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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวพันธ์ุมันฝรั่งที่นําเข้า

เพื่อการค้าจากเครือรัฐออสเตรเลียเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช ออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวพันธ์ุมัน
ฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลียเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะปลูก ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ชนิดพืช 
หัวพันธ์ุมันฝรั่ง (seed potato) Solanum tuberosum 
 
ข้อ ๒  ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธ์ุมันฝรั่งและดินที่ติด

มากับหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.๒ ศัตรูพืชกักกันของหัวพันธ์ุมันฝรั่งที่ต้องมีการจัดการความเสี่ยง คือ 

๒.๒.๑ golden nematode, Globodera rostochiensis 
 
ข้อ ๓  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๓ .๒  เครือรัฐออสเตรเลีย  คือ Department of Agriculture, Fisheries and 

Forestry, Australian Quarantine and Inspection Service (หลังจากนี้ต่อไปจะอ้างถึงว่าเป็น 
DAFF-AQIS) 

 
ข้อ ๔  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
การตรวจสอบสําหรับการรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งและการรับรองสุขอนามัยพืชต้อง

ดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรอง 

 
ข้อ ๕ การขออนุญาตนําเข้า 
ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หน้า ๔๘/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๖  วิธีการขนส่ง 
หัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องส่งมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในเครือรัฐออสเตรเลียไปยังเมืองท่า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางเรือหรือทางอากาศ 
 
ข้อ ๗  แหล่งผลิต 
๗.๑ หัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องมาจากแหล่งผลิตในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่ง DAFF-AQIS 

กําหนดว่าเป็นแหล่งผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งสําหรับส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย และกรมวิชาการ
เกษตรได้ให้การรับรองแหล่งผลิตนั้นก่อนการส่งออก และ 

๗.๒ หัวพันธ์ุมันฝรั่งเฉพาะจากแหล่งผลิตในรัฐต่อไปนี้ในเครือรัฐออสเตรเลียได้รับ
อนุญาตให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 

๗.๒.๑ รัฐวิกตอเรีย (Victoria) 
๗.๒.๒ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) 
๗.๒.๓ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) 

 
ข้อ ๘  การผลิตและการรับรอง 
๘.๑ หัวพันธ์ุมันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลียต้องผ่านการตรวจรับรองตามข้อกําหนด

ของหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองและระบบการตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
หน่วยงานเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งเพื่อพิสูจน์
และรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย ภายใต้ระบบการตรวจรับรองหัวพันธ์ุมัน
ฝรั่งซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ได้แก่ 

๘.๑.๑ หน่วยงาน Victorian Certified Seed Potato Authority Inc. ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐวิกตอเรียและรัฐเซาท์
ออสเตรเลีย 

๘.๑.๒ หน่วยงาน AGWEST Plant Laboratories ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 

๘.๒ ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้ การผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องผ่านการตรวจรับรองให้
เป็นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่ง (National 
Standard for Certification of Seed Potatoes) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้ผ่านการเห็นชอบแล้วจาก 
AUSVEG 

๘.๓ หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองจะออกบัตรรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งต่อเมื่อหัว
พันธ์ุมันฝรั่งเป็นไปตามข้อกําหนดสุขอนามัยพืชซึ่งระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น หมายเลขการ
รับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องระบุไว้บนบัตรรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งและใบรับรองสุขอนามัยพืช ทั้งนี้ 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างรวดเร็วกรณีที่พบว่าหัวพันธ์ุมันฝรั่งนําเข้ามีปัญหา 

 
ข้อ ๙  ข้อกําหนดสําหรับดิน 
๙.๑ ต้องจัดการกับดินให้หัวพันธ์ุมันฝรั่งปราศจากดินเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
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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 
 
 

๙.๒ ดินที่มีลักษณะเป็นผงติดมากับหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องมีน้ําหนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม 
ต่อหัวพันธ์ุมันฝรั่งน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม (เท่ากับร้อยละ ๐.๒ โดยนํ้าหนัก) สําหรับดินที่มีลักษณะเป็น
ก้อนเกาะติดบนหัวพันธ์ุมันฝรั่ง หัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเป็นก้อนเกาะติดมาครอบคลุมพ้ืนที่ผิว
เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ต้องมีไม่เกินจํานวน ๓๐ หัว จากตัวอย่างหัวพันธ์ุมันฝรั่งจํานวน ๖๐๐ หัว 
(เท่ากับร้อยละ ๕) 

