
 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 

ดวยการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือการกําจัดศัตรพืูชในระหวางการเพาะปลูกหรือการเก็บรักษา 
อาจทําใหมีสารพิษตกคางในอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงไดทบทวน
และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือกําหนดปริมาณสารพิษตกคางในอาหารตางๆ เปนตนวาพืชผัก 
ผลไม เนื้อสัตว เครื่องใน ไขมัน นม ไข และน้ํามัน ใหเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการคุมครองผูบริโภค โดย
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ขอ ๑ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับเดิมท้ัง ๒ ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ลงวันท่ี ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๖๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอ ๒ ปรับปรุงและเพ่ิมนิยาม เพ่ือใหชัดเจนและครอบคลุมข้ึน ไดแก “สารพิษตกคาง” “วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร” “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL)” “ปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue Limit; EMRL)”          
“ดีฟอลตลิมิต (default limit)” “ชนิดสารพิษตกคาง (definition of residues)” ท่ีกําหนดใหตรวจ และ
“วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔” 

ขอ ๓ ชนิดของอาหารท่ีกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) 
หรือท่ีกําหนดปริมาณสารพิษสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue 
Limit, EMRL) อางอิงตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๒๕๕๙ การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช และฉบับ
แกไขปรับปรุงลาสุด สรุปตามตัวอยางตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ กําหนดปริมาณสารพิษตกคางในอาหาร โดยสรุปเปน ๒ กลุม ไดแก 

๔.๑ ตองตรวจไมพบสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ซ่ึงเปนวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรชนิดท่ี ๔ ท่ีหามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง            

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔.๒ ตรวจพบสารพิษตกคางได แลวแตกรณี 

(๑) ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ตรวจพบได ดังนี้ 

(๑.๑) ไมเกินคา MRL ท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ดังตัวอยางท่ี ๑ ของบัญชีหมายเลข ๒ 

แนบทายประกาศนี ้

 
(สําเนา) 
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 (๑.๒) ไมเกินคา MRL ท่ีกําหนดไวใน Codex*0

1 สําหรับกรณีซ่ึงไมมีการกําหนด 

คา MRL ไว ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหาร

ท่ีมีสารพิษตกคาง ในกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) กําหนดวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไวในบัญชี

หมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
แตยังมีอาหารบางชนิดท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีดังกลาว ดังตัวอยางท่ี ๒ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบทาย
ประกาศนี้ 

(ข) ไมไดกําหนดท้ังวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไวใน
บัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
ดังตัวอยางท่ี ๓ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี ้

ท้ังนี้หากคา MRL ท่ีกําหนดสําหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชนิดของอาหาร 
ท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมี
สารพิษตกคางและท่ีกําหนดไวใน Codex มีความซํ้าซอนกัน ตองใชคา MRL ท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๒ แนบ
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ดังตัวอยางท่ี ๔ ของ
บัญชหีมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ 

(๑.๓) กรณีท่ีมิไดกําหนดคาไวตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) ตรวจพบไดไมเกินคาดีฟอลต
ลิมิต (default limit) ดังนี้ 

(ก) ไมเกินคาท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๓ แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง  

(ข) ไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมสารพิษตกคางตอกิโลกรัมอาหาร สําหรับชนิด
ของอาหารท่ีมิไดกําหนดคาไวในบัญชีหมายเลข ๓ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

(๒) ปริมาณสารพิษสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous 
Maximum Residue Limit, EMRL) ตรวจพบไดไมเกินท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ดังตัวอยางตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบทาย
ประกาศนี้ 

ท้ังนี้ สรุปไดตามผังแสดงการพิจารณาปริมาณสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายประกาศนี ้

ขอ ๕ กําหนดวิธีการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในอาหาร เพ่ือใหหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
มีการปฏิบัติท่ีเปนแนวทางเดียวกัน ตามบัญชีหมายเลข ๕ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

ขอ ๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง   
ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 

1 *คากําหนดของ Codex สามารถดูรายละเอียดไดในเว็บไซด http://www.fao.org/fao-who- codexalimentarius/standards/pestres/en/ 
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ขอ ๗ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ มีความผิดตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดเปนอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือเปนอาหารไมบริสุทธิ ์
ตามมาตรา ๒๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และขอใหผูท่ีเก่ียวของ
ปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด หากมีขอสงสัยประการใด ติดตอ
สอบถามไดท่ี สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ 
๗๑๗๘ หรือ  ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๗๙ ในเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันท่ี     ๒๘      กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

    วันชัย สัตยาวุฒิพงศ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รับรองสําเนาถูกตอง 
จิรารัตน เทศะศิลป 

นักวิชาการและอาหารชํานาญการพิเศษ 
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บัญชีหมายเลข ๑ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

 
การจัดกลุมพืชตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช 

มาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช ไดจัดกลุมพืชออกเปนหมวดใหญ 5 ประเภท ไดแก 

