปCน
ก�อนเกาะติดบนหัวพันธุ#มันฝรั่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีผิวเกินกว7าร�อยละ ๒๐ ต�องมีไม7เกินจํานวน ๓๐ หัว 
จากตัวอย7าง หัวพันธุ#มันฝรั่งจํานวน ๖๐๐ หัว (เท7ากับร�อยละ ๕) 

 
ข�อ ๑๓  ข�อกําหนดสําหรับไส�เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 
๑๓.๑ บางพ้ืน ท่ี ในรัฐแอลเบอร#ตา (Alberta) รั ฐบริ ติช โคลัม เ บีย (British 

Columbia) รัฐนิวฟxนด#แลนด#และแลบราดอร# (Newfoundland and Labrador) และรัฐควิเบก 
(Quebec) ในแคนาดา พบว7ามีการแพร7ระบาดของไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่ง ได�แก7 pale cyst 
nematode, Globodera pallida และ golden nematode, Globodera rostochiensis 

๑๓.๒ ห�ามนําเข�าราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุ#มันฝรั่งท่ีมาจากพ้ืนท่ีซ่ึงประกาศ
เปCนเขตควบคุมไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่งในแคนาดา และหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่ง
ซ่ึงผลการตรวจสอบดินพบไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่ง 

๑๓.๓ ต�องมีการบังคับใช�กฎระเบียบด�านสุขอนามัยพืชเพ่ือห�ามหรือจํากัดการขนส7ง
หรือเคลื่อนย�ายพืชหรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงอาจทําให�ไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่งเกิดการแพร7กระจายออกไปจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด 

๑๓.๔ ต�องดําเนินการตรวจไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่งในดินอย7างเปCนทางการในแปลง
ผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งก7อนเริ่มปลูกหรือก7อนเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง เฉพาะหัวพันธุ#มันฝรั่งปลูกในแปลงผลิต
หัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงปลอดจากไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่งเท7านั้นจะได�รับอนุญาตให�นําเข�าราชอาณาจักร
ไทย การรับรองไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่งในแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องเปCนไปตามวิธีการซ่ึงเห็นพ�อง
ร7วมกัน นอกจากนี้ต�องตรวจวิเคราะห#ตัวอย7างดินในห�องปฏิบัติการของ CFIA เท7านั้น 

๑๓.๕ นอกจากไส�เดือนฝอยซีสต#มันฝรั่งแล�ว หัวพันธุ#มันฝรั่งต�องมาจากแปลงผลิต
หัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงปราศจากไส�เดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามท่ีระบุไว�ในประกาศฉบับนี้ โดยอาศัยข�อมูล
จากการเฝ}าระวังอย7างเปCนทางการ 

 
ข�อ ๑๔  ข�อกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากรา 
๑๔.๑ โรค potato wart, Synchytrium endobioticum 

๑๔.๑.๑ ห�ามนําเข�าราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงมาจากแปลง
ผลิตหัวพันธุ#ท่ีมีการแพร7ระบาดของโรค potato wart 

๑๔.๑.๒ หัวพันธุ#มันฝรั่งท่ีจะส7งออกมายังราชอาณาจักรไทยต�องผลิตจาก
แปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงไม7เคยมีรายงานการตรวจพบโรค potato wart อย7างน�อยเปCนระยะทาง 
๕ กิโลเมตรจากแปลงปลูกมันฝรั่งท่ีพบโรค potato wart 

๑๔.๑.๓ ต�องมีการบังคับใช�กฎระเบียบด�านสุขอนามัยพืชเพ่ือห�ามหรือจํากัด
การขนส7งหรือเคลื่อนย�ายพืชหรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงอาจทําให�โรค potato wart เกิดการแพร7กระจายออกไป
จากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๔.๒ ระ ดับ ท่ียอมรับ ได� สํ าหรับ โรค powdery scab ซ่ึ ง มีสา เห ตุจากรา 
Spongospora subterranea ต�องมีหัวพันธุ#มันฝรั่งจํานวนไม7เกินร�อยละ ๒ ซ่ึงแสดงอาการของโรคท่ี
สามารถตรวจพบได�ระดับของโรค powdery scab ซ่ึงแสดงอาการท่ีสามารถตรวจพบได�คือ จํานวน 
๕ รอยแผลหรือมากกว7าต7อหัว 