 
ข้อ ๑๐  ข้อกําหนดสําหรับไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน 
๑๐.๑ บางพื้นที่ในรัฐวิกตอเรียและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในเครือรัฐออสเตรเลีย

พบว่ามีการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่ง ได้แก่ golden nematode, Globodera 
rostochiensis 

๑๐.๒ ห้ามนําเข้าราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวพันธ์ุมันฝรั่งที่มาจากพ้ืนที่ซึ่งประกาศ
เป็นเขตควบคุมไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งในเครือรัฐออสเตรเลีย และห้ามนําเข้าราชอาณาจักรไทย
สําหรับหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งผลการตรวจสอบดินพบไส้เดือนฝอยซีสต์มัน
ฝรั่ง 

๑๐ .๓ รัฐซึ่ งพบการระบาดของไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งต้องมีการบังคับใช้
กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช เพื่อห้ามหรือจํากัดการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายพืชหรือสิ่งอื่นใดซึ่งอาจทํา
ให้ไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งเกิดการแพร่กระจายออกไปจากพื้นที่ที่มีการระบาด 

๑๐.๔ ต้องดําเนินการตรวจไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งในดินอย่างเป็นทางการในแปลง
ผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งก่อนเริ่มปลูกหรือก่อนเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง เฉพาะหัวพันธ์ุมันฝรั่งปลูกในแปลงผลิตหัว
พันธ์ุมันฝรั่งซึ่งปลอดจากไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งเท่านั้นจะได้รับอนุญาตให้นําเข้าราชอาณาจักรไทย 
การรับรองไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งในแปลงผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องเป็นไปตามวิธีการซึ่งเห็นพ้อง
ร่วมกัน นอกจากนี้ ต้องตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจ
รับรองหรือห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรอง 

๑๐.๕ นอกจากไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งแล้ว หัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องมาจากแปลงผลิต
หัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งปลอดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยอาศัยข้อมูล
จากการเฝ้าระวังอย่างเป็นทางการ 

 
ข้อ ๑๑  ข้อกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากรา 
ระดับที่ยอมรับได้สําหรับโรค powdery scab ซึ่งมีสาเหตุจากรา Spongospora 

subterranea ต้องมีหัวพันธ์ุมันฝรั่งจํานวนไม่เกินร้อยละ ๒ ซึ่งแสดงอาการของโรคที่สามารถตรวจ
พบได้ ระดับของโรค powdery scab ซึ่งแสดงอาการที่สามารถตรวจพบได้คือ จํานวน ๕ รอยแผล
หรือมากกว่าต่อหัว 

 
ข้อ ๑๒  ข้อกําหนดสําหรับโรคพืชกักกันซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส 
๑๒.๑ หัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องปลูกในแปลงผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่มีอํานาจตรวจรับรองได้ตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนต้นมันฝรั่งด้วยสายตาใน
ระหว่างช่วงฤดูปลูกตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่ง 
และต้องปลอดจากโรคมันฝรั่งซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุ



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 
 
 

ไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ นอกจากนี้ ระดับที่ยอมรับได้สําหรับโรคซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสทุก
ชนิดนอกเหนือจากไวรัสศัตรูพืชกักกันในแปลงผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๑ 

๑๒.๒ นอกเหนือจากการตรวจอาการของโรคที่เกิดจากไวรัสบนต้นมันฝรั่งด้วย
สายตาแล้ว ต้องตรวจวิเคราะห์การทําลายของโรค Potato virus Y (PVY) และ Potato leaf roll 
virus (PLRV) บนหัวพันธ์ุมันฝรั่งในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามวิธีการซึ่งเห็นพ้องร่วมกัน 
ระดับที่ยอมรับได้สําหรับโรค PVY และ PLRV บนหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากแปลงปลูกที่กําหนดต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๔ ปัจจุบันวิธีการซึ่งเห็นพ้องร่วมกันสําหรับตรวจหาการทําลายของโรค PVY และ PLRV จาก
ใบและหน่อมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑๒.๒.๑ ตรวจจากใบ : เก็บรวบรวมใบมันฝรั่งจากแปลงผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่ง
ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีทําลายต้นมันฝรั่ง และตรวจวิเคราะห์ใบด้วยเทคนิค ELISA ตามกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) วิธีการตรวจไวรัสประกอบด้วยการเก็บใบมันฝรั่งจํานวน ๓๐๐ 
ใบ จากแปลงผลิตหัวพันธ์ุมันฝรั่งที่กําหนด (ต่อพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธ์ุ ๑๐ เฮกแท) มัดรวมกัน ๑๕ 
มัด มัดละ ๒๐ ใบ 