ประเภทท่ี 1 กลุมผลไม     ประเภทท่ี 4 กลุมถ่ัวเปลือกแข็งและเมล็ด 

ประเภทท่ี 2 กลุมผัก      ประเภทท่ี 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ 

ประเภทท่ี 3 กลุมธัญพืชและพืชอ่ืนๆ ตระกูลหญา 

โดยแตละประเภทแบงเปนกลุมหลัก กลุมยอย และรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย (รายละเอียดของรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย ดูไดจาก มกษ. 9045-2559) สรุปไดดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 กลุมผลไม (fruits) 

กลุมหลัก 001 ผลไมตระกูลสม (citrus fruit) 
กลุมยอย 001A เลมอนและไลม (lemons and limes) 

กลุมยอย 001B สมเปลือกลอน (mandarins) 

กลุมยอย 001C สมเปลือกไมลอน (oranges, sweet, sours) 

กลุมยอย 001D ผลไมประเภทสมโอ (pummelos) 

กลุมหลัก 002 ผลไมท่ีมีผลแบบแอปเปล (pome fruit) 

กลุมหลัก 003 ผลไมผลเดี่ยวท่ีมีเมล็ดแข็ง (stone fruit) 

กลุมยอย 003A เชอรรี (cherries) : เชอรรีและชนิดของ Prunus ท่ีผลคลายเชอรรี  

กลุมยอย 003B พลัม (plums) : พลัมและชนิดของ Prunus ท่ีผลคลายพลัม 

กลุมยอย 003C พีช (peaches) : พีช เนกทารีน (nectarine) แอพริคอต (apricot) และชนิดของ Prunus ท่ีผลคลายพีช เนกทารีนและ แอพริคอต 

กลุมหลัก 004 เบอรรีและผลไมผลเล็ก (berries and other small fruits) 
กลุมยอย 004A เคนเบอรรี (caneberries) 
กลุมยอย 004B บุชเบอรร ี(bushberries) 
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กลุมยอย 004C เบอรรีจากไมพุมขนาดใหญหรือไมยืนตน (large shrub/tree berries) 

กลุมยอย 004D ผลไมเล็กจากไมเลื้อย รวมท้ังเบอรรีท่ีไดจากไมเลื้อย (small fruit vine climbing) 

กลุมยอย 004E เบอรรีจากไมพุมเตี้ยหรือไมลมลุก (low growing berries) 
กลุมหลัก 005 ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีบริโภคไดท้ังเปลือก (assorted tropical and sub-tropical fruits : edible peel) 

กลุมยอย 005A ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีบริโภคไดท้ังเปลือก: ผลเล็ก (assorted tropical and sub-tropical fruits - small) 
กลุมยอย 005B ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีบริโภคไดท้ังเปลือก: ผลกลางถึงใหญ (assorted tropical and sub-tropical fruits - medium to large) 
กลุมยอย 005C ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีบริโภคไดท้ังเปลือก: ตระกูลปาลม (assorted tropical and sub-tropical fruits - palms) 

กลุมหลัก 006 ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได (assorted tropical and sub-tropical fruits : inedible peel) 

กลุมยอย 006A ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได: ผลเล็ก (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel – small) 
กลุมยอย 006B ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได: ผลใหญผวิเกลี้ยง (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible smooth peel – large) 

กลุมยอย 006C ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได: ผลใหญผิวขรขุระหรือมีขน (assorted tropical and sub-tropical fruits – inedible rough or hairy peel – large) 

กลุมยอย 006D ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได: ไมตระกูลกระบองเพชร (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus) 

กลุมยอย 006E ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได: ไมเลื้อย (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - vines) 

กลุมยอย 006F ผลไมเขตรอนและก่ึงเขตรอนท่ีเปลือกบริโภคไมได: ไมตระกูลปาลม (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel -palms) 

ประเภทท่ี 2 กลุมผัก (vegetables) 

กลุมหลัก 009 พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables) 

กลุมยอย 009A พืชประเภทหัวหอมแหง (bulb onion) 

กลุมยอย 009B พืชประเภทหัวหอมสด (green onion) 

กลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา (Brassica vegetables, except Brassica leafy vegetables) 

กลุมยอย 010A ผักประเภทกะหล่ําดอก (flowerhead brassica) 

กลุมยอย 010B ผักประเภทกะหล่ําหัว (head brassica) 

กลุมยอย 010C ผักประเภทกะหล่ําตน (stem brassica) 
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กลุมหลัก 011 ผักบริโภคผลตระกูลแตง (fruiting vegetables, cucurbits) 

กลุมยอย 011A ผักบริโภคผลตระกูลแตง-แตงกวาและซัมเมอรสควอช (fruiting vegetables, cucurbits – cucumbers and summer squashes) 
กลุมยอย 011B ผักบริโภคผลตระกูลแตง-เมลอน (fruiting vegetables, cucurbits – melons) 
กลุมยอย 011C ผักบริโภคผลตระกูลแตง-วินเทอรสควอช (fruiting vegetables, cucurbits – winter squashes) 

