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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  เงื่อนไขการนําเขาหวัมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสกอตแลนด 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยกรมวิชาการเกษตรไดวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปที่นําเขา

เพ่ือการคาจากสกอตแลนดเสร็จสิ้นแลว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘  และมาตรา   ๑๐   

แหงพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอธิบดี 

กรมวิชาการเกษตร  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช  ออกประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวมันฝรั่ง

เพ่ือการแปรรูปจากสกอตแลนดเขามาในราชอาณาจักร  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ชนิดพืช   

หัวมันฝรั่ง  (potato  tuber)  Solanum  tuberosum 

ขอ ๒ ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวของ 

รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปและดินที่ติดมา

กับหัวมันฝรั่งจากสกอตแลนด  ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  ๓.๑ ราชอาณาจักรไทย  คือ  กรมวิชาการเกษตร   

  ๓.๒ สกอตแลนด  คือ  Scottish  Government  Rural  Payments  and  Inspections  

Directorate  (หลังจากนี้ตอไปจะอางถึงวาเปน  SGRPID) 

ขอ ๔ การขออนุญาตนําเขา 

  ๔.๑ ตองมีใบอนุญาตนําเขาซึ่งออกใหโดยกรมวิชาการเกษตร   

  ๔.๒ ผูท่ีมีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตนําเขาหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปตองดําเนินธุรกิจ

โรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 
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  ๔.๓ ผูย่ืนคําขอจะไดรับใบอนุญาตนําเขาถาโรงงานแปรรูปมันฝรั่งมีอุปกรณพรอม

สําหรับจัดการกับดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่ง  สวนของหัวมันฝรั่งที่คัดทิ้งและน้ําลางหัวมันฝรั่งตามที่ระบุ

ไวในขอ  ๖  ไดอยางปลอดภัย 

ขอ ๕ วิธีการขนสง 

หัวมันฝรั่ งตองสงมาจากเมืองท าแหงหนึ่ งในสกอตแลนดไปยั ง เมืองท าปลายทาง 

ในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเปนสินคาขนสงทางเรือหรือทางอากาศ 

ขอ ๖ การจดทะเบียนโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 

  ๖.๑ หัวมันฝรั่งนําเขาเพื่อการแปรรูปตองถูกแปรรูปในโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 

ท่ีจดทะเบียนและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร  เจาหนาที่กักกันพืชตองตรวจสอบโรงงานแปรรูป 

มันฝรั่งวาไดปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนด  การรับรองโรงงานแปรรูปมันฝรั่งขึ้นอยูกับการดําเนินการ

ของบริษัทนําเขาหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด  ดังนี้   

   ๖.๑.๑ โรงงานแปรรูปมันฝรั่งตองมีอุปกรณซึ่งเหมาะสมสําหรับการทําความสะอาด

และการกําจัดเชื้อ 

   ๖.๑.๒ ตองนําน้ําจากเครื่องลางและเครื่องปอกหัวมันฝรั่งไปจัดการ  โดยระบบ

บําบัดน้ําเสียท่ีไดรับการยอมรับ  หรือระบบกําจัดของเสียอื่น ๆ  ท่ีไดรับการยอมรับ   

   ๖.๑.๓ ตองกําจัดดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่งและเศษเหลือตาง ๆ  ของมันฝรั่ง 

ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

   ๖.๑.๔ บริษัทนําเขาหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปตองเก็บรักษาขอมูลจํานวน

หัวมันฝรั่งที่นําเขาและแปรรูป  และตองไมนําหัวมันฝรั่งไปทําการแปรรูปที่โรงงานอื่นโดยไมผาน 

ความเห็นชอบกอนจากกรมวิชาการเกษตร 

  ๖.๒ ตองตรวจสอบโรงงานแปรรูปหัวมันฝรั่งเปนประจําทุกปวาไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนด  โดยบริษัทนําเขาหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๖.๓ โรงงานแปรรูปหัวมันฝรั่งตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด

โดยเครงครัด  ใบอนุญาตนําเขาหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจะถูกเพิกถอนถาไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไข  ท่ีกําหนด 
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ขอ ๗ แหลงผลิต 
  ๗.๑ บางพื้นที่ในสกอตแลนดพบวามีการแพรระบาดของไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่ง   

pale  cyst  nematode,  Globodera  pallida  และ  golden  nematode,  Globodera  rostochiensis   
  ๗.๒ หัวมันฝรั่งจากทุกแหลงในสกอตแลนดไดรับอนุญาตใหนําเขามาในราชอาณาจักรไทย  