(ข) สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่น้อยกว่าร้อยละ ๔ 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ นั้น หัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องถูกปฏิเสธการส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทย
หากจํานวน ๖ การทดสอบจากจํานวน ๑๕ การทดสอบแสดงผลบวก 

๑๒.๒.๒ ตรวจจากหน่อ : ตรวจวิเคราะห์หน่อด้วยเทคนิค ELISA ตาม
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) สุ่มหัวพันธ์ุมันฝรั่งจํานวน ๓๐๐ หัว จากแปลงผลิตหัวพันธ์ุมัน
ฝรั่งที่กําหนด (ต่อพื้นที่แปลงผลิตหัวพันธ์ุ ๑๐ เฮกแท) ในระหว่างการเก็บเกี่ยวหรือจากสินค้าส่งออก 
เฉือนตามันฝรั่งและนําไปเพาะไว้ในโรงเรือน 

(ข) สุ่มหน่อจากหัวพันธ์ุมันฝรั่งแยกรวมกันเป็น ๑๕ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
มี ๒๐ หน่อ สําหรับการตรวจหาระดับการทําลายของไวรัสที่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ ๙๕ นั้น หัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องถูกปฏิเสธการส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยหากจํานวน ๖ การ
ทดสอบจากจํานวน ๑๕ การทดสอบแสดงผลบวก 

๑๒.๓ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองต้องเก็บรักษาใบรายงานผลการตรวจการ
ทําลายของโรค PVY และ PLRV บนหัวพันธ์ุมันฝรั่งในห้องปฏิบัติการและต้องส่งมอบให้แก่กรม
วิชาการเกษตรเมื่อได้รับการร้องขอ ใบรายงานผลการตรวจควรมีข้อมูลเพียงพอสําหรับการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เช่น เกษตรกร ผู้ส่งออก หมายเลขการรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่ง จํานวนตัวอย่างที่ตรวจ และ
ผลการตรวจ เป็นต้น 

 
ข้อ ๑๓  ข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ์และฉลาก 
๑๓.๑ ต้องบรรจุหัวพันธ์ุมันฝรั่งน้ําหนัก ๒๕ - ๕๐ กิโลกรัม ในกระสอบ ซึ่งต้องเป็น

กระสอบใหม่และปิดปากกระสอบเมื่อบรรจุหัวพันธ์ุมันฝรั่งแล้ว 
๑๓ .๒ ต้องติดบัตรรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่ งบนกระสอบบรรจุหัวพันธ์ุมันฝรั่ ง 

รายละเอียดของฉลากบนบัตรรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ DAFF-AQIS 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 
 

ข้อ ๑๔  การตรวจส่งออก 
๑๔.๑ หัวพันธ์ุมันฝรั่งซึ่งเป็นสินค้าที่จะส่งออกไปยังราชอาณาจักรไทยต้องผ่านการ

ตรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนหรือระหว่างการขนถ่ายช่วงสุดท้ายของการขนส่ง เมื่อดําเนินการตรวจเสร็จ
สิ้นแล้วต้องปิดตู้และปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้าโดยทันที 

๑๔.๒ เจ้าหน้าที่ต้องออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับหัวพันธ์ุมันฝรั่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น 

 
ข้อ ๑๕  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๑๕.๑ ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพร้อมกับสินค้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากเครือรัฐ

ออสเตรเลียทุกครั้งที่มีการนําเข้า และต้องระบุรัฐที่เป็นแหล่งกําเนิดของหัวพันธ์ุมันฝรั่ง 
๑๕.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
“The seed potatoes in this consignment were produced in Australia in 

accordance with the conditions governing entry of seed potatoes to Thailand.” 
๑๕.๓ ต้องบันทึกหมายเลขตู้ขนส่งสินค้า (สําหรับการขนส่งทางเรือเท่านั้น) และ

หมายเลขการรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งของหัวพันธ์ุมันฝรั่งในแต่ละตู้ขนส่งสินค้าบนใบรับรองสุขอนามัย
พืช 

