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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   

 
ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจาก

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ กําหนดเงื่อนไขการนําหัวพันธ์ุมันฝรั่งจาก
สหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูกไว้แล้ว นั้น 

 
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้ให้การรับรองแหล่งผลิตและหน่วยงานที่มีอํานาจ

ตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 
๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช ออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวพันธ์ุมัน
ฝรั่งจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๒ แห่งประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการ

นําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“๗.๒ หัวพันธ์ุมันฝรั่งเฉพาะจากแหล่งผลิตในรัฐต่อไปนี้ในสหรัฐอเมริกาได้รับ

อนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
๗.๒.๑ รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) 
๗.๒.๒ รัฐไอดาโฮ (Idaho) 
๗.๒.๓ รัฐออริกอน (Oregon) 
๗.๒.๔ รัฐวอชิงตัน (Washington) 
๗.๒.๕ รัฐโคโลราโด (Colorado) 
๗.๒.๖ รัฐเมน (Maine) 
๗.๒.๗ รัฐมิชิแกน (Michigan) 
๗.๒.๘ รัฐมินนิโซตา (Minnesota) 
๗.๒.๙ รัฐมอนแทนา (Montana) 
๗.๒.๑๐ รัฐเนแบรสกา (Nebraska) 
๗.๒.๑๑ รัฐนิวยอร์ก (New York) 
๗.๒.๑๒ รัฐนอร์ทดาโคตา (North Dakota) 
๗.๒.๑๓ รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) 
๗.๒.๑๔ รัฐไวโอมิง (Wyoming)” 
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ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๑ แห่งประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการ
นําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๘.๑ หัวพันธ์ุมันฝรั่งจากสหรัฐอเมริกาต้องผ่านการตรวจรับรองเป็นไปตามข้อกําหนด
ของหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
หน่วยงานเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งเพื่อพิสูจน์
และรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยภายใต้ระบบการตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่ง
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 

๘.๑.๑ หน่วยงาน California Crop Improvement Association ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

๘ .๑ .๒ หน่วยงาน Idaho Crop Improvement Association ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐไอดาโฮ 

๘.๑.๓ หน่วยงาน Oregon Seed Certification Service ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐออริกอน 

๘.๑.๔ หน่วยงาน Washington State Department of Agriculture ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐวอชิงตัน 

๘.๑.๕ หน่วยงาน Colorado state University ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐโคโลราโด 

๘.๑.๖ หน่วยงาน Maine Department of Agriculture, Food and Rural 
Resources ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐเมน 

๘.๑.๗ หน่วยงาน Michigan Department of Agriculture, Pesticide and 
Plant Pest Management Division ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัว
พันธ์ุมันฝรั่งในรัฐมิชิแกน 

๘ .๑ .๘  หน่ ว ย ง าน  Minnesota Department of Agriculture, Plant 
Protection Division ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐ
มินนิโซตา 

๘.๑.๙ หน่วยงาน Montana State University ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐมอนแทนา 

๘ .๑ .๑๐  หน่วยงาน  Potato Certification Association of Nebraska 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐเนแบรสกาและรัฐ
ไวโอมิง 

๘ .๑ .๑๑ หน่วยงาน New York State College of Agriculture & Life 
Sciences at Cornell University ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุ
มันฝรั่งในรัฐนิวยอร์ก 

๘.๑.๑๒ หน่วยงาน North Dakota State Seed Department ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐนอร์ทดาโคตา 

๘ .๑ .๑๓ หน่วยงาน University of Wisconsin College of Agriculture 
and Life Sciences ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐ
วิสคอนซิน” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จิรากร  โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๕๕/๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 
ณัฐวดี/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


