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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจาก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 

   
 

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป
ที่นําเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ .ศ . ๒๕๐๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช ออก
ประกาศกําหนดเงื่อนไขการนําหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้ามาในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ชนิดพืช 
หัวมันฝรั่ง (potato tuber) Solanum tuberosum 
 
ข้อ ๒  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๒.๒ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Ministry of Agriculture and 

Forestry, Department of Agriculture (หลังจากนี้ต่อไปจะอ้างถึงว่าเป็น MAF-DOA) 
 
ข้อ ๓  การขออนุญาตนําเข้า 
๓.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
๓.๒ ผู้ที่มีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปต้องดําเนินธุรกิจ

โรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 
๓.๓ ผู้ย่ืนคําขอจะได้รับใบอนุญาตนําเข้าถ้าโรงงานแปรรูปมันฝรั่งมีอุปกรณ์พร้อม

สําหรับจัดการกับดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่ง ส่วนของหัวมันฝรั่งที่คัดทิ้ง และน้ําล้างหัวมันฝรั่งตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๕ ได้อย่างปลอดภัย 

 
ข้อ ๔  วิธีการขนส่ง 
หัวมันฝรั่ งต้องส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังใน

ราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งผ่านพรมแดน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หน้า ๖๓/๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ข้อ ๕  การจดทะเบียนโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 
๕.๑ หัวมันฝรั่งนําเข้าเพื่อการแปรรูปต้องถูกแปรรูปในโรงงานแปรรูปมันฝรั่งที่จด

ทะเบียนและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กักกันพืชต้องตรวจสอบโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง
ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อกําหนด การรับรองโรงงานแปรรูปมันฝรั่งขึ้นอยู่กับการดําเนินการของบริษัท
นําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้ 

๕.๑.๑ โรงงานแปรรูปมันฝรั่งต้องมีอุปกรณ์ซึ่งเหมาะสมสําหรับการทําความ
สะอาดและการกําจัดเชื้อ 

๕.๑.๒ ต้องนําน้ําจากเครื่องล้างและเครื่องปอกหัวมันฝรั่งไปจัดการโดยระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ได้รับการยอมรับ หรือระบบกําจัดของเสียอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยอมรับ 

๕.๑.๓ ต้องกําจัดดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่งและเศษเหลือต่าง ๆ ของมันฝรั่ง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

๕.๑.๔ บริษัทนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปต้องเก็บรักษาข้อมูลจํานวน
หัวมันฝรั่งที่นําเข้าและแปรรูป และต้องไม่นําหัวมันฝรั่งไปทําการแปรรูปที่โรงงานอื่นโดยไม่ผ่านความ
เห็นชอบก่อนจากกรมวิชาการเกษตร 

๕.๒ ต้องตรวจสอบโรงงานแปรรูปหัวมันฝรั่งเป็นประจําทุกปีว่าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด โดยบริษัทนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๕.๓ โรงงานแปรรูปหัวมันฝรั่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด
โดยเคร่งครัด ใบอนุญาตนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจะถูกเพิกถอนถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด 

 
ข้อ ๖  ข้อกําหนดนําเข้าด้านสุขอนามัยพืช 
เพื่อลดความเสี่ยงของไส้เดือนฝอยและโรคพืชที่ทําลายบนหัวมันฝรั่ง ต้องดําเนิน

มาตรการสุขอนามัยพืชกับหัวมันฝรั่งนําเข้าเพื่อการแปรรูปด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 
๖.๑ ต้องล้างหัวมันฝรั่งด้วยน้ําให้สะอาดจนกระทั่งหัวมันฝรั่งปราศจากดินเท่าที่จะ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือ 
๖.๒ กรณีการนําเข้าหัวมันฝรั่งที่ไม่ล้างน้ํา ต้องดําเนินการปัดดินบนหัวมันฝรั่ง

จนกระทั่งปราศจากดินเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ดินที่มีลักษณะเป็นผงติดมากับหัวมันฝรั่งต้องมี
น้ําหนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อหัวมันฝรั่งน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม (เท่ากับร้อยละ ๐.๒ โดยน้ําหนัก) 
สําหรับดินที่มีลักษณะเป็นก้อนเกาะติดบนหัวมันฝรั่ง หัวมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเป็นก้อนเกาะติดมา
ครอบคลุมพ้ืนที่ผิวเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ต้องมีไม่เกินจํานวน ๓๐ หัว จากตัวอย่างหัวมันฝรั่งจํานวน 
๖๐๐ หัว (เท่ากับร้อยละ ๕) นอกจากนี้แล้ว ต้องควบคุมการแตกหน่อบนหัวมันฝรั่งด้วยสารยับย้ัง
ความงอก หรือ 

๖.๓ ต้องดําเนินการปัดดินบนหัวมันฝรั่งจนกระทั่งปราศจากดินเท่าที่จะเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ บรรจุมันฝรั่งในภาชนะบรรจุ และส่งออกภายในหนึ่งเดือนหลังจากเก็บเกี่ยว 

 
ข้อ ๗  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๗.๑ ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพร้อมกับสินค้าหัวมันฝรั่งจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกครั้งที่มีการนําเข้า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๗.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
“The potatoes in this consignment were produced in Laos in 

accordance with the conditions governing entry of potatoes for processing to 
Thailand.” 

และ 
“The potatoes in this consignment have been washed.” 
หรือ 
“The potatoes in this consignment were treated with a sprout 

inhibitor.” 
หรือ 
“The potatoes in this consignment were packed and shipped within 

month of harvest.” 
 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 
พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 


