แนวทางดาเนิ น การตามมาตรการเฝ้ า ระวั ง ผั ก และผลไม้ ส ดนาเข้ า
ที่ อ าจมี ส ารพิ ษ ตกค้ า งทางการเกษตร ณ ด่ า นอาหารและยา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
(สาหรับผู้นาเข้า)
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของ
ประเทศ ให้ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนไทยได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากสาร
กาจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และจากปัญหาการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผัก
ผลไม้สดเกินค่ามาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงได้ออกประกาศ เรื่อง คาชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร เมื่อวันที่
24 มกราคม 2563 ซึง่ มาตรการดังกล่าวมีผลครอบคลุมทั้งการผลิต นาเข้า และจาหน่าย
โดยกรณีการนาเข้ากาหนดให้มีการตรวจสอบสารพิษตกค้างฯ และการแสดงฉลากของผัก
และผลไม้ ณ ด่านอาหารและยาทุกครั้งที่มีการนาเข้า หรือให้ผู้นาเข้าแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิดหรือสถาบันเอกชนที่
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ประกอบการนาเข้า เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ดังนั้น กองด่านอาหารและยา จึง ได้จัดทาแนวทางการดาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผัก
และผลไม้สดนาเข้าที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา (สาหรับผู้นาเข้า) ขึ้น เพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถนามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กรอบการดาเนินการ
1. การดาเนินการตามมาตรการนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง อาหารที่
มีสารพิษตกค้าง และเรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด
บางชนิด และการแสดงฉลาก ออกตามความในพระราชบั ญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับ ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจสอบอาหารที่นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่
13 มิถุนายน 2559
2. อาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศสานักงานฯ เรื่อง คาชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่
อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ได้แก่ ผักและผลไม้สดทุกชนิด แต่ไม่รวมผักผลไม้ชนิดแห้งและแช่แข็ง
3. กองด่านอาหารและยา ได้จัดทา บัญชีรายชื่อผักผลไม้สดนาเข้าที่พบปัญหาสารพิษตกค้างจาก
วัตถุอันตรายทางการเกษตร (บัญชี Very high risk) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่และผู้นาเข้าได้ทราบว่าผักผลไม้สด
ชนิดใด จากผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้ขายรายใด มีความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างฯ โดยนาข้อมูลรายชื่อผักผลไม้สดที่
พบการตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ชื่อผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้ขาย
และประเทศต้นทาง มาจากบัญชีระบบกักกัน
4. กองด่านอาหารและยาได้จัดกลุ่มผักผลไม้สดตามความเสี่ยงของการพบสารพิษตกค้างทางการ
เกษตรที่เคยพบปัญหา เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
4.1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Very high risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่ปรากฏใน “บัญชี
รายชื่อผักผลไม้สดนาเข้าที่พบปัญหาสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

-24.2 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่ด่านอาหารและยามีการเก็บ
ตัวอย่างในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วพบปัญหาซึ่งจะมีการแจ้งเป็นรายปี โดยปีงบประมาณ 256๑ - ๒๕๖2
มีประวัติการพบสารพิษตกค้างทางการเกษตรมากกว่าร้อยละ 20 ของตัวอย่างผักผลไม้แต่ละชนิด ใน 5
อันดับแรก ได้แก่
กลุ่มผัก : ถั่วลันเตาหวาน ขึ้นฉ่าย ผักชี คะน้า ปวยเล้ง
กลุ่มผลไม้ : เชอร์รี ส้ม สตรอว์เบอร์รี องุ่น และแก้วมังกร
4.3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่า (Low risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่ด่านอาหารและยาเก็บตัวอย่างใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แล้วมีประวัติการพบสารพิษตกค้างทางการเกษตรไม่เกินร้อยละ 20 ของตัวอย่างผัก
ผลไม้แต่ละชนิด และไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Very high risk) หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High risk)
5. พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหลักการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรในผักผลไม้สดนาเข้า
ตามความเสี่ยงจากมากไปน้อย โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดจะใช้มาตรการจัดการที่เข้มงวดที่สุด ส่วนกลุ่มความ
เสี่ยงอื่นจะใช้มาตรการจัดการที่ลดหลั่นลงมา
6. กองด่านอาหารและยาจะอานวยความสะดวกแก่ผู้นาเข้าด้วยการงดเว้นมาตรการบางประการ
หากผู้นาเข้าสามารถแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร
(Certificate of Analysis : COA) ตามรายการที่กาหนด ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศ
ที่เป็นแหล่งกาเนิด หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบัน
เอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ประกอบการนาเข้า เพื่อ
แสดงว่าผักผลไม้สดรุ่นดังกล่าวมีความปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้การแสดง COA ดังกล่าวไม่ใช่
มาตรการบั ง คั บ เป็ น มาตรการเพื่ อ ท าให้ การตรวจสอบเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ทั้ งนี้รายการสารพิ ษตกค้ างฯ ที่
กาหนดให้แสดงใน COA เป็นดังนี้
6.1 กลุ่ม Very high risk ให้แสดงรายการสารตามที่ปรากฏในบัญชี Very high risk
