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Industrial Knowledge Maximum Residual Levels  
under the Food Act

These days, people are becoming increasingly health conscious and more selective with 

what they choose to eat.  As such, we will take this opportunity to briefly discuss one of the 

measures that the Thai FDA is taking in order to control the safety of fresh foods (such as fruits, 

vegetables, and meat) being imported to Thailand from abroad: the Maximum Residual Level 

(MRL).  

Under the Food Act, fresh food is categorized as “general food,” meaning the importer is only 

required to obtain a food import license prior to importation, and no product registration is 

required.  However, the Food Act also sets out the MRLs which apply to all types of fresh food.  

Under Article 3 of the Notification of the Ministry of Public Health (No. 288) B.E. 2548 (2005) Re: 

Food with Toxic Residue, food with toxic residue must meet the following standards:

1. Toxic substances caused from the use of pesticides, for which MRLs apply, must be of those officially registered, and the established 

MRLs must not exceed the amounts stated in Annex 1 of Notification No. 288.  For example, the MRL of dimethoate must not exceed 

2mg per 1kg of food in oranges and 0.05mg in eggs. 

2.  Toxic substances in agriculture, which are officially prohibited under the Notification of Ministry of Agriculture and Cooperatives, are 

not permitted, except for the established Extraneous Maximum Residue Limits (EMRL) as stated in Annex 2 of Notification No. 288.  For 

example, DDT is officially prohibited by the Ministry of Agriculture and Cooperatives and the EMRL of DDT must not exceed 0.1mg per 

1kg of food for cereal and 0.01mg for fruits.

3. In cases other than (1) and (2), residual toxic substances must comply with the established MRLs set forth by the Codex Alimentarius 

Commission, Joint FAO/WHO Food Standard Programme. 

In practice, the inspectors of the Food and Drug checkpoints will check both the required import documents and the products themselves by 

taking samples for preliminary tests to ensure that imported products comply with the rules, including MRL rules.  In some cases, however, if 

the food contains a substance for which there is no established MRL, but the substance itself or the amount of substance may cause danger 

to consumers or the general public, such food may be deemed as “impure” according to the Food Act and will thus be prohibited from being 

imported into Thailand.

ในปัจจุบัน มนุษย์เราหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากข้ึน และ เราพิถีพิถันมากข้ึนในการเลือกส่ิงท่ีเราจะรับประทาน ดังน้ันจึงขอใช้โอกาสน้ี อธิบายคร่าวๆ ถึง
มาตรการหน่ึงซ่ึงทาง สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ใช้ในการควบคุมความปลอดภัยสำาหรับอาหารสด เช่น ผักและผลไม้สด และเน้ือสัตว์สด 
ซ่ึงได้นำาเข้ามาในประเทศไทยจากต่างประเทศ น่ันคือ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (the Maximum Residual Level; MRLs).
ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารน้ัน อาหารสดจัดเป็น อาหารท่ัวไป ซ่ึงหมายความว่า ผู้นำาเข้าจำาเป็นต้องมีใบอนุญาตนำาหรือส่ังอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 
ก่อนการนำาเข้า โดยไม่ต้องจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนการนำาเข้า อย่างไรก็ตามได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 288) พ.ศ. 2548 เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง ออกภายใต้ พระราชบัญญัติอาหาร ซ่ึงบังคับใช้รวมถึงอาหารสดด้วย 
โดยในข้อ 3 ของประกาศดังกล่าวกำาหนดไว้ว่า อาหารท่ีมีสารพิษตกค้างต้องมีมาตรฐานดังน้ี

1. มีสารพิษตกค้างท่ีเกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนใช้อย่างถูกต้องได้ไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue 
Limit ; MRL) ท่ีกำาหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ เช่น ค่า MRL ของ dimethoate คือ จะต้องมีปริมาณ dimethoate ไม่เกิน 2 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สำาหรับ ส้ม และ 0.05 มิลลิกรัม สำาหรับไข่ เป็นต้น

2. ไม่มีสารพิษตกค้างท่ีเกิดจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามชนิดท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามใช้ ยกเว้นในกรณีท่ียอมให้มีสารพิษ
ตกค้างในอาหารไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) ท่ีกำาหนด
ไว้ตามบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศฯ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามใช้ DDT โดย ค่า EMRL ของ DDT คือต้องไม่เกิน 0.1 
มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สำาหรับธัญพืช และ 0.01 มิลลิกรัม สำาหรับผลไม้ เป็นต้น

3. กรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ให้มีสารพิษตกค้างท่ีเกิดจากการใช้วัตถุอันตรายได้ ไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีกำาหนดโดยคณะ
กรรมาธิการของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standard 
Programme)

โดยในทางปฏิบัติน้ัน เจ้าหน้าท่ี ณ ด่านอาหารและยา จะทำาการตรวจท้ังเอกสารประกอบการนำาเข้าและตัวสินค้านำาเข้าโดยการนำาตัวอย่างไปทดสอบ
เบ้ืองต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารน้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกำาหนด รวมถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีแม้สารท่ีปนเป้ือนจะไม่ได้กำาหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดเอาไว้ แต่หากโดยตัวของสารน้ันหรือปริมาณท่ีปนเป้ือนของสาร
น้ันอาจทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและประชาชนได้ อาหารดังกล่าวก็อาจถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ ตาม พระราชบัญญัติอาหารและจะไม่สามารถ
นำาเข้ามาในประเทศได้
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