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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  เง่ือนไขการนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปจากแคนาดา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปที่นําเขา

เพื่อการคาจากแคนาดาเสร็จ ส้ินแลว   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘   และมาตรา   ๑๐   

แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดี 

กรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขการนําหัวมันฝร่ัง

เพื่อการแปรรูปจากแคนาดาเขามาในราชอาณาจักร  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   

หัวมันฝร่ัง  (potato  tuber)  Solanum  tuberosum 

ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปและดินที่ติดมา

กับหัวมันฝร่ังจากแคนาดาปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   

  ๓.๒ แคนาดา  คือ  Canadian  Food  Inspection  Agency  (หลังจากนี้ตอไปจะอางถึง 

วาเปน  CFIA) 

ขอ ๔ การขออนุญาตนําเขา 

  ๔.๑ ตองมีใบอนุญาตนําเขาซ่ึงออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   

  ๔.๒ ผูที่มีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปตองดําเนินธุรกิจ

โรงงานแปรรูปมันฝร่ัง 
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  ๔.๓ ผูย่ืนคําขอจะไดรับใบอนุญาตนําเขาถาโรงงานแปรรูปมันฝร่ังมีอุปกรณพรอม

สําหรับจัดการกับดินที่ติดมากับหัวมันฝร่ัง  สวนของหัวมันฝร่ังที่คัดทิ้ง  และน้ําลางหัวมันฝร่ังตามที่ระบุ

ไวในขอ  ๖  ไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๕ วิธีการขนสง 

หัวมันฝร่ังตองสงมาจากเมืองทาแหงหนึ่งในแคนาดาไปยังเมืองทาปลายทางในราชอาณาจักรไทย

ในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 

ขอ ๖ การจดทะเบียนโรงงานแปรรูปมันฝร่ัง 

  ๖.๑ หัวมันฝร่ังนําเขาเพื่อการแปรรูปตองถูกแปรรูปในโรงงานแปรรูปมันฝร่ัง 

ที่จดทะเบียนและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร  เจาหนาที่กักกันพืชตองตรวจสอบโรงงานแปรรูป 

มันฝร่ังวาไดปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนด  การรับรองโรงงานแปรรูปมันฝร่ังข้ึนอยูกับการดําเนินการ

ของบริษัทนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด  ดังนี้   

   ๖.๑.๑ โรงงานแปรรูปมันฝร่ังตองมีอุปกรณซ่ึงเหมาะสมสําหรับการทํา 

ความสะอาดและการกําจัดเชื้อ 

   ๖.๑.๒ ตองนําน้ําจากเครื่องลางและเครื่องปอกหัวมันฝร่ังไปจัดการโดยระบบ

บําบัดน้ําเสียที่ไดรับการยอมรับ  หรือระบบกําจัดของเสียอื่น ๆ  ที่ไดรับการยอมรับ   

   ๖.๑.๓ ตองกําจัดดินที่ติดมากับหัวมันฝร่ังและเศษเหลือตาง ๆ  ของมันฝร่ัง

ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

   ๖.๑.๔ บริษัทนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปตองเก็บรักษาขอมูลจํานวน

หัวมันฝร่ังที่นําเขาและแปรรูป  และตองไมนําหัวมันฝร่ังไปทําการแปรรูปที่โรงงานอื่นโดยไมผาน 

ความเห็นชอบกอนจากกรมวิชาการเกษตร 

  ๖.๒ ตองตรวจสอบโรงงานแปรรูปหัวมันฝร่ังเปนประจําทุกปวาไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนด  โดยบริษัทนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๖.๓ โรงงานแปรรูปหัวมันฝร่ังตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด

โดยเครงครัด  ใบอนุญาตนําเขาหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปจะถูกเพิกถอนถาไมสามารถปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่กําหนด 
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ขอ ๗ แหลงผลิต 
  ๗.๑ บางพื้นที่ในรัฐแอลเบอรตา  (Alberta)  รัฐบริติชโคลัมเบีย  (British  Columbia)  

