
 
 

 

 
แนวทางการด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดน าเข้า 

ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา  
(ส าหรับผู้น าเข้า) 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของ

ประเทศ ให้ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย ให้ประชาชนไทยได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากสาร
ก าจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และจากปัญหาการตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผัก
ผลไม้สดเกินค่ามาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ค าชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ท่ีอาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร เมื่อวันที่ 
24 มกราคม 2563 ซ่ึงมาตรการดังกล่าวมีผลครอบคลุมทั้งการผลิต น าเข้า และจ าหน่าย  

โดยกรณีการน าเข้าก าหนดให้มีการตรวจสอบสารพิษตกค้างฯ และการแสดงฉลากของผัก
และผลไม้ ณ ด่านอาหารและยาทุกครั้งที่มีการน าเข้า หรือให้ผู้น าเข้าแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งก า เนิดหรือสถาบันเอกชนที่
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ประกอบการน าเข้า เพ่ือให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ดังนั้นกองด่านอาหารและยา จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังผัก
และผลไม้สดน าเข้าที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา (ส าหรับผู้น าเข้า) ขึ้น เพ่ือให้ผู้
ที่เก่ียวข้องสามารถน ามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กรอบการด าเนินการ 
1. การด าเนินการตามมาตรการนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง อาหารที่

มีสารพิษตกค้าง และเรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด
บางชนิด และการแสดงฉลาก ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับ ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจสอบอาหารที่น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2559 

2. อาหารที่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานฯ เรื่อง ค าชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่
อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ได้แก่ ผักและผลไม้สดทุกชนิด แตไ่ม่รวมผักผลไม้ชนิดแห้งและแช่แข็ง 

3. กองด่านอาหารและยา ได้จัดท า  
   3.1 รายการรายชื่อสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร จ านวน 134 สาร ก าหนด

จากรายการสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 132 สาร ซึ่งเป็นสารพิษตกค้างที่วิเคราะห์ได้ตาม
ขีดความสามารถของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์รวมกับพาราควอต และไกลโฟเสต 

   3.2 บัญชีรายชื่อผักผลไม้สดน าเข้าที่พบปัญหาสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่และผู้น าเข้า ได้ทราบว่าผักผลไม้สดชนิดใด จากผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้ขายรายใด มีความ
เสี่ยงจากสารพิษตกค้างฯ โดยน าข้อมูลรายชื่อผักผลไม้สดที่พบการตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ชื่อผู้ผลิตผู้ส่งออกหรือผู้ขาย และประเทศต้นทาง มาจากบัญชีระบบกักกัน  

4. กองด่านอาหารและยาได้จัดกลุ่มผักผลไม้สดตามความเสี่ยงของการพบสารพิษตกค้างทางการ
เกษตรที่เคยพบปัญหา เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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   4.1 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Very high risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่ปรากฏใน “บัญชี
รายชื่อผักผลไม้สดน าเข้าที่พบปัญหาสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร” 

   4.2 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่ด่านอาหารและยาเก็บตัวอย่าง
ในปีงบประมาณ 256๑ - ๒๕๖2 และมีประวัติการพบสารพิษตกค้างทางการเกษตรมากกว่าร้อยละ 20 ของ
ตัวอย่างผักผลไม้แต่ละชนิด ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 

       กลุ่มผัก    :  ถั่วลันเตาหวาน ขึ้นฉ่าย ผักชี คะน้า ปวยเล้ง  
       กลุ่มผลไม ้:  เชอร์รี ส้ม สตรอว์เบอร์รี องุ่น และแก้วมังกร 
   4.3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า (Low risk) หมายถึง ผักผลไม้สดที่ด่านอาหารและยาเก็บตัวอย่างใน

ปีงบประมาณ 256๑ - ๒๕๖2 แล้วมีประวัติการพบสารพิษตกค้างทางการเกษตรไม่เกินร้อยละ 20 ของ
ตัวอย่างผักผลไม้แต่ละชนิด และไม่ใช่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Very high risk) หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 
(High risk) 

5. การด าเนินการกับผักผลไม้สดน าเข้า จะจัดการตามความเสี่ยงจากมากไปน้อย โดยกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงที่สุดจะใช้มาตรการจัดการที่เข้มงวดที่สุด ส่วนกลุ่มความเสี่ยงอ่ืนจะใช้มาตรการจัดการที่ลดหลั่นลงไป 

6. หากผู้น าเข้าผักผลไม้สดตามข้อ 4 สามารถแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Certificate of Analysis : COA) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ประกอบการน าเข้า เพ่ือแสดงว่าผักผลไม้สดรุ่นดังกล่าวมีความปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จะ
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 5  

วิธีด าเนินการส าหรับผู้น าเข้า       
1. ตรวจสอบชื่อผักผลไม้สด และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกหรือผู้ขายว่าอยู่ในกลุ่ม Very high risk 

