คาชี้แจงการจัดทา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓)
*********************************************************
ความเป็นมา
๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง กาหนดหลักการที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๐๓-๒๕๔๗ และมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๐๒-๒๕๕๙ โดยปัจจุบันมี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ว่า ด้ว ยเรื่ อ งอาหารที่ มี ส ารพิ ษ ตกค้ าง จ านวน ๒ ฉบั บ ได้แ ก่ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๙๓
(พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) ซึ่งมี
ข้อกาหนดโดยสรุป ดังนี้
๑.๑ กาหนดห้ามพบวัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ ตามบัญชีหมายเลข ๑ (รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔)
๑.๒ กาหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ตามบัญชีหมายเลข ๒
๑.๓ กาหนดค่า MRLs นอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๒ ต้องไม่เกินข้อกาหนดของคณะกรรมาธิการของ
โครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food
Standards Programme)
๑.๔ กาหนดค่าดีฟอล์ทลิมิต (default limit) สาหรับสารพิษตกค้างที่ไม่ได้กาหนดค่า MRLs ไว้ ตาม
บัญชีหมายเลข ๓ และที่นอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๓ ไม่เกิน ๐.๐๑ mg/kg
๑.๕ ก าหนดปริ มาณสารพิ ษ สู ง สุ ด ที่ ปนเปื้ อ นจากสาเหตุ ที่ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ (Extraneous
Maximum Residue Limit, EMRL) ตามบัญชีหมายเลข ๔
๒. คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการประชุมครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการออก
ประกาศเพื่อกาหนดให้สารดังต่อไปนี้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
- Chlorpyrifos
- Chlorpyrifos-methyl
- Paraquat
- Paraquat dichloride
- Paraquat [bis (methyl sulfate)] or paraquat methosulfate
โดยกาหนดให้มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2563
ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงต้องดาเนินการปรับปรุงบัญชีหมายเลข ๑ และ ๒
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ให้มีความสอดคล้องกั บประกาศกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว
๓. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ....)
พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓) เพื่อการ
บังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป
สาระสาคัญของร่างประกาศฯ
๑. เพิ่มรายชื่อวัตถุอันตรายทางเกษตร ๒ ชนิด รวม 5 รายการ ได้แก่
- Chlorpyrifos
- Chlorpyrifos-methyl
- Paraquat
- Paraquat dichloride
- Paraquat [bis (methyl sulfate)] or paraquat methosulfate

เป็นสารล าดับที่ ๘๓ ถึง ลาดับที่ 87 ในบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖0 เรื่อง อาหารที่มสี ารพิษตกคาง
๒. ยกเลิกปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) สาหรับวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร ลาดับที่ ๑ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) และลาดับที่ ๒๓ พาราควอต (paraquat) ในบัญชีหมายเลข ๒
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง เนื่องจากได้เพิ่มเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๔ ในบัญชีหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะต้องตรวจไม่พบการตกค้างในอาหาร
๓. บทเฉพาะกาล : การกาหนดระยะเวลาผ่อนผันก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ โดยกาหนดให้
อาหารที่ผลิตในประเทศ และอาหารนาเข้าที่ส่งออกจากประเทศต้นทาง ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ

