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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 
สําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  (International  Plant  
Protection  Convention : IPPC)  ซ่ึงตามอนุสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องกําหนด
มาตรการต่าง  ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคและศัตรูพืชแพร่ระบาดเข้าไปในประเทศสมาชิก  และประเทศไทย
ได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสเก่ียวกับการตรวจพบศัตรูพืชปนเป้ือน
ไปกับสินค้าพืชของประเทศไทยที่ส่งไปสหภาพยุโรป  เป็นระยะ  ๆ  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  จนกระทั่งปัจจุบัน  
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  ซ่ึงเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่  ๓)   พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการกักพืชออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  สําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์ 
และสมาพันธรัฐสวิส  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บุคคลใดประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไป

สหภาพยุโรป  นอร์เวย์  และสมาพันธรัฐสวิสให้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  กลุ่มบริการส่งออก
สินค้าเกษตร  หรือด่านตรวจพืช  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอตามแบบ  พ.ก.  ๗ 
(๒) บัญชีแสดงรายช่ือพืชตามแบบ  พ.ก.  ๗.๑   
(๓) ใบแนบท้ายแบบคําขอตามแบบ  พ.ก.  ๗.๒   
(๔) รายชื่อสินค้าแต่ละบรรจุภัณฑ์  (packing  list) 
(๕) เอกสารอ่ืนตามประกาศกรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวข้อง  เช่น  ใบรับรองสุขอนามัย 
ข้อ ๔ ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์

และสมาพันธรัฐสวิส  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมสินค้าทั้งหมดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเวลาส่งออกไม่น้อยกว่า  ๓  ชั่วโมง 
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(๒) แสดงรายช่ือพืช  ปริมาณหรือน้ําหนักไว้ที่กล่องภาชนะบรรจุในที่ ๆ  สามารถเห็นได้ชัดเจน 
(๓) ไม่บรรจุส่ิงอ่ืนใดนอกเหนือจากพืชตามที่ได้แจ้งไว้ในคําขอและในบัญชีรายชื่อพืชที่แนบมา

กับคําขอ 
(๔) แยกบรรจุพืชแต่ละชนิด  โดยในแต่ละกล่องต้องไม่ปะปนพืชต่างชนิดกัน  เพื่อความสะดวก

ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ  เว้นแต่ในลักษณะพร้อมประกอบอาหาร  หรือบรรจุรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ย่อย
เดียวกันน้ําหนักรวมไม่เกิน  ๕๐๐  กรัม 

ข้อ ๕ ในกรณีที่เป็นการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าผักผลไม้สดที่อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรกําหนด  นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  แล้ว  ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชดังกล่าว  
ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพิเศษแนบท้ายประกาศนี้ด้วย 

ข้อ ๖ ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคําขอ  หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน
และผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชปฏิบัติถูกต้องตามข้อ  ๔  ให้สุ่มตัวอย่างพืชเพื่อตรวจสอบศัตรูพืช   

ข้อ ๗ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพืชเสร็จส้ินแล้ว  ให้ผู้ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชนําเอกสาร 
มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการขอรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 

ข้อ ๘ ก่อนส่งมอบใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ยื่นคําขอ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบรับรองสุขอนามัยพืช  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๙ การปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช  สามารถกระทําได้ในกรณี 
(๑) กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕ 
(๒) กรณีตรวจพบการซุกซ่อนพืชซ่ึงไม่แสดงในใบคําขอใบรับรองสุขอนามัยพืช   
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ให้บริการส่งออก 
  -  ครั้งที่  ๑  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด  และแจ้งเตือน

ผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 
  -  ครั้งที่  ๒  เม่ือกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 

การแจ้งเตือนเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด  และงด
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับจากวันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ   

 (ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
  -  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 

เป็นเวลาสามสิบวันนับจากวันที่แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเตือน   
(๓) กรณีตรวจพบแจ้งปริมาณหรือน้ําหนักของพืชไม่ตรงกับที่ส่งออกไป 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ให้บริการส่งออก 
  -  ครั้งที่  ๑  คัดชนิดพืชนั้นออกทั้งหมดและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชที่เหลือ  

และทําการแจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 
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  -  ครั้งที่  ๒  เม่ือกระทําความผิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
การแจ้งเตือนเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับสินค้าทั้งหมด  และ 
การส่งออกในคร้ังต่อไปให้เปิดตรวจสินค้าทั้งหมดต่อเนื่องสามสิบครั้ง  หรือภายในระยะเวลาหกเดือน 