๑ ๔ . ๓  ร ะ ดั บ ท่ี ย อ ม รั บ ไ ด� สํ า ห รั บ โ ร ค  skin spot ซ่ึ ง มี ส า เ ห ตุ จ า ก ร า 
Polyscytalumpustulans ต�องมีหัวพันธุ#มันฝรั่งจํานวนไม7เกินร�อยละ ๒ ซ่ึงแสดงอาการของโรคท่ี
สามารถตรวจพบได�ระดับของโรค skin spot ซ่ึงแสดงอาการท่ีสามารถตรวจพบได�คือ จํานวน ๕ รอยแผล
หรือมากกว7าต7อหัว 

 
ข�อ ๑๕  ข�อกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย 
๑๕.๑ ห�ามนําเข�าราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงมาจากแปลงผลิตหัว

พันธุ#มันฝรั่งท่ีมีการแพร7ระบาดของโรค bacterial ring rot, Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus และแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงใช�เครื่องจักรกล สถานท่ี และหรือ พนักงานร7วมกัน 

๑๕.๒ ต�องมีการบังคับใช�กฎระเบียบด�านสุขอนามัยพืชเพ่ือห�ามหรือจํากัดการขนส7ง
หรือเคลื่อนย�ายพืชหรือสิ่งอ่ืนใดซ่ึงอาจทําให�โรค bacterial ring rot เกิดการแพร7กระจายออกไปจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีการพบโรค 

๑๕.๓ ต�องตรวจวิ เคราะห#หัวพันธุ# มันฝรั่ งจากแปลงผลิต ท่ีจะส7งออกมายัง
ราชอาณาจักรไทยในห�องปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาโรค bacterial ring rot โดยห�องปฏิบัติการของ 
CFIA หรือห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองจาก CFIA เฉพาะหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแปลงผลิตซ่ึงผลการ
ตรวจวิเคราะห#ไม7พบโรค bacterial ring rot เท7านั้นจะได�รับอนุญาตให�นําเข�าราชอาณาจักรไทย 

๑๕.๔ วิธีการตรวจสําหรับโรค bacterial ring rot ต�องเปCนไปตามรายละเอียดท่ี
ระบุไว�ใน Directive D - ๙๗ - ๑๒ เรื่อง Seed potato certification program - Bacterial ring 
rot testing program for field grown seed potatoes 

 
ข�อ ๑๖  ข�อกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัส 
๑๖.๑ หัวพันธุ# มันฝรั่งต�องปลูกในแปลงผลิตหัวพันธุ# มันฝรั่งซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของ

หน7วยงานท่ีมีอํานาจตรวจรับรองได�ตรวจอาการของโรคท่ีเกิดจากไวรัสบนต�นมันฝรั่งด�วยสายตาใน
ระหว7างช7วงฤดูปลูกตามหลักเกณฑ#ท่ีกําหนดไว�ใน Seed Regulations (C.R.C., c. 1400) Part II 
Seed Potatoes (sections 45 - 62) และต�องปลอดจากโรคมันฝรั่งซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืช
กักกันของราชอาณาจักรไทยตามท่ีระบุไว� ในเอกสารแนบท�ายประกาศนี้ ยกเว�นไวรัสท่ีระบุไว�ในข�อ 
๑๖.๔ นอกจากนี้ ระดับท่ียอมรับได�สําหรับโรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสทุกชนิดนอกเหนือจากไวรัส
ศัตรูพืชกักกันในแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องไม7เกินร�อยละ ๐.๑ 