กลุมหลัก 012 ผักบริโภคผล นอกเหนือจากตระกูลแตง (fruiting vegetables, other than cucurbits) 
กลุมยอย 012A มะเขือเทศ (tomatoes) 

กลุมยอย 012B พริกและสินคาเกษตรท่ีคลายพริก (peppers and pepper-like commodities) 

กลุมยอย 012C มะเขือและสินคาเกษตรท่ีคลายมะเขือ (eggplant and eggplant-like commodities) 

กลุมหลัก 013 ผักใบ (leafy vegetables) 

กลุมยอย 013A ผักใบเขียว (leafy greens) 

กลุมยอย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ํา (brassica leafy vegetables) 

กลุมยอย 013C ใบของพืชรากและหัว (leaves of root and tuber vegetables) 

กลุมยอย 013D ใบของตนไมยืนตน ไมพุมและไมเลื้อย (leaves of trees, shrubs and vines) 

กลุมยอย 013E ผักใบท่ีเจริญในน้ํา (leafy aquatic vegetables) 

กลุมยอย 013F วิทลูฟ (witloof) 

กลุมยอย 013G ใบของผักตระกูลแตง (leaves of cucurbitaceae) 

กลุมยอย 013H ใบออน (baby leaves) 

กลุมยอย 013I ตนออน (sprouts) 

กลุมหลัก 014 ถ่ัวฝกสด (legume vegetables) 

กลุมยอย 014A ถ่ัวฝกสดเมล็ดไมกลม (beans with pods) 
กลุมยอย 014B ถ่ัวฝกสดเมล็ดกลม (peas with pods) 

กลุมยอย 014C เมล็ดถ่ัวสดชนิดไมกลม (succulent beans without pods) 
กลุมยอย 014D เมล็ดถ่ัวสดชนิดกลม (succulent peas without pods) 
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กลุมหลัก 015 ถ่ัวเมล็ดแหง (pulses) 
กลุมยอย 015A ถ่ัวเมล็ดแหงชนิดไมกลม (dry beans) 
กลุมยอย 015B ถ่ัวเมล็ดแหงชนิดกลม (dry peas) 

กลุมหลัก 016 ผักรากและหัว (root and tuber vegetables) 
กลุมยอย 016A ผักราก (root vegetables) 
กลุมยอย 016B ผักหัว (tuberous and corm vegetables) 
กลุมยอย 016C ผักรากและหัวท่ีเจริญในน้ํา (aquatic root and tuber vegetables) 

กลุมหลัก 017 ผักท่ีบริโภคลําตนและกาน (stalk and stem vegetables) 
กลุมยอย 017A ผักท่ีบริโภคลําตนและกาน – ลําตนและกานใบ (stalk and stem vegetables - stems and petioles subgroup) 

กลุมยอย 017B ผักท่ีบริโภคลําตนและกาน – หนอออน (stalk and stem vegetables - young shoots subgroup) 

กลุมยอย 017C ผักท่ีบริโภคลําตนและกานอ่ืนๆ (stalk and stem vegetables – others) 

กลุมหลัก 018 เห็ดราท่ีบริโภคได (edible fungi) 
ประเภทท่ี 3 กลุมธัญพืชและพืชอ่ืนๆ ตระกูลหญา (cereal grains and grasses for sugar or syrup production) 

กลุมหลัก 020 เมล็ดธัญพืช (cereal grains) 
กลุมยอย 020A เมลด็เล็ก (small grains) 

กลุมยอย 020B ขาวโพดเมล็ดแหง ขาวฟางและมิลเลต (corn, grain sorghum and millet) 

กลุมยอย 020C ขาว (rice) 

กลุมยอย 020D ขาวโพดหวาน (sweet corn) 
กลุมหลัก 021 พืชตระกูลหญาท่ีใชผลิตน้ําตาลและน้ําเชื่อม (grasses, for sugar or syrup production) 

ประเภทท่ี 4 กลุมถ่ัวเปลือกแข็งและเมล็ด (nuts, seeds and others) 

กลุมหลัก 022 นัตยืนตน (tree nuts) 

กลุมหลัก 023 เมล็ดพืชน้ํามัน (oilseed) 

กลุมยอย 023A เมล็ดพืชน้ํามันเมล็ดเล็ก (small seed oilseeds) 
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กลุมยอย 023B เมล็ดทานตะวัน (sunflower seeds) 

กลุมยอย 023C เมล็ดฝาย (cotton seed) 

กลุมยอย 023D เมล็ดพืชน้ํามันอ่ืนๆ (other oilseeds) 

กลุมยอย 023E ผลพืชน้ํามัน (oilfruits - friuts of palm trees) 

กลุมหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม (plants for beverage) 