ยกเวนหัวมันฝรั่งจากพื้นที่ดังตอไปนี้หามนําเขาราชอาณาจักรไทย   
   ๗.๒.๑ หัวมันฝรั่งจากพื้นที่ซึ่งประกาศเปนเขตควบคุมไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่ง 
   ๗.๒.๒ หัวมันฝรั่งจากแปลงปลูกซึ่งผลการตรวจสอบดินพบไสเดือนฝอย   

ซีสตมันฝรั่ง 
ขอ ๘ ขอกําหนดนําเขาดานสุขอนามัยพืช 
  ๘.๑ หัวมันฝรั่งนําเขาเพื่อการแปรรูปตองปลอดจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไวใน

ประกาศฉบับนี้   
  ๘.๒ ตองดําเนินการตรวจไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งในดินอยางเปนทางการในแปลงปลูก

กอนเริ่มปลูกมันฝรั่งหรือกอนเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง   เฉพาะมันฝรั่งปลูกในแปลงปลูกซึ่งปลอดจาก 
ไสเดือนฝอยซีสตมันฝรั่งเทานั้นจะไดรับอนุญาตใหนําเขาราชอาณาจักรไทย  การรับรองไสเดือน 
ฝอยซีสตมันฝรั่งในแปลงปลูกมันฝรั่งตองเปนไปตามวิธีการซึ่งเห็นพองรวมกัน  นอกจากนี้  ตองตรวจ
วิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการของ  Science  and  Advice  for  Scottish  Agriculture   

  ๘.๓ เพ่ือลดความเสี่ยงของไสเดือนฝอยและโรคพืชท่ีทําลายบนหัวมันฝรั่ง  ตอง

ดําเนินมาตรการสุขอนามัยพืชกับหัวมันฝรั่งนําเขาเพื่อการแปรรูปดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 

   ๘.๓.๑ ตองลางหัวมันฝรั่งดวยน้ําใหสะอาดจนกระทั่งหัวมันฝรั่งปราศจากดิน

เทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ  หรือ 
   ๘.๓.๒ กรณีการนําเขาหัวมันฝรั่งที่ไมลางน้ํา  ตองดําเนินการปดดินบนหัวมันฝรั่ง

จนกระทั่งปราศจากดินเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ  ดินที่มีลักษณะเปนผงติดมากับหัวมันฝรั่งตองมี
น้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  ตอหัวมันฝรั่งน้ําหนัก  ๕๐  กิโลกรัม  (เทากับรอยละ  ๐.๒  โดยน้ําหนัก)  
สําหรับดินที่มีลักษณะเปนกอนเกาะติดบนหัวมันฝรั่ง  หัวมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเปนกอนเกาะติดมา
ครอบคลุมพ้ืนที่ผิวเกินกวารอยละ  ๒๐  ตองมีไมเกินจํานวน  ๓๐  หัว  จากตัวอยางหัวมันฝรั่งจํานวน  
๖๐๐  หัว  (เทากับรอยละ  ๕)  นอกจากนี้แลวตองควบคุมการแตกหนอบนหัวมันฝรั่งดวยสารยับยั้ง 
ความงอก 
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ขอ ๙ การรับรองสุขอนามัยพืช 
  ๙.๑ ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพรอมกับสินคาหัวมันฝรั่งจากสกอตแลนด

ทุกครั้งที่มีการนําเขา   
  ๙.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชตองระบุขอความเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้ 
   “The  potatoes  in  this  consignment  were  produced  in  Scotland  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 การสงออกหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสกอตแลนดมายังราชอาณาจักรไทย   

จะเริ่มไดหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรไดทําการประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกแลวเทานั้น  
โดยสกอตแลนดเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

  ๑๐.๒ ในกรณีท่ีมีการระงับการนําเขา  กรมวิชาการเกษตรอาจสงเจาหนาที่เดินทาง 
ไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองสงออกในสกอตแลนด  กอนจะตัดสินใจอนุญาตใหนําเขาหัวมันฝรั่ง
เพ่ือการแปรรูปไดอีกตอไป  ถากรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลวเห็นวาการประเมินกระบวนการตรวจ
รับรองสงออกมีความจําเปน  โดยสกอตแลนดเปนผูรับผดิชอบคาใชจายทั้งหมด 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



รายช่ือศัตรูพืชกักกนัของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปและดนิจากสกอตแลนด 
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร  

เร่ือง เงื่อนไขการนําเขาหวัมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสกอตแลนด 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 

 


