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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�าเมล็ดพันธุ%พิทูเนียจากราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด% 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
กรมวิชาการเกษตรได�วิเคราะห%ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ%พิทูเนียนําเข�าเพ่ือ

การค�าจากราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด%เสร็จสิ้นแล�ว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห7งพระราชบัญญัติกักพืช 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ ่งแก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข�าเมล็ดพันธุ%พิทูเนีย
จากราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด%เพ่ือเพาะปลูก ดังต7อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว7า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง เง่ือนไขการนําเข�า

เมล็ดพันธุ%พิทูเนียจากราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด% พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ประกาศนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปCนต�นไป 
 
ข�อ ๓  ชนิดพืชท่ีอนุญาต 
พิทูเนีย (petunia, Petunia spp.) ตามประกาศน้ี ได�แก7  เมล็ดพันธุ% พิ ทู เ นีย 

(petunia seeds) 
 
ข�อ ๔  ศัตรูพืชกักกันท่ีเก่ียวข�อง 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับเมล็ดพันธุ% พิ ทู เ นียจาก

ราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด%ปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 
 
ข�อ ๕  หน7วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๕.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๕ . ๒  ร า ชอ าณ า จั ก ร เ น เ ธ อ ร% แ ล น ด%  คื อ  Ministry of Economic Affairs, 

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority ได�รับมอบหมายให�เปCนองค%กร
อา รักขาพืชแห7 งชา ติ  (National Plant Protection Organization) อย7 า ง เปCนทางการของ
ราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด% ซึ่งต7อไปในประกาศน้ีจะเรียกว7า “NPPO” 

 
ข�อ ๖  การอนุญาตนําเข�า 
ต�องมีใบอนุญาตนําเข�าซึ่งออกให�โดยกรมวิชาการเกษตร 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง/หน�า ๗/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ข�อ ๗  วิธีการขนส7ง 
ต�องส7งเมล็ดพันธุ%พิทูเนียมาจากเมืองท7าแห7งหน่ึงในราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด%ไปยัง

เมืองท7าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปCนสินค�าทางอากาศหรือทางนํ้า 
 
ข�อ ๘  ข�อกําหนดสําหรับการนําเข�า 
๘.๑ ต�องมีหนังสือรับรองจากหน7วยงานราชการหรือเอกชน ท่ีหน7วยงานราชการให�

การรับรองว7าเมล็ดพันธุ%พิทูเนีย ท่ีได�รับอนุญาตนําเข�ามิใช7พืชท่ีได�รับการตัดต7อสารพันธุกรรม 
๘.๒ ต�องไม7มีการปะปนของดิน ทราย แมลงท่ีมีชีวิต วัชพืช เมล็ดพืชอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนใด

ท่ีมีศักยภาพนําพาศัตรูพืชกักกันได� 
 
ข�อ ๙  ข�อกําหนดสําหรับศัตรูพืชกักกัน 
๙.๑ เมล็ดพันธุ%พิทูเนียต�องมาจากต�นพิทูเนีย ซึ่งผ7านการตรวจสอบในช7วงระหว7าง

การเจริญเติบโต โดยเก็บตัวอย7างต�นพืชหรือเมล็ดเพ่ือตรวจสอบยืนยันในห�องปฏิบัติการของ NPPO 
หรือห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองจาก NPPO ว7าปราศจากศัตรูพืชกักกัน Verticillium albo - 
atrum, Pseudomonas viridiflava, Rhodococcus fascians, Alfalfa mosaic virus, Arabis 
mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Tobacco ringspot virus, Tomato black ring virus, 
Tomato spotted wilt virus, Chrysanthemum stunt viroid และ Tomato chlorotic dwarf 
viroid 

๙.๒ ต�องกําจัดศัตรูพืชด�วยกรรมวิธีดังต7อไปน้ี 
คลุกด�วยสารปoองกันกําจัดเช้ือรา เช7น ไทแรม (thiram) สารออกฤทธ์ิในอัตราร�อยละ 

๐.๒ หรือสารปoองกันกําจัดเชื้อราชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท7าโดยได�รับอนุญาตจากกรม
วิชาการเกษตรก7อน 