กลุมยอย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม (seed for beverage) 

กลุมยอย 024B พืชเครื่องดื่มอ่ืนๆ (other plants for beverage) 

ประเภทท่ี 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ (herbs and spices) 

กลุมหลัก 027 สมุนไพร (herbs) 

กลุมยอย 027A ไมลมลุก (herbs - herbaceous plants)) 

กลุมยอย 027B ใบของไมยืนตน (leaves of woody plants) 

กลุมหลัก 028 เครื่องเทศ (spices) 

กลุมยอย 028A เครื่องเทศกลุมเมล็ด (spices, seeds) 

กลุมยอย 028B เครื่องเทศกลุมผล (spices, fruit or berries) 

กลุมยอย 028C เครื่องเทศกลุมเปลือกไม (spices, bark) 

กลุมยอย 028D เครื่องเทศกลุมราก (spices, root or rhizome) 

กลุมยอย 028E เครื่องเทศกลุมตาดอก (spices, buds) 

กลุมยอย 028F เครื่องเทศกลุมดอก (spices, flower or stigma) 

กลุมยอย 028G เครื่องเทศกลุมเยื่อหุมเมล็ด (spices, aril) 

กลุมยอย 028H เครื่องเทศกลุมผิวสม (spices, citrus peel) 

หมายเหตุ รายละเอียดของรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอยตางๆ ตามปรากฏในมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช และฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด 
สืบคนไดจากเว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  http://www.acfs.go.th/standard/requirement_standards.php?pageid=5 



-๙- 
 

บัญชีหมายเลข ๒ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

 

ตัวอยางการพิจารณาคากําหนด MRL ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

การพิจารณาคากําหนด MRL ในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง จะตองพิจารณาควบคูไปกับ 
“วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกคาง” “ชนิดของอาหาร” และ “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด”  

สําหรับความหมายของ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกคาง” และ “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด” พิจารณาไดจากนิยามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง  

ท้ังนี้ชนิดของอาหารท่ีเปนพืชใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช และฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด โดยมาตรฐานสินคาเกษตร
ดังกลาวจัดกลุมพืชจากหมวดใหญเปนหมวดยอย ซ่ึงแบงออกเปน ประเภท กลุมหลัก กลุมยอย และรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย 

กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดคา MRL ในชนิดของอาหารท่ีเปนหมวดใหญ เปนคากําหนดสําหรับรายการพืชท่ีจัดอยูในหมวดยอยภายใตหมวดใหญดวย แตหากคา 
MRL ของชนิดของอาหารท่ีเปนพืชนั้นๆ เชน ผักคะนา จะเปนคากําหนดสําหรับผักคะนาเทานั้น ไมใชกับพืชอ่ืนในกลุมเดียวกับผักคะนา  

การพิจารณาคากําหนด MRL กับชนิดของอาหาร ตามตัวอยางท่ี 1 ถึง 4 ดังนี้ 
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ตัวอยางที่ 1  กรณีมีคา MRLs กําหนดเปนกลุมพืชไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

อันดับ 
วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพิษตกคาง ชนิดของอาหาร 

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, mg/kg) 

1 คลอรไพริฟอส 
(chlorpyrifos) 

คลอรไพริฟอส 
(ละลายในไขมัน) 

เครื่องเทศกลุมเมล็ด 5 

จากตารางขางตน 
กําหนดใหพบคลอรไพริฟอสในเครื่องเทศกลุมเมล็ดไดไมเกิน 5 mg/kg ซ่ึงเครื่องเทศกลุมเมล็ดในท่ีนี้หมายถึง พืชในกลุมยอย 028A ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย 028A เครื่องเทศกลุมเมล็ด 
เชน เมล็ดข้ึนฉาย, เมล็ดแมงลัก/ เมล็ดกะเพรา, เมล็ดยี่หรา, 
เมล็ดเจีย 

[ รายละเอียดของรายการพืชท้ังหมดท่ีจัดอยูในกลุมยอย 028A 
ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ] 

พืชท่ีอยูในกลุม 028A 
ตรวจพบคลอรไพริฟอสไดไมเกิน 5 mg/kg 

1.1 
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จากตารางขางตน 
กําหนดใหพบคลอรไพริฟอสในมะเขือและสินคาเกษตรท่ีคลายมะเขือไดไมเกิน 0.2 mg/kg  ซ่ึงมะเขือและสินคาเกษตรท่ีคลายมะเขือในท่ีนี้หมายถึง พืชในกลุมยอย 012C 
ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ 
วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพิษตกคาง ชนิดของอาหาร 

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, mg/kg) 

1 คลอรไพริฟอส 
(chlorpyrifos) 

คลอรไพริฟอส 
(ละลายในไขมัน) 