  -  ครั้งที่  ๓  เม่ือกระทําความผิดซํ้าในช่วงเวลาระหว่างการเปิดตรวจสินค้าต่อเนื่อง  
สามสิบครั้งหรือภายในระยะเวลาหกเดือน  ปฏิเสธการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชกับสินค้าทั้งหมดและงด
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ 

 (ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
  -  ครั้งที่  ๑  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือ 
   -  ครั้งที่  ๒  เม่ือเกิดซํ้าภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน

เป็นหนังสือครั้งที่  ๑  งดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับผู้ส่งออกรายนั้นเป็นเวลาสามสิบวัน
นับจากวันที่แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเตือน   

(๔) กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือศัตรูพืชชนิดที่ได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้า 
 (ก) ตรวจพบ  ณ  สถานที่ให้บริการส่งออก 
  -  ครั้งที่  ๑  ตรวจพบศัตรูพืชให้คัดพืชชนิดที่พบศัตรูพืชออกทั้งหมดจากสินค้าที่มาขอ

ใบรับรองสุขอนามัยพืช  และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดอ่ืนที่เหลือ  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือ
และให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกในการคัดสินค้าและตรวจศัตรูพืช  ในกรณีมีเหตุจําเป็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไปให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกในการคัดสินค้าและตรวจศัตรูพืช  ณ  แปลงเกษตรกร  หรือโรงคัดบรรจุ 

  -  ครั้งที่  ๒  ตรวจพบศัตรูพืชในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  ให้คัดพืชชนิดที่พบศัตรูพืชออกทั้งหมดจากสินค้าที่มาขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  
และออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดอ่ืนที่เหลือ  และงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช
ให้กับพืชชนิดนั้นเป็นเวลาสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ   

  -  ครั้งที่  ๓  เม่ือพบศัตรูพืชในพืชชนิดเดิมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ตรวจพบ
ครั้งที่  ๒  ให้คัดพืชชนิดที่พบศัตรูพืชออกทั้งหมดจากสินค้าที่มาขอใบรับรองสุขอนามัยพืช  และออกใบรับรอง
สุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดอ่ืนที่เหลือ  และงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดนั้น
เป็นเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ถูกตรวจพบ 

 (ข) ได้รับแจ้งจากประเทศผู้นําเข้า 
  -  ครั้งที่  ๑  แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกในการคัดสินค้า

และตรวจศัตรูพืช 
  -  ครั้งที่  ๒  ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่  ๑  

ให้แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและงดการให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดที่ถูกตรวจพบ
ศัตรูพืชเป็นเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเตือน 
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  -  ครั้งที่  ๓  ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาการงดการให้บริการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือครั้งที่  ๒  ให้แจ้งเตือนผู้ส่งออกเป็นหนังสือและงด 
การให้บริการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้กับพืชชนิดที่พบศัตรูพืชเป็นเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งไว้
ในหนังสือแจ้งเตือน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ดํารงค์  จิระสุทัศน ์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



- ๑ - 
มาตรการควบคุมพิเศษการสง่ออกผักและผลไมส้ด 

ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการขอและออกใบรบัรองสุขอนามัยพืช 

สําหรับสินค้าผักผลไม้สดส่งออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. ๒๕๕๖ 
----------------------------- 

  ข้อ ๑ ในมาตรการน้ี 
 “ระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ” หมายความว่า ระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุตามมาตรการ

ควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส 
 

ข้อ ๒  ผู้ส่งออกซึ่งประสงค์จะขอใบรับรองสุขอนามัยพืช ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและ
ผลไม้สดไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส ที่กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 

  

  ข้อ ๓  ผลผลิตพืชที่จะส่งออกตามข้อ ๒  ต้องมาจากแปลงเกษตรกรเครือข่ายของโรงคัด
บรรจุ โดยโรงคัดบรรจุมีหน้าที่ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม การจัดการแปลงพืช
ในเรื่องสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ สารเคมีที่ห้ามใช้  การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ และการควบคุมศัตรูพืช ตลอดจน
เอกสารการบันทึกต่างๆ โดยส่งหลักฐานแสดงการเป็นเกษตรกรเครือข่าย และให้จัดทําเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (๑)  สรุปรายช่ือชนิดพืช รายช่ือเกษตรกร รหัสแปลงเกษตรกร แผนการปลูก และ
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตพืชต่อพื้นที่ปลูก ตามแบบบัญชีรายช่ือพืชและเกษตรกร 
   (๒)  สําเนาใบรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช (ถ้ามี) 
   (๓) บัญชีรายช่ือสารเคมีที่ใช้ในแปลงปลูกพืชแต่ละชนิด 