รัฐนิวฟนดแลนดและแลบราดอร  (Newfoundland  and  Labrador)  และ  รัฐควิเบก  (Quebec)  ในแคนาดา
พบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง  pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida  และ  
golden  nematode,  Globodera  rostochiensis 

  ๗.๒ หัวมันฝร่ังจากทุกรัฐในแคนาดาไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรไทย  
ยกเวนหัวมันฝร่ังจากพื้นที่ดังตอไปนี้หามนําเขาราชอาณาจักรไทย   

   ๗.๒.๑ หัวมันฝร่ังจากพื้นที่ซ่ึงประกาศเปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝร่ัง 
   ๗.๒.๒ หัวมันฝร่ังจากแปลงปลูกซ่ึงผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอยซีสต 

มันฝร่ัง 
ขอ ๘ ขอกําหนดนําเขาดานสุขอนามัยพืช 
  ๘.๑ หัวมันฝร่ังนําเขาเพื่อการแปรรูปตองปลอดจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวใน

ประกาศฉบับนี้   
  ๘.๒ เพื่อลดความเสี่ยงของไส เ ดือนฝอยและโรคพืชที่ทําลายบนหัวมันฝร่ัง   

ตองดําเนินมาตรการสุขอนามัยพืชกับหัวมันฝร่ังนําเขาเพื่อการแปรรูปดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 
   ๘.๒.๑ ตองลางหัวมันฝร่ังดวยน้ําใหสะอาดจนกระทั่งหัวมันฝร่ังปราศจาก  

ดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ  หรือ 
   ๘.๒.๒ กรณีการนําเขาหัวมันฝร่ังที่ไมลางน้ํา  ตองดําเนินการปดดินบนหัวมันฝร่ัง

จนกระทั่งปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ  ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวมันฝร่ังตองมี
น้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  ตอหัวมันฝร่ังน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  
สําหรับดินที่มีลักษณะเปนกอนเกาะติดบนหัวมันฝร่ัง  หัวมันฝร่ังซ่ึงมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมา
ครอบคลุมพื้นที่ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวมันฝร่ังจํานวน  
๖๐๐  หัว  (เทากับรอยละ  ๕)  นอกจากนี้แลว  ตองควบคุมการแตกหนอบนหัวมันฝร่ังดวยสารยับย้ัง
ความงอก 

ขอ ๙ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๙.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวมันฝร่ังจากแคนาดา 

ทุกคร้ังที่มีการนําเขา  และตองระบุรัฐที่เปนแหลงกําเนิดของหัวมันฝร่ัง   
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  ๙.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ 
   “The  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  Canada  in  accordance  

with  the  conditions  governing  entry  of  potatoes  for  processing  to  Thailand  and  inspected  and  
found  to  be  free  of  quarantine  pests.” 

   และ 
   “The  potatoes  in  this  consignment  have  been  washed.” 
   หรือ 
   “The  potatoes  in  this  consignment  were  treated  with  a  sprout  inhibitor.”   
  ๙.๓ ตองบันทึกหมายเลขตูขนสงสินคา  (สําหรับการขนสงทางเรือเทานั้น)   

บนใบรับรองสุขอนามัยพืช 
ขอ ๑๐ การประเมินกระบวนการสงออก 
  ๑๐.๑ การสงออกหัวมันฝร่ังเพื่อการแปรรูปจากแคนาดามายังราชอาณาจักรไทย   

จะเร่ิมไดหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกแลวเทานั้น  
โดยแคนาดาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๑๐.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทาง 
ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในแคนาดา  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขาหัวมันฝร่ัง
เพื่อการแปรรูปไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจ
รับรองสงออกมีความจําเปน  โดยแคนาดาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



รายช่ือศัตรูพืชกกักนัของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปและดินจากแคนาดา 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เรื่อง เงื่อนไขการนําเขามันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากแคนาดา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือสามัญ 
โรคพืช (Plant diseases)  
ไสเดือนฝอย (Nematodes)  
 Ditylenchus destructor  potato rot nematode 
 Ditylenchus dipsaci (potato race) stem and bulb nematode 
 Globodera pallida pale cyst nematode  
 Globodera rostochiensis golden nematode 
 Heterodera glycines soybean cyst nematode 

 
 