มะเขือและสินคาเกษตร 
ท่ีคลายมะเขือ 

0.2 
 

โดยมีรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย 012C มะเขือและสินคา
เกษตรท่ีคลายมะเขือ เชน พาพิโน รวมท้ังเมลอนแพรและ 
ทรีเมลอน), แอฟริกันเอกแพลนต, มะเขือมวง มะเขือยาว, 
มะเขือพวง, มะเขือเปราะ, มะอึก, มะแวง 
[ รายละเอียดของรายการพืชท้ังหมดท่ีจัดอยูในกลุมยอย 

012C ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ] 

พืชท่ีอยูในกลุม 012C 
ตรวจพบคลอรไพริฟอสไดไมเกิน 0.2 mg/kg 

1.2 
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จากตารางขางตน 
กําหนดใหพบคารบาริลในผักตระกูลกะหล่ํา4 ไดไมเกิน 1 mg/kg ซ่ึงตามหมายเหตุทายบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง 
อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ผักตระกูลกะหล่ําในท่ีนี้หมายถึง พืชในกลุมหลัก 010 และ กลุมยอย 013B ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ 
วัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพิษตกคาง ชนิดของอาหาร 

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, mg/kg) 

3 คารบาริล 
(carbaryl) 

คารบาริล ผักตระกูลกะหล่ํา4 1 

โดยมีรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา 
ครอบคลุมพืชใน 3 กลุมยอยดังกลาวขางตน ดังเชน  
 กลุมยอย 010A ผักประเภทกะหล่ําดอก ไดแก บร็อกโคลี รวมท้ังกะหล่ําดอกอิตาเลียน แขนง, 

กะหล่ําดอก รวมท้ังกะหล่ําเจดีย  
 กลุมยอย 010B ผักประเภทกะหล่ําหัว เชน กะหล่ําปลี, ผักกาดขาวปลีหอชนิดปายชาย รวมท้ัง

ไชนีสแคบเบจ (นาพา)  
 กลุมยอย 010C ผักประเภทกะหล่ําตน ไดแก กะหล่ําปม, ผักกาดเขียวปล ี 

[ รายละเอียดของรายการพืชท้ังหมดท่ีจัดอยูในกลุมยอย 010A, 010B และ 010C ตามปรากฎใน มกษ. 9045 ] 

โดยมีรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ํา เชน คะนา, ผักกาดฮองเต รวมท้ังเซเลอรร ี
มัสตารด, ผักกาดเขียวกวางตุง, เคล, ผักกาดเขียว/ ชุนฉาย, ผักกาดกานขาว 
[ รายละเอียดของรายการพืชท้ังหมดท่ีจัดอยูในกลุมยอย 013B ตามปรากฎใน มกษ. 9045 ] 

พืชท่ีอยูในกลุม 010, 010B, 010C และ 013B 

ตรวจพบคารบาริลไดไมเกิน 1 mg/kg 

1.3 

หมายเหตุ ผักตระกูลกะหล่ํา
4
 หมายความวา ผักกลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา (เชน กะหล่ําปล ี

กะหล่ําดอก บร็อกโคลี) และกลุมยอย 013B  ผักใบตระกูลกะหล่ํา (เชน คะนา ผักกวางตุง) 
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กรณีไมมีคา MRL กําหนดในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 
เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง ไดไมเกินคากําหนด MRLs ของ Codex 

ตัวอยางที่ 2  บัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมี
สารพิษตกคาง กําหนดวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว แตยังมีอาหารบางชนิดท่ี
ไมมีคากําหนด MRL 

เชน คลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) ไมมีคา MRL สําหรับสมเขียวหวาน 
ตรวจสอบฐานขอมูล Codex สําหรับคลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) มีคา MRL ใน Citrus fruits 

1 mg/kg และเม่ือตรวจสอบใน มกษ. 9045 “สมเขียวหวาน” จัดอยูในกลุมหลัก 001 ผลไมตระกูลสม (citrus fruit) 
กลุมยอย 001B สมเปลือกลอน (mandarins) 

ดังนั้น ตรวจพบคลอรไพริฟอสในสมเขียวหวานไดไมเกิน 1 mg/kg 

ตัวอยางที่ 3  บัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมี
สารพิษตกคาง ไมไดกําหนดท้ังวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว 

เชน ไมมีคา MRLs สําหรับอะซิทามิพริด (Acetamiprid) 

ตรวจสอบฐานขอมูล Codex มีคา MRL สําหรับอะซิทามิพริด (Acetamiprid)  

ดังนั้น ตรวจพบอะซิทามิพริด (Acetamiprid) ไดไมเกินคา Codex MRLs ในชนิดของอาหาร
ตามท่ี Codex กําหนดไว 

ตัวอยางที่ 4  มีคา MRL ท้ังในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560   
เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง และ Codex แตกําหนดปริมาณแตกตางกัน 
ตองใชคาท่ีกําหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 
เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

เชน  

บัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมี
สารพิษตกคาง กําหนดคา MRL สําหรับแคปแทน (Captan) ในองุน 10 mg/kg 