๑๖.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคท่ีเกิดจากไวรัสบนต�นมันฝรั่งด�วย
สายตาแล�วต�องตรวจวิเคราะห#การเข�าทําลายของโรค Potato virus Y (PVY) และ Potato leaf roll 
virus (PLRV) บนหัวพันธุ#มันฝรั่งในห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองตามวิธีการซ่ึงเห็นพ�องร7วมกัน
ระดับท่ียอมรับได�สําหรับโรค PVY และ PLRV บนหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแปลงปลูกท่ีกําหนดต�องไม7เกิน
ร�อยละ ๔ ปxจจุบันวิธีการซ่ึงเห็นพ�องร7วมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค PVY และ PLRV จาก
ใบและหน7อมีรายละเอียดดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๖.๒.๑ ตรวจจากใบ: เก็บรวบรวมใบมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่ง
ก7อนการฉีดพ7นสารเคมีทําลายต�นมันฝรั่ง และตรวจวิเคราะห#ใบด�วยเทคนิค enzyme - linked 
immunosorbent assay (ELISA) หรือ polymerase chain reaction (PCR) ตามกระบวนการของ 
CFIA ดังต7อไปนี้ 

(ก) วิธีการตรวจไวรัสประกอบด�วยการเก็บใบมันฝรั่งจํานวน ๓๐๐ ใบ 
จากแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งท่ีกําหนด (ต7อพ้ืนท่ีแปลงผลิตหัวพันธุ# ๑๐ เฮกตาร#) มัดรวมกัน ๑๕ มัด 
มัดละ ๒๐ ใบ 

(ข) สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสท่ีน�อยกว7า ร�อยละ ๔ 
ท่ีระดับความเชื่อม่ันร�อยละ ๙๕ นั้น หัวพันธุ#มันฝรั่งต�องถูกปฏิเสธการส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทย
หากจํานวน ๖ การทดสอบจากจํานวน ๑๕ การทดสอบแสดงผลบวก 

๑๖.๒.๒ ตรวจจากหน7อหรือหัวพันธุ#: ตรวจวิเคราะห#ไวรัสกับหน7อหรือหัวพันธุ#
ด�วยเทคนิค ELISA หรือ PCR ตามกระบวนการของ CFIA ดังต7อไปนี้ 

(ก) สุ7มหัวพันธุ#มันฝรั่งจํานวน ๓๐๐ หัว จากแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่ง
ท่ีกําหนด (ต7อพ้ืนท่ีแปลงผลิตหัวพันธุ# ๑๐ เฮกตาร#) ในระหว7างการเก็บเก่ียวหรือจากสินค�าส7งออกนํา
หัวพันธุ#มันฝรั่งไปเพาะไว�ในโรงเรือน เม่ืองอกแล�วจึงนําไปตรวจด�วยวิธี ELISA หรือเฉือนตาหัวพันธุ#มัน
ฝรั่งแล�วนําไปตรวจสอบโดยตรงด�วยเทคนิค PCR 

(ข) สุ7มหน7อจากหัวพันธุ#มันฝรั่งแยกรวมกันเปCน ๑๕ กลุ7ม แต7ละกลุ7ม
มี ๒๐ หน7อ สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสท่ีน�อยกว7าร�อยละ ๔ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร�อยละ ๙๕ นั้น หัวพันธุ#มันฝรั่งต�องถูกปฏิเสธการส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทยหากจํานวน ๖ การ
ทดสอบจากจํานวน ๑๕ การทดสอบแสดงผลบวก 

๑๖.๓ ห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองต�องเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจการ
ทําลายของโรค PVY และ PLRV บนหัวพันธุ#มันฝรั่งในห�องปฏิบัติการและต�องส7งมอบให�แก7กรม
วิชาการเกษตร เม่ือได�รับการร�องขอใบรายงานผลการตรวจควรมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการตรวจสอบ
ย�อนกลับ เช7น เกษตรกร ผู�ส7งออก หมายเลขการรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่ง จํานวนตัวอย7างท่ีตรวจและผล
การตรวจ เปCนต�น 

๑๖.๔ กรณีของโรค Potato mop top virus (PMTV) ระดับท่ียอมรับสําหรับการ
ตรวจด�วยสายตากับหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธุ#มันฝรั่งท่ีกําหนดนั้นต�องไม7ปรากฏอาการ
ของโรค 