หรือไม่ จากบัญชีรายชื่อผักผลไม้สดน าเข้าที่พบปัญหาสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ใน
เว็บไซต์กองด่านอาหารและยา (www.fda.moph.go.th/sites/Logistics/Pages/Main.aspx) หากอยู่ในกลุ่มนี้ 
เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาจะเก็บตัวอย่างมอบให้ผู้น าเข้าน าไปส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 เพ่ือหาสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร และจะด าเนินการกับสินค้าที่เหลือ ดังนี้ 

   1.1 กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาความพร้อมของสถานที่เก็บสินค้า ณ ด่านน าเข้า ร่วมกับเหตุผล
ความจ าเป็นของผู้น าเข้าแล้ว พบว่าสามารถรอผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ จะกักสินค้าเพ่ือรอ
ผลวิเคราะห์ ทั้งนีภ้าระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้น าเข้า 

         - หากผลวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป 
         - หากผลวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ให้น าเข้า 
   1.2 กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาความพร้อมของสถานที่เก็บสินค้า ณ ด่านน าเข้า ร่วมกับเหตุผล

ความจ าเป็นของผู้น าเข้าแล้ว พบว่าไม่สามารถรอผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ ผู้น าเข้าต้องท า
บันทึกค าให้การว่า ไม่ประสงค์จะรอผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็น และเงื่อนไข 
“ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดสินค้าไว้ ณ สถานที่เก็บตามใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จนกว่าจะได้รับการถอนอายัด จึงจะน าสินค้าไปด าเนินการต่อไปได้ ” และเจ้าหน้าที่จะอายัด
สินค้า จากนั้นให้ผู้น าเข้าด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป 
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2. หากผู้น าเข้าไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้างต้น ท่านสามารถแสดงหนังสือรับรอง
ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Certificate of Analysis : COA) โดย 

   2.1 กรณีอยู่ในบัญชีรายชื่อฯ ก่อน วันออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ค าชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร (ก่อนวันที่ 24 มกราคม 2563) ถือ
ว่าเป็นอาหารที่อยู่นอกเหนือมาตรการนี้ ให้แสดงผลวิเคราะห์เฉพาะรายการสารทีเ่คยพบปัญหา  

   2.2 กรณีอยู่ในบัญชีรายชื่อฯ หลัง วันออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ค าชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร (หลังวันที่ 24 มกราคม 2563) ให้
แสดงผลวิเคราะห์ 134 สาร 

3. ตรวจสอบชื่อผักผลไม้สดว่าอยู่ในกลุ่ม High risk หรือไม่ หากอยู่ในกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารพิษตกค้างทางการเกษตร จ านวน 134 สาร จากนั้นให้
ผู้น าเข้าด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป 

4. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผักผลไม้สดที่น าเข้าไม่อยู่ในกลุ่ม Very high risk และกลุ่ม High 
risk ถือว่าอยู่ในกลุ่ม Low risk เจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเพ่ือทดสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น GT-Pesticide 
test kit และ GPO-TM/2 kit จากนั้นให้ผู้น าเข้าด าเนินพิธีการทางศุลกากรต่อไป 

   ทั้งนี้หากผลการทดสอบเบื้องต้นพบข้อสงสัยการปนเปื้อน เจ้าหน้าที่จะน าผักผลไม้สดที่เก็บตัวอย่าง
ไว้ ส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล ณ ห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารพิษตกค้างทางการเกษตร จ านวน 134 สาร  

5. หากผู้น าเข้าไม่ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ 3-4 ท่านสามารถแสดงหนังสือรับรอง
ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Certificate of Analysis : COA) 
จ านวน 134 สาร ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด หรือห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

6. กรณีเป็นผักหรือผลไม้สด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ผู้น าเข้าต้องแสดง
เอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตของสถานที่ผลิตผักหรือผลไม้สดบางชนิดที่มีกระบวนการคัดและบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ชนิดต่างๆ ที่ออกโดย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต (Competent Authority) หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CB) ที่ได้รับ
การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองระบบงาน (AB) ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วย
การรับรองระบบงาน (IAF) หรือหน่วยงานอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด โดย 

   6.1 เป็นเอกสารฉบับจริง 
   6.2 กรณีเป็นเอกสารฉบับส าเนา จะต้องผ่านการรับรองโดย หน่วยงานที่ออกใบรับรอง หรือ

สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศผู้ผลิตที่ตั้งในประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิต หรือ
บุคคลที่รัฐรับรองในประเทศผู้ผลิต เช่น Notary public / Chamber of commerce / Commissioner of 
Oaths / Justice of Peace เป็นต้น 

   6.3 การใช้เอกสารอ่ืนใดที่ไม่ใช่เอกสารรับรองการผลิต เช่น Health certificate, Certificate 
of Free Sale หากมีการรับรองครอบคลุมถึงกระบวนการคัดและบรรจุผักหรือผลไม้สดในบรรจุภัณฑ์ชนิด
ต่างๆ ด้วย จะสามารถใช้ประกอบการน าเข้าได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ 

7. ฉลากของผักหรือผลไม้สด ตามข้อ 6 ขณะน าเข้า ควรระบุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ตั้งและประเทศ
ผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิตของเจ้าหน้าที่  