ตรวจสอบฐานขอมูล Codex มีคา MRL สําหรับแคปแทน (Captan) ในองุน 25 mg/kg 

ดังนั้น ตรวจพบแคปแทน (Captan) ในองุนไดไมเกิน 10 mg/kg 
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บัญชีหมายเลข ๓ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 

ตัวอยางการพิจารณาคากําหนด EMRL ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560  
เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

การพิจารณาคากําหนด EMRL ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 
พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง จะตองพิจารณาควบคูไปกับ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร”  “ชนิดสารพิษ
ตกคาง” “ชนิดของอาหาร” และ “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได” 

สําหรับความหมายของ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกคาง” และ “ปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได” พิจารณาไดจากนิยามในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง  

ท้ังนี้ชนิดของอาหารท่ีเปนพืชใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคา
เกษตร: พืช และฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด โดยมาตรฐานสินคาเกษตรดังกลาวจัดกลุมพืชจากหมวดใหญเปน
หมวดยอย ซ่ึงแบงออกเปน ประเภท กลุมหลัก กลุมยอย และรายการพืชท่ีจัดอยูในกลุมยอย 

กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดคา EMRL ในชนิดของอาหารท่ีเปนหมวดใหญ เปนคากําหนด
สําหรับรายการพืชท่ีจัดอยูในหมวดยอยภายใตหมวดใหญดวย แตหากคา EMRL ของชนิดของอาหารท่ีเปนพืชนั้นๆ 
เชน แครอท จะเปนคากําหนดสําหรับแครอทเทานั้น ไมใชกับพืชอ่ืนในกลุมเดียวกับแครอท  

การพิจารณาคากําหนด EMRL กับชนิดของอาหาร ตามตัวอยาง ดังนี้ 
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ตัวอยางที่ 1  การพิจารณาคา EMRL ของกลุมผัก 
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “กลุมผัก” จัดอยูในประเภทที่ 2 กลุมผัก (vegetables) ซึ่งประกอบดวย 9 กลุมหลัก ไดแก 

กลุมหลัก 009 พืชหัวแบบหอม      กลุมหลัก 014 ถ่ัวฝกสด 
กลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา กลุมหลัก 015 ถ่ัวเมลด็แหง 
กลุมหลัก 011 ผักบรโิภคผลตระกูลแตง     กลุมหลัก 016 ผักรากและหัว 
กลุมหลัก 012 ผักบรโิภคผล นอกเหนือจากตระกูลแตง  กลุมหลัก 017 ผักท่ีบริโภคลําตนและกาน 

กลุมหลัก 013 ผักใบ       กลุมหลัก 018 เห็ดราท่ีบริโภคได 

[ รายละเอียดของกลุมยอยและรายการพืชท้ังหมดท่ีจัดอยูในกลุมหลกัดังกลาว ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ] และ 

- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผัก” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 
พ.ศ. 2560 เร่ือง อาหารที่มีสารพิษตกคาง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

กลุมผักยกเวนผักบริโภคผล
ตระกูลแตง และผักรากและหัว 
คือ พืชท่ีอยูในกลุมหลัก 009, 
010, 012, 013, 014, 015, 
017 และ 018 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.05 mg/kg 

กลุมผัก คือ พืชท่ีอยู ใน
กลุมหลัก 009 ถึง 018  
 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.02 mg/kg 

กลุมผัก ยกเวนแครอท 
คือ พืชท่ีอยูในกลุมหลัก 
009 ถึง 018 (ยกเวน 
แครอท) 

 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.01mg/kg 

กลุมผักยกเวนผักบริ โภค
ตระกูลแตง คือ พืชท่ีอยูใน
กลุมหลัก 009, 010, 012, 
013, 014, 015, 016, 017 
และ 018 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.01 mg/kg 

กลุมผักยกเวนถั่วเมล็ดแหง
คือ พืชท่ีอยู ในกลุมหลัก 
009, 010, 011, 012, 013, 
014, 016, 017 และ 018 

 

ตรวจพบไดไมเกิน 0.05 mg/kg 

ผักบริโภคตระกูลแตง คือ 
พืชท่ีอยูในกลุมหลัก 011 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.1 mg/kg 

 แครอท 
 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.2 mg/kg 

ผักบริโภคตระกูลแตง คือ
พืชท่ีอยูในกลุมหลัก 011 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.05 mg/kg 

ถั่วเมล็ดแหง คือ พืชท่ีอยูใน
กลุมหลัก 015 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.02 mg/kg 

ผักรากและหัว คือ พืชท่ีอยูใน
กลุมหลัก 016 
ตรวจพบไดไมเกิน 0.1 mg/kg 

    

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผัก” เปนดังน้ี 

บัญชี 4 EMRLs 
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ตัวอยางที่ 2  การพิจารณาคา EMRL ของเมล็ดธัญพืช 

