ร่าง
ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. ...

แล้ว

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนําเข้าเพื่อการค้าเสร็จสิ้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญ ญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการค้า ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศกรมวิ ช าการเกษตร เรื่ อ ง เงื่ อ นไขการนํ า เข้ า เมล็ ด พั น ธุ์
มะเขือเทศ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (tomato, Solanum lycopersicum)
ข้อ ๔ ประเทศที่ได้รับอนุญาต
ทุกประเทศ
ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง
รายชื่ อ ศั ต รู พื ช กั ก กั น ของราชอาณาจั ก รไทยสํ าหรั บ เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขื อ เทศ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ การอนุญาตนําเข้า
ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง
ต้องส่งเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศใด ไปยังเมืองท่า
ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ หรือทางน้ํา หรือทางบก
ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า
๘.๑ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมิใช่พืชที่ได้รับการดัดแปลง
สารพันธุกรรม
๘.๒ ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มีการปะปน
ของแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชปลอมปน ส่วนของพืชอื่นๆ (ได้แก่ ใบ ส่วนของลําต้น เนื้อผล ส่วนของ
ผลที่ห่อหุ้มเมล็ด) และส่วนของสัตว์ (ได้แก่ มูลสัตว์ และขนสัตว์)
๘.๓ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันในสองข้อกําหนด
นําเข้าด้านสุขอนามัยพืชของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ๘ ชนิด
๘.๓.๑ ต้ อ งมาจาก [ประเทศ] ที่ ไ ม่ ป รากฏพบศั ต รู พื ช กั ก กั น Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus,
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-๒Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid,
Tomato planta macho viroid และ Columnea latent viroid หรือ
๘.๓.๒ ต้องผ่านการอบไอร้อนที่อุณหภูมิ ๘๐ องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา ๗๒
ชั่ ว โมง เพื่ อ กํ าจั ด ศั ต รู พื ช กั ก กั น Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic
virus และต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ ๓,๐๐๐ เมล็ด (หรือ
ร้อ ยละ ๑๐ ของน้ํ า หนั ก กรณี เมล็ ด พั น ธุ์ ป ริ ม าณน้ อ ย) ด้ ว ยวิ ธี ท างชี ว โมเลกุ ล ที่ เหมาะสม เช่ น Reverse
Transcription- Polymerase Chain Reaction; RT-PCR และพบว่ า ปราศจากศั ต รู พื ช กั ก กั น Tomato
brown rugose fruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato
chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid และ Columnea latent viroid หรือ
๘.๓.๓ ต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ โดยการสุ่มตรวจ
เมล็ดพันธุ์ ๓,๐๐๐ เมล็ด (หรือร้อยละ ๑๐ ของน้ําหนักกรณีเมล็ดพันธุ์ปริมาณน้อย) ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลที่
เหมาะสม เช่ น PCR และ RT-PCR และพบว่ าปราศจากศั ตรู พื ชกั กกั น Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus, Potato spindle tuber
viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho
viroid และ Columnea latent viroid
ข้อ ๙ การรับรองสุขอนามัยพืช
๙.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติจากประเทศผู้
ส่ ง ออกกํ า กั บ มาด้ ว ย โดยต้ น ฉบั บ ใบรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช ต้ อ งแนบมาพร้ อ มกั บ สิ น ค้ า ทุ ก ครั้ ง ที่ ส่ งไปยั ง
ราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันในสามข้อความเพิ่มเติมของแต่
ละศัตรูพืชกักกัน ๘ ชนิด ดังต่อไปนี้
“The consignment of tomato seeds was produced in [country] where
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose
fruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomatoapical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf
viroid, Tomato planta macho viroid and Columnea latent viroid are not known to occur.”
OR
“The consignment of tomato seeds was dry heat Pepino mosaic virus treated
o
at 80 C for 72 hours to eliminate Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino
mosaic virus and was officially tested using an appropriate genetic method and found free
from Tomato brown rugose fruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt
viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid and Columnea latent
viroid.”
OR
“The consignment of tomato seeds was officially tested using an appropriate
genetic method and found free from Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino
mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical
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-๓stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid and Columnea
latent viroid.”
๙.๒ หากดําเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยห้องปฏิบัติการขององค์กรอารักขาพืช
แห่งชาติ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้แก่ จํานวนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ทดสอบ ชนิด