  (๔)  แผนและผลการควบคุมการจัดการแปลงเอกสารและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
(ก) บันทึกการตรวจเย่ียม/ตรวจติดตามแปลงเกษตรกรทุกแปลงโดยระบุ

กิจกรรมความถ่ี ให้ครอบคลุมความปลอดภัยด้านเช้ือจุลินทรีย์และสารพิษตกค้าง รวมถึงศัตรูพืช 
(ข) การจัดการนํ้าที่ใช้ในแปลงปลูก 
(ค) สารเคม/ีปุ๋ย/ฮอร์โมน ที่ใช้ในแปลงปลูก 
(ง) เครื่องมอื/วัสดุอุปกรณ์การเกษตร (กรณีการผลิตพืชอินทรีย์) 
(จ) การเกบ็เกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

 
/(ฉ) การควบคุม… 

 
 
 



- ๒ - 
(ฉ) การควบคุมความปลอดภัยด้านเช้ือจลุินทรีย์และสารเคม ี
(ช) การจัดการศัตรูพืช 
(ซ) การให้ความรู้/ การฝึกอบรมด้านเช้ือจุลินทรีย์ สารเคมี และ ศัตรูพืช 

   (๕)  เอกสารสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงคัดบรรจุ (Farm Contract)  
  ข้อ ๔  โรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามาตรฐาน

หลักปฏิบัติที่ดีในการผลติสนิค้าเกษตรด้านพืช โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม  ใน ข้ันตอนการควบคุมกระบวนการผลิตจากกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่ 
กรมวิชาการเกษตรยอมรับ โดยให้ส่งหลักฐานแสดงระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ได้แก่ 

  (๑)  สําเนาใบรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตาม
มาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช 

  (๒)  แผนการผลิตพืช และกําลังการผลิตพืชต่อวัน/สัปดาห์/เดือน  
  (๓)  หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกร/ผู้ส่งมอบ (Approved Vendor List: AVL) 

ทุกแปลงที่ขอข้ึนทะเบียนระบบบัญชีโรงคัดบรรจุตามมาตรการควบคุมพิเศษ ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์
เช้ือจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้าง ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดพืชเป็นพืชควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยห้องปฏิบัติการภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 
และผลวิเคราะห์ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด 

  (๔)  แผนและผลการควบคุมระบบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทุกพืช 
ต้ังแต่การรับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยระบุกิจกรรม ความถ่ี และแสดงเอกสาร การทวนสอบระบบ
การควบคุมด้านเช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  

  (๕)  ข้ันตอนการล้างและแบบฟอรม์การบนัทึก รวมถึงเอกสารการศึกษาการล้างเพื่อ
ลดเช้ือจุลินทรีย์และการกําจัดศัตรูพืช 

(๖)  เอกสารการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เพื่อแสดงถึงการ
ประยุกต์ใช้ระบบ ได้แก่                                                             
                                          ก) คณะทํางานวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP Team) 

ข) รายละเอียดผลิตภัณฑ ์
ค) ข้ันตอนการผลิต (Flow Chart) 
ง) แผนวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP Plan) 
จ) การยืนยันความถูกต้องของค่าวิกฤต (CCP Validate) 

 
 

/ฉ) การทบทวน… 
 
 
 



- ๓ - 
ฉ) การทวนสอบระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 

(HACCP Verification) 
  (๗)  หลักฐานแสดงระบบการตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตต้ังแต่การรับ

วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น การบ่งช้ีผลิตภัณฑ์ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ข้ันตอนการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ข้ันตอนกระบวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์   (Mock recall)  

 

ข้อ ๕  พนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังกล่าว
แล้วจะดําเนินการตรวจประเมิน ณ แปลงเกษตรกร หรือโรงคัดบรรจุ แล้วแต่กรณี หากพบว่าถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจะข้ึนบัญชีโรงคัดบรรจุไว้ในระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ 

 