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “เมล็ดธัญพืช” จัดอยูในพืช 
ประเภทท่ี 3 กลุมธัญพืชและพืชอ่ืนๆ ตระกูลหญา (cereal grains and grasses for sugar or 

syrup production) 
กลุมหลัก 020 เมล็ดธัญพืช (cereal grains) ซ่ึงประกอบดวย 4 กลุมยอย ไดแก 

กลุมยอย 020A เมล็ดเล็ก (small grains) 
กลุมยอย 020B ขาวโพดเมล็ดแหง ขาวฟางและมิลเลต (corn, grain sorghum and millet) 
กลุมยอย 020C ขาว (rice) 
กลุมยอย 020D ขาวโพดหวาน (sweet corn) 

[ รายละเอียดของรายการพืชท้ังหมดท่ีจัดอยูในกลุมยอยดังกลาว ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ] 

และ 
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดธัญพืช” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

พืชในกลุมหลัก 020 
ตรวจพบไดไมเกิน  

0.02 mg/kg 

พืชในกลุมหลัก 020 
ตรวจพบไดไมเกิน  

0.02 mg/kg 

พืชในกลุมหลัก 020 
ตรวจพบไดไมเกิน  

0.1 mg/kg 

พืชในกลุมหลัก 020 
ตรวจพบไดไมเกิน  

0.01 mg/kg 

พืชในกลุมหลัก 020 
ตรวจพบไดไมเกิน  

0.02 mg/kg 

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดธัญพืช” เปนดังน้ี 

บัญชี 4 EMRLs  
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ตัวอยาง 3  การพิจารณาคา EMRL ของหอมหัวใหญ 
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “หอมหัวใหญ” จัดอยูในพืช 

ประเภทท่ี 2 กลุมผัก (vegetables)  
กลุมหลัก 009 พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables)  

กลุมยอย 009A พืชประเภทหัวหอมแหง (bulb onion)  
และ 
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผัก” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

กลุมผัก 
(ยกเวนผกับริโภคผลตระกูลแตง 

และผกัรากและหวั) 
 

“หอมหัวใหญ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.05 mg/kg 

กลุมผัก 
 
 
 

“หอมหัวใหญ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.02 mg/kg 

กลุมผัก 
(ยกเวนแครอท) 

 
 

“หอมหัวใหญ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

กลุมผัก 
(ยกเวนผกับริโภคผลตระกูลแตง) 

 
 

“หอมหัวใหญ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 

0.01 mg/kg 

กลุมผัก 
(ยกเวนถ่ัวเมล็ดแหง) 

 
 

“หอมหัวใหญ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.05 mg/kg 

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “หอมหัวใหญ” เปนดังน้ี 

บัญชี 4 EMRLs  
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ตัวอยาง 4  การพิจารณาคา EMRL ของกะเพรา 
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “กะเพรา” จัดอยูในพืช 

ประเภทท่ี 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ (herbs and spices)  
กลุมหลัก 027 สมุนไพร (herbs)  

กลุมยอย 027A ไมลมลุก (herbs- herbaceous plants)  
และ 
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมสมุนไพรและเครื่องเทศ” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทาย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

 
“กะเพรา” 

 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.05 mg/kg 

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

 
“กะเพรา” 

 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.02 mg/kg 

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

 
“กะเพรา” 

 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

 
“กะเพรา” 

 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

 
“กะเพรา” 

 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.05 mg/kg 

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “กะเพรา” เปนดังน้ี 

บัญชี 4 EMRLs  



-๑๙- 
 

ตัวอยาง 5  การพิจารณาคา EMRL ของถั่วเหลืองเมล็ดแหง 
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “ถ่ัวเหลืองเมล็ดแหง” จัดอยูในพืช 

ประเภทท่ี 2 กลุมผัก  
กลุมหลัก 015 ถ่ัวเมล็ดแหง (pulses)  

กลุมยอย 015A ถ่ัวเมล็ดแหงชนิดไมกลม (dry beans)  
และ 
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “ถ่ัวเมล็ดแหง” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

กลุมผัก 
(ยกเวนผกับริโภคผลตระกูลแตง

และผกัรากและหวั) 
 

“ถ่ัวเหลืองเมล็ดแหง” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.05 mg/kg 

กลุมผัก 
 
 

 
“ถ่ัวเหลืองเมล็ดแหง” 

 
ตรวจพบไดไมเกิน 

0.02 mg/kg 

กลุมผัก 
(ยกเวนแครอท) 

 
 
“ถ่ัวเหลืองเมล็ดแหง” 

 
ตรวจพบไดไมเกิน 

0.01 mg/kg 

กลุมผัก 
(ยกเวนผักบรโิภคผลตระกูลแตง) 
 
 

“ถ่ัวเหลืองเมล็ดแหง” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

ถ่ัวเมล็ดแหง 
 
 
 
“ถ่ัวเหลืองเมล็ดแหง” 