เชื้อสาเหตุโรคพืชเป้าหมาย และวิธีการทดสอบ
๙.๓ หากดําเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก
องค์ ก รอารัก ขาพื ชแห่ งชาติ ต้ อ งระบุ ข้ อ มู ล ในข้ อ ๙.๒ ตลอดจนข้อ มู ล ชื่ อ และที่ อ ยู่ข องห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
ดําเนินการทดสอบ หรือหมายเลขห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ
ข้อ ๑๐ การตรวจนําเข้า
๑๐.๑ เมื่ อเมล็ดพั นธุ์มะเขือเทศมาถึ งด่านนํ าเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้าจะ
ดําเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า
๑๐.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิ์สั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทําลายซึ่งเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศโดย
ผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนําเข้าด้านเอกสารและด้านสุขอนามัยพืช
๑๐.๓ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทั้งหมดเมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทยต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า
ไม่มี แ มลงหรือ หอยที่ มี ชีวิต อาการของโรคพื ช การปลอมปนของเมล็ ด พื ช ดิ น เศษซากพื ชและสั ตว์ โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่กําหนด และต้องกักเมล็ด
พันธุ์มะเขือเทศไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
๑๐.๔ หากตรวจพบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยเป็นพืชที่ได้รับการ
ดั ด แปลงสารพั น ธุกรรม เมล็ ด พั น ธุ์ ม ะเขือ เทศต้ อ งส่ งกลั บ หรือทํ าลาย โดยผู้นํ าเข้าต้ อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่าย
๑๐.๕ หากตรวจพบ Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino
mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical
stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid แ ล ะ Columnea
latent viroid ระหว่างการตรวจสอบนําเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๐.๖ ในกรณี ต รวจพบศั ต รู พื ช กั ก กั น ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ มี ชี วิ ต ของราชอาณาจั ก รไทยตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนําเข้า เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่
เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) หรือส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
๑๐.๗ หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนําเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือกรณีอื่นบ่อยครั้ง
กรมวิชาการเกษตรอาจมีสิทธิระงับ หรือยุติการนําเข้า หรือกําหนดเงื่อนไขการนําเข้าเฉพาะเพิ่มเติมในบาง
ประเทศตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๑๐.๘ ในกรณี ต รวจพบสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น ที่ ยั ง มี ชี วิ ต และไม่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ น
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้น
ด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) หรือส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้น
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
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-๔ประกาศ ณ วันที่
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-๕เอกสารแนบ
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. ....
ชื่อวิทยาศาสตร์
แมลง
Order Coleoptera
Family Dermestidae
Trogoderma granarium
Trogoderma variabile
เชื้อสาเหตุโรคพืช
แบคทีเรีย
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Candidatus Liberibacter solanacearum
Pseudomonas corrugata
Pseudomonas syringae pv. tomato
Pseudomonas viridiflava
รา
Didymella lycopersici
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 3
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Verticillium albo-atrum
ไฟโตรพลาสมา
Candidatus phytoplasma solani
ไวรัส
Alfalfa mosaic virus
Arabis mosaic virus
Pelargonium zonate spot virus
Pepino mosaic virus
Tomato black ring virus
Tomato brown rugose fruit virus
Tomato busy stunt virus
Tomato mosaic virus
Tomato mottle mosaic virus
Tomato ringspot virus
Tobacco streak virus
Tomato torrado virus
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ชื่อสามัญ

khapra beetle
grain dermestid
bacterial canker of tomato
zebra chip
pith necrosis of tomato
bacterial speck
bacterial leaf blight of tomato
canker of tomato
Fusarium crown rot
verticillium wilt of lucerne

alfalfa yellow spot
hop bare-bine
ring spot of beet
Lycopersicon virus 4
tomato mosaic
ringspot of tomato
tobacco streak
torrado disease
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-๖ชื่อวิทยาศาสตร์
ไวรอยด์
Columnea latent viroid
Potato spindle tuber viroid
Tomato apical stunt viroid
Tomato chlorotic dwarf viroid
Tomato planta macho viroid
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ชื่อสามัญ
tomato vein necrosis disease
spindle tuber of potato
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