
 

ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ พ.ศ. ... (ร่างที ่๒) หน้า ๑ จาก ๖ 

ร่าง 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เงื่อนไขการนําเขา้เมลด็พันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. ... 
     

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศนําเข้าเพ่ือการค้าเสร็จสิ้น
แล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗    
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ เพ่ือการค้า ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุ              
มะเขือเทศ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ชนิดพืชที่อนุญาต 
เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ (tomato, Solanum lycopersicum)  

 ข้อ ๔ ประเทศที่ได้รับอนุญาต 
  ทุกประเทศ 

ข้อ ๕ ศัตรูพืชกักกันที่เก่ียวข้อง 
รายช่ือศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ ปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๖ การอนุญาตนําเข้า 
ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 

ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง 
ต้องส่งเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศมาจากเมืองท่าแห่งหน่ึงในประเทศหน่ึงประเทศใด ไปยังเมืองท่า

ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ หรือทางนํ้า หรือทางบก 

ข้อ ๘ ข้อกําหนดสําหรับการนําเข้า 
  ๘.๑  เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมิใช่พืชที่ได้รับการดัดแปลง
สารพันธุกรรม  
  ๘.๒ ต้องบรรจุเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มีการปะปน
ของแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชปลอมปน ส่วนของพืชอ่ืนๆ (ได้แก่ ใบ ส่วนของลําต้น เน้ือผล ส่วนของ
ผลที่ห่อหุ้มเมล็ด) และส่วนของสัตว์ (ได้แก่ มูลสัตว์ และขนสัตว์) 

  ๘.๓ เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกันในสองข้อกําหนด
นําเข้าด้านสุขอนามัยพืชของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ๘ ชนิด  
   ๘ .๓ .๑   ต้องมาจาก  [ประเทศ ] ที่ ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน  Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus, 
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Potato 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 
ช่ัวโมง เพ่ือกําจัดศัตรูพืชกักกัน Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic 
virus และต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มตรวจเมล็ดพันธ์ุ ๓,๐๐๐ เมลด็ (หรือ
ร้อยละ ๑๐ ของนํ้าหนักกรณีเมล็ดพันธ์ุปริมาณน้อย) ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลที่ เหมาะสม เช่น Reverse 
Transcription- Polymerase Chain Reaction; RT-PCR และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน  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
เมล็ดพันธ์ุ ๓,๐๐๐ เมล็ด (หรือร้อยละ ๑๐ ของนํ้าหนักกรณีเมล็ดพันธ์ุปริมาณน้อย) ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลที่
เหมาะสม เช่น PCR และ RT-PCR และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน 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

ส่งออกกํากับมาด้วย โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกคร้ังที่ส่งไปยัง
ราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความเพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหน่ึง หรือรวมกันในสามข้อความเพ่ิมเติมของแต่
ละศัตรูพืชกักกัน ๘ ชนิด  ดังต่อไปน้ี 

 “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 

at 80 oC 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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stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid and Columnea 
latent viroid.”   
  ๙.๒ หากดําเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยห้องปฏิบัติการขององค์กรอารักขาพืช
แห่งชาติ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อมูลดังต่อไปน้ี ได้แก่ จํานวนตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุที่ใช้ทดสอบ ชนิด
เช้ือสาเหตุโรคพืชเป้าหมาย และวิธีการทดสอบ 
  ๙.๓ หากดําเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองจาก
องค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ ต้องระบุข้อมูลในข้อ ๙.๒ ตลอดจนข้อมูลช่ือและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการที่
ดําเนินการทดสอบ หรือหมายเลขห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอารกัขาพืชแห่งชาติ 

 ข้อ ๑๐ การตรวจนําเข้า 
๑๐.๑ เมื่อเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศมาถึงด่านนําเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนําเข้าจะ

ดําเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารท้ังหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
 ๑๐.๒ กรมวิชาการเกษตรมีสิทธ์ิสั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทําลายซึ่งเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศโดย 

ผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนําเข้าด้านเอกสารและด้านสุขอนามัยพืช 
๑๐.๓ เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศทั้งหมดเมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทยต้องตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่า

ไม่มีแมลงหรือหอยที่มีชีวิต อาการของโรคพืช การปลอมปนของเมล็ดพืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์ โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ เพ่ือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการท่ีกําหนด และต้องกักเมล็ด
พันธ์ุมะเขือเทศไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ  

๑๐.๔ หากตรวจพบเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยเป็นพืชที่ได้รับการ
ดัดแปลงสารพันธุกรรม เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศต้องส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
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 ระหว่างการตรวจสอบนําเข้าเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศต้องส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

๑๐.๖ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันชนิดอ่ืนๆ ที่มี ชีวิตของราชอาณาจักรไทยตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ีระหว่างการตรวจนําเข้า เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่าน้ันด้วยวิธีที่
เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) หรือส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

๑๐.๗ หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนําเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือกรณีอ่ืนบ่อยครั้ง 
กรมวิชาการเกษตรอาจมีสิทธิระงับ หรือยุติการนําเข้า หรือกําหนดเงื่อนไขการนําเข้าเฉพาะเพ่ิมเติมในบาง
ประเทศตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

๑๐.๘ ในกรณี ตรวจพบสิ่ งมี ชี วิตชนิด อ่ืนที่ ยั งมี ชี วิตและไม่มี รายช่ือปรากฏอยู่ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี ซึ่งมีศักยภาพเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ต้องกําจัดศัตรูพืชเหล่าน้ัน
ด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกําจัด) หรือส่งกลับ หรือทําลาย โดยผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย         
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิระงับการนําเข้าเป็นการช่ัวคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบน้ัน
ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  
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ประกาศ ณ วันที่ 
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เอกสารแนบ 

รายช่ือศัตรูพืชกักกันของเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ 
แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง เง่ือนไขการนําเข้าเมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศ พ.ศ. .... 
 

ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
แมลง 
 Order Coleoptera
  Family Dermestidae 
   Trogoderma granarium khapra beetle 
   Trogoderma variabile grain dermestid 
 เช้ือสาเหตุโรคพืช 
    แบคทีเรีย 
            Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis bacterial canker of tomato
            Candidatus Liberibacter solanacearum zebra chip
            Pseudomonas corrugata pith necrosis of tomato 
            Pseudomonas syringae pv. tomato bacterial speck 
            Pseudomonas viridiflava bacterial leaf blight of tomato
    รา 
            Didymella lycopersici canker of tomato 
            Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 3
            Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Fusarium crown rot 
            Verticillium albo-atrum verticillium wilt of lucerne
    ไฟโตรพลาสมา 
            Candidatus phytoplasma solani
 ไวรัส 
            Alfalfa mosaic virus alfalfa yellow spot 
            Arabis mosaic virus hop bare-bine 
            Pelargonium zonate spot virus
            Pepino mosaic virus 
            Tomato black ring  virus ring spot of beet 
              Tomato brown rugose fruit virus
            Tomato busy stunt virus Lycopersicon virus 4 
            Tomato mosaic virus tomato mosaic 
            Tomato mottle mosaic virus
            Tomato ringspot virus ringspot of tomato 
            Tobacco streak virus tobacco streak 
            Tomato torrado virus torrado disease 
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ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ 
    ไวรอยด์ 
            Columnea latent viroid tomato vein necrosis disease
            Potato spindle tuber viroid spindle tuber of potato 
           Tomato apical stunt viroid 
           Tomato chlorotic dwarf viroid
           Tomato planta macho viroid

 