 
ตรวจพบไดไมเกิน 

0.02 mg/kg 

บัญชี 4 EMRLs  

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “ถั่วเหลืองเมล็ดแหง” เปนดังน้ี 



-๒๐- 
 

ตัวอยาง 6  การพิจารณาคา EMRL ของสมเขียวหวานท่ีใชทําน้ําผลไม 
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “สมเขียวหวาน” จัดอยูในพืช 

ประเภทท่ี 1 กลุมผลไม  
กลุมหลัก 001 ผลไมตระกูลสม (citrus fruit) 

กลุมยอย 001B สมเปลือกลอน (mandarins)  
และ 
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผลไม” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

กลุมผลไม 

 
“สมเขียวหวาน” 

 
ตรวจพบไดไมเกิน 

0.05 mg/kg 

กลุมผลไม 
 

“สมเขียวหวาน” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.02 mg/kg 

กลุมผลไม 
 

“สมเขียวหวาน” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

กลุมผลไม 
 

“สมเขียวหวาน” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

กลุมผลไม 
 

“สมเขียวหวาน” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

บัญชี 4 EMRLs  

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “สมเขียวหวาน” : 

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “สมเขียวหวาน” เปนดังน้ี 



-๒๑- 
 

ตัวอยาง 7  การพิจารณาคา EMRL ของเมล็ดกาแฟ 
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “เมล็ดกาแฟ” จัดอยูในพืช 

ประเภทท่ี 4 กลุมถ่ัวเปลือกแข็งและเมล็ด (nuts, seeds and others)  
กลุมหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม (plant for beverage)  

กลุมยอย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม (seed for beverage)  
และ 
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “พืชเครื่องดื่ม” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัลดรินและดีลดริน 
(Aldrin and Dieldrin) 

คลอรเดน 
(Chlordane) 

ดีดีที 
(DDT) 

เอนดริน 
(Endrin) 

เฮปทาคลอร 
(Heptachlor) 

พืชเครื่องดื่ม 
 

“เมล็ดกาแฟ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.2 mg/kg 

พืชเครื่องดื่ม 
 

“เมล็ดกาแฟ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.02 mg/kg 

พืชเครื่องดื่ม 
 

“เมล็ดกาแฟ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

พืชเครื่องดื่ม 
 

“เมล็ดกาแฟ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.01 mg/kg 

พืชเครื่องดื่ม 
 

“เมล็ดกาแฟ” 
 

ตรวจพบไดไมเกิน 
0.05 mg/kg 

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดกาแฟ” : 

บัญชี 4 EMRLs  

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดกาแฟ” เปนดังน้ี 



-๒๒- 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกคาง 

 
ผังการพิจารณาปริมาณสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เร่ือง อาหารที่มีสารพิษตกคาง 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร (สารเคมี) ท่ีตรวจพบ 
 
 

ไมใช 

ใช 
หามพบ 

 
 

ใช 

ไมใช 

 
 

ใช 

พบไดไมเกินคาตามท่ีระบุไวในบัญชีหมายเลข 4 (EMRLs) 

  
 

ใช ใช พบไดไมเกินคาตามท่ีระบุไวใน 
บัญชีหมายเลข 2 (MRLs) 

ไมใช 

 
 

ไมใช 

 
 

ไมใช ใช 

พบไดไมเกิน 0.01 mg/kg 
(default limits) 

ใช ไมใช 

เปนวัตถุอันตรายฯ ชนิดท่ี 4  
ตามบัญชีหมายเลข 1 ใชหรือไม ? 

เปนสารเคมีท่ีมรีายช่ืออยูใน  
บัญชีหมายเลข 4 ใชหรือไม ? 

อาหารท่ีตรวจพบมีรายช่ืออยูใน 
บัญชีหมายเลข 4 ใชหรือไม ? 

เปนสารเคมีท่ีมรีายช่ืออยูใน  
บัญชีหมายเลข 2 ใชหรือไม ? 

อาหารท่ีตรวจพบมีรายช่ืออยูใน 
บัญชีหมายเลข 2 ใชหรือไม ? 

เปนสารเคมีท่ีมรีายช่ืออยูใน  
ฐานขอมูล Codex ใชหรือไม ? 

อาหารท่ีตรวจพบมีรายช่ือ 
อยูในฐานขอมูล Codex  

ใชหรือไม ? 

 
 

เปนสารเคมีท่ีมรีายช่ืออยูใน  
บัญชีหมายเลข 3 ใชหรือไม ? 

ไมใช 

ใช 

พบไดไมเกินคาตามท่ีระบุไวใน
ฐานขอมูล Codex MRLs 

 

พบไดไมเกินคาตามท่ี 
ระบุไวในบัญชีหมายเลข 3 

(default limits) 
 

หามพบ 

 
 

อาหารท่ีตรวจพบ 
เปนพืชใชหรือไม ? 

พบไดไมเกิน 0.01 mg/kg (default limits) 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 