 
ข้อ ๑๖  การตรวจนําเข้า 
๑๖.๑ เมื่อหัวพันธ์ุมันฝรั่งมาถึงยังด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจหัวพันธ์ุ

มันฝรั่งจะดําเนินการหลังจากที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อม
กับสินค้าแล้ว 

๑๖.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งกลับหรือสั่งให้ทําลายซึ่งหัวพันธ์ุมันฝรั่ง โดย
ผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่การรับรองหัวพันธ์ุมันฝรั่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนําเข้า
ด้านสุขอนามัยพืชหรือผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าชํารุดหรือเสียหาย 

๑๖.๓ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ หรือตรวจพบว่าเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ในระหว่างการตรวจนําเข้า หัวพันธ์ุมันฝรั่งดังกล่าว
ต้องถูกส่งกลับหรือถูกทําลายโดยผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ 
DAFF-AQIS ทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ กรมวิชาการเกษตรอาจ
ระงับการนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากกองนั้น แปลงผลิต รัฐ หรือทั้งประเทศ 

๑๖.๔ DAFF-AQIS ต้องตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันทีและเสนอ
มาตรการแก้ไข กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกมาตรการระงับการนําเข้าเมื่อมีคําอธิบายที่ชัดเจนถึง
สาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและได้มีการดําเนินการแก้ไขแล้วจนเป็นที่ยอมรับของกรม
วิชาการเกษตร 

๑๖.๕ ถ้าตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนที่ยังคงมีชีวิตและไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ซึ่งมีศักยภาพสําคัญด้านกักกันพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องส่งกลับ 
ทําลาย หรือกําจัดศัตรูพืชบนหัวพันธ์ุมันฝรั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) โดยผู้นําเข้า
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้หยุดการนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากช่อง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 
 

ทางการนําเข้านั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑๖.๖ ถึงแม้ว่าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจะได้รับการตรวจปล่อยให้นําออกไปจากด่านนําเข้า
แล้ว ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อจากหลักฐานว่าหัวพันธ์ุมันฝรั่งนําเข้าจากบางแหล่งผลิตซึ่งอาจมีศัตรูพืช
กักกันติดมาด้วย หัวพันธ์ุมันฝรั่งจะถูกสั่งระงับไม่ให้นําไปปลูกและต้องถูกดําเนินมาตรการทาง
สุขอนามัยพืชที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชกักกันแพร่กระจายออกไปภายใต้คําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินมาตรการดังกล่าวนั้น 

๑๖.๗ ผู้นําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งต้องส่งรายละเอียดผู้ปลูกและพื้นที่ที่ปลูกหัวพันธ์ุมัน
ฝรั่งนําเข้าแก่กรมวิชาการเกษตรทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมี
ศัตรูพืชกักกันของมันฝรั่งในแปลงปลูกมันฝรั่ง เจ้าหน้าที่กักกันพืชต้องดําเนินการสํารวจแปลงปลูกมัน
ฝรั่งโดยทันที ผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการสํารวจดังกล่าวนั้น 

 
ข้อ ๑๗  การประเมินกระบวนการส่งออก 
๑๗.๑ หัวพันธ์ุมันฝรั่งจากแหล่งผลิตตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗.๒ ในเครือรัฐออสเตรเลีย

ได้ผ่านการรับรองแล้วจากกรมวิชาการเกษตรให้ส่งออกหัวพันธ์ุมันฝรั่งมายังราชอาณาจักรไทยการ
ส่งออกหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากแหล่งผลิตอ่ืนซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองนั้นจะเริ่มได้หลังจากกรมวิชาการ
เกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกหัวพันธ์ุมันฝรั่งแล้วเท่านั้น โดยเครือรัฐ
ออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๑๗.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า กรมวิชาการเกษตรอาจส่งเจ้าหน้าที่เดินทาง
ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในเครือรัฐออสเตรเลียก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นําเข้าหัว
พันธ์ุมันฝรั่งได้อีกต่อไป ถ้ากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่าการประเมินกระบวนการตรวจ
รับรองส่งออกมีความจําเป็น โดยเครือรัฐออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. รายชื่อศัตรูพืชกักกันของหัวพันธ์ุมันฝรั่งและดินจากเครือรัฐออสเตรเลีย แนบ
ท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวพันธ์ุมันฝรั่งจากเครือรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