  ข้อ ๖  โรงคัดบรรจุ ตามระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ มีหน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าพืช (ด้านเช้ือจุลินทรีย์/สารพิษตกค้าง/ศัตรูพืช) และต้องส่งผล
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าพืชให้สอดคล้องกับแผนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินค้าพืช ตามข้อ ๓ (๔) และข้อ ๔ (๔) และต้องส่งผลการควบคุมเฝ้าระวังของโรงคัดบรรจุ (Self 
Monitoring) ให้กรมวิชาการเกษตร ทุก ๖ เดือน 
  ข้อ ๗  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการตรวจติดตาม ณ แปลง
เกษตรกร อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ทั้งน้ีพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล
และประเมิน ณ แปลงเกษตรกรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพบข้อมูลที่มีผลต่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อทวนสอบกิจกรรมการควบคุมการดูแลจัดการแปลงเกษตรกรเครือข่ายของโรงคัดบรรจุ 
ตามข้อ ๓  และพิจารณาทําการสุ่มตัวอย่างพืชวิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  
 

  ข้อ ๘  พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตาม ณ โรงคัดบรรจุ อย่างน้อย  
๑ ครั้งต่อปี ทั้งน้ีพนักงานเจา้หน้าทีก่รมวิชาการเกษตรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลและประเมิน ณ โรงคัดบรรจุ
ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีพบข้อมูลที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อทวนสอบ
ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตามข้อ ๔ และพิจารณาทําการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืช
วิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  
   

ข้อ ๙  หากโรงคัดบรรจุ ตามระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูทีม่ีผล 
 
 

/ต่อคุณภาพ... 
 
 
 
 



- ๔ - 
ต่อคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหารต้องแจ้งข้อมูลแก่กรมวิชาการเกษตร ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 

ข้อ ๑๐  กรณีมีการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมวิชาการเกษตร  
จะดําเนินการ ดังน้ี 

 

๑) กรณีตรวจพบศัตรูพืช ณ สถานที่ให้บริการส่งออก ดังน้ี 
 

(ก) ตรวจพบศัตรูพืช ครั้งที่ ๑  มีหนังสือแจ้งเตือน ให้โรงคัดบรรจุแจ้งสาเหตุ 
และมาตรการแก้ไข โรงคัดบรรจุสามารถส่งออกได้ตามปกติ 

 (ข)  ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๒  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับ
การแจง้เตือนเปน็หนังสือ ครั้งที่ ๑  ระงบัการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัด
บรรจุในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็นเวลาสิบห้าวัน  

(ค) ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๓  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ครบ 
กําหนดเวลาการระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ครั้งที่ ๒  
ระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็น
เวลาสามสิบวัน  

 

๒) การนับครั้งการฝ่าฝืน กรณีได้รับแจ้งเตือนจากประเทศผู้นําเข้า  ดังน้ี 
 

(ก) ตรวจพบศัตรูพืช ครั้งที่ ๑  มีหนังสือแจ้งเตือน ให้โรงคัดบรรจุแจ้งสาเหตุ 
และมาตรการแก้ไข โรงคัดบรรจุสามารถส่งออกได้ตามปกติ 

(ข) ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๒  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ได้รับ 
การแจ้งเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๑  ระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัด
บรรจุในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็นเวลาสิบห้าวัน  

(ค) ตรวจพบศัตรูพืช ในพืชชนิดเดิม ครั้งที่ ๓  ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ครบ 
กําหนดเวลาการระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ครั้งที่ ๒  
ระงับการข้ึนทะเบียนตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายช่ือโรงคัดบรรจุ ในพืชที่ตรวจพบศัตรูพืช เป็น
เวลาสามสิบวัน  

 

๓)   การตรวจพบศัตรูพืชในพืชชนิดอื่นๆ ณ สถานที่ใหบ้รกิารส่งออก จะดําเนินการตามประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรบัรองสุขอนามัยพืชสําหรบัสินค้า 

 
 
 

/ผักผลไมส้ด... 
 
 

 
 



- ๕ - 
 
ผักผลไมส้ดสง่ออกไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรฐัสวิส พ.ศ. .๒๕๕๖ 

                                                                                                                                                                                                                                       

๔) การตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์ และ/หรือสารตกค้าง จะดําเนินการตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้า 
เกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

  ข้อ ๑๑  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายจะสั่งถอนช่ือโรงคัดบรรจุ ออกจาก
ระบบบญัชีรายช่ือโรงคัดบรรจุดังกล่าว  เมื่อพบว่าโรงคัดบรรจุน้ันแจง้ข้อมลูอันเป็นเท็จตามประกาศน้ี 