6.2 กลุ่ม High risk ให้แสดงตามรายการสารพิษตกค้างฯ ที่พบปัญหาของกลุ่ม High risk รวม
กับสารไกลโฟเสต พาราควอต และหรือคลอร์ไพรีฟอส
7. บัญชี Very high risk และรายการสารพิษตกค้างฯ ที่พบปัญหาของกลุ่ม High risk สามารถ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กองด่านอาหารและยา (www.fda.moph.go.th/sites/Logistics/Pages/Main.aspx)
วิธีดาเนินการสาหรับผู้นาเข้า
1. ตรวจสอบชื่อผักผลไม้สด และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกหรือผู้ขายว่าอยู่ในกลุ่ม Very high risk
หรือไม่ จากบัญชี Very high risk ในเว็บไซต์กองด่านอาหารและยา หากอยู่ในกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและ
ยาจะเก็บตัวอย่างมอบให้ผู้นาเข้า นาไปส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อ
หาสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามรายการสารที่เคยพบปัญหา และจะดาเนินการกับสินค้า
ที่เหลือ ดังนี้
1.1 กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจาเป็นของผู้นาเข้า และความพร้อมของสถานที่เก็บ
สินค้า ณ ด่านนาเข้าแล้ว พบว่าสามารถรอผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ จะกักสินค้าเพื่อรอผล
วิเคราะห์ ทั้งนีภ้ าระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นาเข้า
- หากผลวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ดาเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป
- หากผลวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ให้นาเข้า

-31.2 กรณีไม่สามารถรอผลการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบั ติการได้ ผู้น าเข้า ต้องทาบันทึก
คาให้ ก ารว่า ไม่ป ระสงค์จ ะรอผลวิเคราะห์ ท างห้ องปฏิบัติก ารพร้ อมทั้งเหตุผ ลความจ าเป็น และเงื่อนไข
“ยิ น ยอมให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ ายั ด สิ น ค้ า ไว้ ณ สถานที่ เ ก็ บ ตามใบอนุ ญ าตน าหรื อ สั่ ง อาหารเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร จนกว่าจะได้รับการถอนอายัด จึงจะนาสินค้าไปดาเนินการต่อไปได้ ” และเจ้าหน้าที่จะอายัด
สินค้า จากนั้นให้ผู้นาเข้าดาเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป
กองด่านอาหารและยาจะอานวยความสะดวกแก่ผู้นาเข้า หากสามารถแสดง COA ที่ระบุรายการ
สารตามที่ปรากฏในบัญชี Very high risk เพื่อแสดงว่าผักผลไม้สดรุ่นดังกล่าวมีความปลอดภัยเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด โดยจะได้รับยกเว้นการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะทาให้การตรวจปล่อยดาเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ตรวจสอบชื่อผักผลไม้สดว่าอยู่ในกลุ่ม High risk หรือไม่ หากอยู่ในกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะสุ่มเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารพิษตกค้างทางการเกษตร จากนั้นให้ผู้นาเข้าดาเนินพิธีการ
ทางศุลกากรต่อไป
ทั้งนี้ผู้นาเข้าสามารถแสดง COA ที่ระบุรายการสารที่พบปัญหาของกลุ่ม High risk เพื่อแสดง
ว่าผักผลไม้สดดังกล่าวมีความปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะทาให้การตรวจปล่อยดาเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายการสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์กองด่านอาหารและยา
3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผักผลไม้สดที่นาเข้า ไม่อยู่ในกลุ่ม Very high risk และกลุ่ม High
risk ถือว่าอยู่ในกลุ่ม Low risk เจ้าหน้าทีจ่ ะสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Pesticide
test kit และ GPO-TM/2 kit จากนั้นให้ผู้นาเข้าดาเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป
ทั้งนี้หากผลการทดสอบเบื้องต้นพบข้อสงสัยการปนเปื้อน เจ้าหน้าที่ จะนาผักผลไม้สดที่เก็บ
ตัวอย่างไว้ ส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล ณ ห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารพิษตกค้างทางการเกษตร
4. กรณีเป็นผักหรือผลไม้สด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง กาหนดวิธีการผลิต
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิ ด และการแสดงฉลาก ผู้นาเข้าต้อง
แสดงเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตของสถานที่ผลิตผักหรือผลไม้สดบางชนิด ที่มีกระบวนการคัดและบรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต (Competent Authority)
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยตรวจสอบ
และรับรอง (Certification Body : CB) ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation
Body : AB) ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้ วยการรับรองระบบงาน (International
Accreditation Forum : IAF) หรือหน่วยงานอื่นที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด โดย
4.1 เป็นเอกสารฉบับจริง
4.2 กรณีเป็นเอกสารฉบับสาเนา จะต้องผ่านการรับรองโดย หน่วยงานที่ออกใบรับรอง หรือ
สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ผลิตที่ตั้งในประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิต หรือ
บุคคลที่รัฐรับรองในประเทศผู้ผลิต เช่น Notary public / Chamber of commerce / Commissioner of
Oaths / Justice of Peace เป็นต้น
4.3 การใช้เอกสารอื่นใดที่ไม่ใช่เอกสารรับรองการผลิต เช่น Health certificate, Certificate
of Free Sale หากมีการรับรองครอบคลุมถึงกระบวนการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดในบรรจุภัณฑ์ชนิด
ต่างๆ ด้วย จะสามารถใช้ประกอบการนาเข้าได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ
5. ฉลากของผักหรือผลไม้สด ตามข้อ 4 ขณะนาเข้า ควรระบุ ชื่อผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตของเจ้าหน้าที่