 
ข�อ ๑๗  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ#และฉลาก 
๑๗.๑ ต�องบรรจุหัวพันธุ#มันฝรั่งน้ําหนัก ๒๕ - ๕๐ กิโลกรัม ในกระสอบซ่ึงต�องเปCน

กระสอบใหม7และป�ดปากกระสอบเม่ือบรรจุหัวพันธุ#มันฝรั่งแล�ว 
๑๗.๒ ต�องติดบัตรรับรองหัวพันธุ# มันฝรั่ งบนกระสอบบรรจุหัวพันธุ# มันฝรั่ ง

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องเปCนไปตามข�อกําหนดของ CFIA 
 
ข�อ ๑๘  การตรวจส7งออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๑๘.๑ หัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงเปCนสินค�าท่ีจะส7งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต�องผ7านการ
ตรวจของเจ�าหน�าท่ีก7อนหรือระหว7างการขนถ7ายช7วงสุดท�ายของการขนส7ง เม่ือดําเนินการตรวจเสร็จ
สิ้นแล�วต�องป�ดตู�และป�ดผนึกตู�ขนส7งสินค�าโดยทันที 

๑๘.๒ เจ�าหน�าท่ีต�องออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให�กับหัวพันธุ#มันฝรั่งซ่ึงเปCนไปตาม
ข�อกําหนดท่ีระบุไว�ในประกาศฉบับนี้เท7านั้น 

 
ข�อ ๑๙  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๑๙.๑ ต�องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพร�อมกับสินค�าหัวพันธุ# มันฝรั่งจาก

แคนาดาทุกครั้งท่ีมีการนําเข�า และต�องระบุรัฐท่ีเปCนแหล7งกําเนิดของหัวพันธุ#มันฝรั่ง 
๑๙.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต�องระบุข�อความเพ่ิมเติม ดังต7อไปนี้ 
“The seed potatoes in this consignment were produced in Canada in 

accordance with the conditions governing entry of seed potatoes to Thailand and 
inspected and found to be free of quarantine pests” 

๑๙.๓ ต�องบันทึกหมายเลขตู�ขนส7งสินค�า (สําหรับการขนส7งทางน้ําเท7านั้น) และ
หมายเลขการรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่ง ของหัวพันธุ#มันฝรั่งในแต7ละตู�ขนส7งสินค�าบนใบรับรองสุขอนามัย
พืชหรือในเอกสารแนบ 

 
ข�อ ๒๐  การตรวจนําเข�า 
๒๐.๑ เม่ือหัวพันธุ#มันฝรั่งมาถึงด7านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจหัวพันธุ#มัน

ฝรั่งจะดําเนินการหลังจากท่ีมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมาพร�อมกับ
สินค�า 

๒๐.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิ์สั่งให�ส7งกลับหรือสั่งให�ทําลายซ่ึงหัวพันธุ#มันฝรั่งโดย
ผู�นําเข�าเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7าย ในกรณีท่ีการรับรองหัวพันธุ#มันฝรั่งไม7เปCนไปตามข�อกําหนดนําเข�า
ด�านสุขอนามัยพืช หรือผนึกป�ดตู�ขนส7งสินค�าชํารุดหรือเสียหาย 

๒๐.๓ ถ� าตรวจพบศัตรู พืช กักกันของราชอาณาจักรไทยตามท่ีระบุไว� ใน
เอกสารแนบท�ายประกาศนี้ หรือตรวจพบว7าเกินกว7าระดับท่ียอมรับได�ในระหว7างการตรวจนําเข�าหัว
พันธุ# มันฝรั่งดังกล7าวต�องถูกส7งกลับหรือถูกทําลายโดยผู�นําเข�าเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7าย กรมวิชาการ
เกษตรจะแจ�งให� CFIA ทราบถึงการไม7ปฏิบัติตามข�อกําหนด และข้ึนอยู7กับสภาวการณ# กรมวิชาการ
เกษตรอาจระงับการนําเข�าหัวพันธุ#มันฝรั่งจากกองนั้น แปลงปลูก รัฐ หรือ ท้ังประเทศ 