 
ข�อ ๑๐  ข�อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ%และฉลาก 
ต�องบรรจุในบรรจุภัณฑ%ท่ีใหม7 สะอาด แข็งแรง ปrดสนิท และสามารถปoองกันการ

ปนเปstอนของสิ่งหน่ึงสิ่งใดจากภายนอกได�ในระหว7างการส7งสินค�า 
 
ข�อ ๑๑  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๑๑.๑ ต�องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให�โดย NPPO โดยต�นฉบับใบรับรอง

สุขอนามัยพืชต�องแนบมาพร�อมกับสินค�าทุกคร้ังท่ีส7งไปยังราชอาณาจักรไทย และต�องระบุข�อความ
เพ่ิมเติม ดังต7อไปน้ี 

“Petunia seeds were derived from the plants those were inspected 
during growing season and plant or seed verified by laboratory test that are found 
free from Verticillium albo - atrum, Pseudomonas viridiflava, Rhodococcus fascians, 
Alfalfa mosaic virus, Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Tobacco ringspot 
virus, Tomato black ring virus, Tomato spotted wilt virus, Chrysanthemum stunt viroid 
and Tomato chlorotic dwarf viroid.” 
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๑๑.๒ ต�องระบุรายละเอียดการกําจัดศัตรูพืชลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืช พร�อม
แนบผลการตรวจสอบในห�องปฏิบัติการของ NPPO หรือห�องปฏิบัติการท่ีได�รับการรับรองจาก NPPO 

๑๑.๓ ต�องระบุช่ือวิทยาศาสตร% พันธุ%หรือสายพันธุ% ให�ชัดเจนลงในใบรับรอง
สุขอนามัยพืช 

 
ข�อ ๑๒  การตรวจนําเข�า 
๑๒.๑ เม่ือเมล็ดพันธุ%มาถึงด7านนําเข�าในราชอาณาจักรไทย การตรวจเมล็ดพันธุ%พิทูเนีย

นําเข�าจะดําเนินการหลังจากท่ีมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต�องของเอกสารท้ังหมดท่ีแนบมาพร�อม
กับสินค�า 

๑๒.๒ พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะสุ7มตัวอย7างเมล็ดพันธุ%พิทูเนียและตรวจสอบใน
ห�องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือยืนยันว7ามีศัตรูพืชกักกันติดมากับเมล็ดพันธุ%พิทูเนียหรือไม7 
และต�องกักเมล็ดพันธุ%พิทูเนียไว�จนกว7าจะทราบผลจากห�องปฏิบัติการ 

๑๒.๓ ถ� าตรวจพบศัตรู พืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามท่ีระบุไว� ใน
เอกสารแนบท�ายประกาศน้ีในระหว7างการตรวจนําเข�า เมล็ดพันธุ%พิทูเนียท้ังหมดจะถูกส7งกลับหรือ
ทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด 

๑๒.๔ ถ�าตรวจพบสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนท่ีไม7มีรายช่ือปรากฏในเอกสารแนบท�ายประกาศ
น้ีที่มีศักยภาพเปCนศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต�องกําจัดศัตรูพืชด�วยวิธีการท่ีเหมาะสม (ถ�ามี
วิธีการกําจัด) ส7งกลับ หรือทําลาย โดยผู�นําเข�าต�องเปCนผู�รับผิดชอบค7าใช�จ7ายท้ังหมด กรมวิชาการเกษตร
มีสิทธิระงับการนําเข�าเมล็ดพันธุ%พิทูเนียเปCนการช่ัวคราว จนกว7าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชท่ีตรวจ
พบน้ันได�ดําเนินการแล�วเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สุวิทย%  ชัยเกียรติยศ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. รายชื่อศัตรูพืชกักกันของเมล็ดพันธุ%พิทูเนียจากราชอาณาจักรเนเธอร%แลนด% 
แนบท�ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื ่อง เ งื ่อนไขการนําเข �าพิท ูเน ียจากราชอาณาจักร
เนเธอร%แลนด% พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
ชนิกา/ตรวจ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