๒๐.๔ CFIA ต�องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึนโดยทันทีและเสนอ
มาตรการแก�ไขกรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข�า เม่ือมีคําอธิบายท่ีชัดเจนถึง
สาเหตุของการไม7ปฏิบัติตามข�อกําหนดและได�มีการดําเนินการแก�ไขแล�วจนเปCนท่ียอมรับของกรม
วิชาการเกษตร 

๒๐.๕ ถ�าตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ียังคงมีชีวิตและไม7มีรายชื่อปรากฏอยู7ใน
เอกสารแนบท�ายประกาศนี้ ซ่ึงมีศักยภาพสําคัญด�านกักกันพืชต7อราชอาณาจักรไทย ต�องกําจัดศัตรูพืช
บนหัวพันธุ#มันฝรั่งด�วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ถ�ามีวิธีการกําจัด) ส7งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าเปCน
ผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7าย กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให�หยุดการนําเข�าหัวพันธุ#มันฝรั่งเปCนการชั่วคราว
จนกว7าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจพบนั้นได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

๒๐.๖ ถึงแม�ว7าหัวพันธุ#มันฝรั่งจะได�รับการตรวจปล7อยให�นําออกไปจากด7านนําเข�า
แล�ว ถ�ามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานว7าหัวพันธุ#มันฝรั่งนําเข�าจากบางแหล7งปลูกซ่ึงอาจมีศัตรูพืช
กักกันติดมาด�วยหัวพันธุ#มันฝรั่งจะถูกสั่งระงับไม7ให�นําไปปลูกและต�องถูกดําเนินมาตรการทาง
สุขอนามัยพืชท่ีเหมาะสมเพ่ือป}องกันไม7ให�ศัตรูพืชกักกันแพร7กระจายออกไปภายใต�คําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร ผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกล7าวนั้น 

๒๐.๗ ผู�นําเข�าหัวพันธุ#มันฝรั่งต�องส7งรายละเอียดผู�ปลูกและพื้นที่ที่ปลูกหัวพันธุ#
มันฝรั่งนําเข�าแก7กรมวิชาการเกษตรทันทีเม่ือได�รับการร�องขอ นอกจากนี้ ถ�ามีเหตุอันควรเชื่อได�ว7า
อาจมีศัตรูพืชกักกันของมันฝรั่งในแปลงปลูกมันฝรั่ง เจ�าหน�าท่ีกักกันพืชต�องดําเนินการสํารวจแปลง
ปลูกมันฝรั่งโดยทันที ผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายสําหรับการสํารวจดังกล7าวนั้น 

 
ข�อ ๒๑  การประเมินกระบวนการส7งออก 
๒๑.๑ หัวพันธุ#มันฝรั่งจากแหล7งปลูกตามท่ีระบุไว�ในข�อ ๑๐.๒ ในแคนาดาได�ผ7าน

การรับรองแล�วจากกรมวิชาการเกษตรให�ส7งออกหัวพันธุ#มันฝรั่งมายังราชอาณาจักรไทย การส7งออก
หัวพันธุ#มันฝรั่งจากแหล7งผลิตอ่ืนซ่ึงยังไม7ได�รับการรับรองนั้น จะเริ่มได�หลังจากกรมวิชาการเกษตรได�
ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส7งออกหัวพันธุ# มันฝรั่งแล�วเท7านั้น โดยแคนาดาเปCน
ผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด 

๒๑.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเข�า กรมวิชาการเกษตรอาจส7งเจ�าหน�าท่ีเดินทาง
ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส7งออกในแคนาดา ก7อนจะตัดสินใจอนุญาตให�นําเข�าหัวพันธุ#มัน
ฝรั่งได�อีกต7อไป ถ�ากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล�วเห็นว7าการประเมินวิธีการส7งออกมีความจําเปCน
โดยแคนาดาเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สมชาย  ชาญณรงค#กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. รายชื่อศัตรูพืชกักกันของหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแคนาดา แนบท�ายประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข�าหัวพันธุ#มันฝรั่งจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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