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คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร 
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นายสมชาย  ชาญณรงคกุล รองผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ 
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นางวิมลพร  ธิติศักดิ์ ผูแทนกรมปศุสัตว 
นางจันทรทิพย  ธํารงศรีสกุล ผูแทนกรมวิชาการเกษตร 
ผูแทนกรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 
นางสาวจันทรฉาย  แจงสวาง ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย   

กระทรวงสาธารณสุข 

นางดารณี  หมูขจรพันธ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวดุจเดือน  ศศะนาวิน ผูอํานวยการกองนโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหาร  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ 

นางสาวเมทนี  สุคนธรกัษ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

นายประยูร  ลีลางามวงศา แทนผูอํานวยการสํานักรับรองมาตรฐานสินคาและ 
นายณัทธร  กสิบุตร ระบบคุณภาพ  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ 
 
นางอรวรรณ  แกวประกายแสงกุล ผูแทนสถาบันอาหาร 
นางนิตยา  พิระภัทรุงสุริยา 
นายบุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมอาหาร  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
นายกฤษฎ  ฉันทะจิรพร ผูแทนหอการคาไทย 
นางพวงเพ็ญ  ชยาวนิช 
นางสาวพรศรี  เหลารุจิสวัสดิ์ ผูแทนสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย 
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คณะทํางานและเลขานุการ 
นายพิศาล  พงศาพิชณ ผูแทนสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
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คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินคาเกษตรและอาหาร 

ท่ีปรึกษา 
นายจรัล  ตฤณวุฒิพงษ กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นายเอกพจน  วงศอารยะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประธาน 
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และอาหารแหงชาติ 
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และอาหารแหงชาติ 

อนุกรรมการ 
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นางจันทรทิพย  ธํารงศรีสกุล แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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นายวิเชียร  บุนนาก แทนอธิบดีกรมการคาตางประเทศ   

กระทรวงพาณิชย 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวจันทรฉาย  แจงสวาง แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย   

กระทรวงสาธารณสุข 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
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ผูอํานวยการสถาบันอาหาร 
นางสาวสุธิดา  ไตรทิพวรชัยกุล แทนผูอํานวยการสถาบันอาหาร 

ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร  สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 
นายบุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม แทนประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ประธานหอการคาไทย 
นายกฤษฎ  ฉันทะจิรพร แทนประธานหอการคาไทย 
นางพวงเพ็ญ  ชยาวนิช 
นายกสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทยหรือผูแทน 
นายกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูปหรือผูแทน 
นายกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยหรือผูแทน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเมทนี  สุคนธรกัษ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางอรทัย  ศิลปนภาพร ผูแทนสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ 
นางนันทนา  โปษณเจริญ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
นางอุษา  บํารุงพืช 
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ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอาหารที่สําคัญของโลก ดังนั้นเพื่อเปนการ
พัฒนาและยกระดับผูผลิตของไทยใหสามารถผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค  
ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั ้งในประเทศและระหวางประเทศ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานเรื่องขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร 

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้น โดยอางอิงมาตรฐานและหลักเกณฑที่ประกาศโดยองคกรมาตรฐานระหวางประเทศ 
ไดแก โครงการมาตรฐานอาหารเอฟ เอ โอ /ดับลิว เอช โอ (Joint FAO/WHO Food Standard 
Programme ; Codex) สํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาอารักขาพืชระหวางประเทศ (International Plant 
Protection Convention ; IPPC) และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des 
Epizooties ; OIE) และมาตรฐานของประเทศคูคาที่สําคัญ ประกอบกับขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร 

1. ขอบขาย  

1.1  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี้   กําหนดมาตรฐานเพื่อใชอางอิงสําหรับผูผลิต
สินคาเกษตรและอาหาร ใหมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน เพื่อประโยชนในการคา และเพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค และสามารถนํามาตรฐานนี้ไปใชเปนแนวทางในการตรวจรับรองสินคาเกษตรและอาหาร 

1.2. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับนี้ กําหนดครอบคลุมสินคาเกษตรและอาหารรวม  
3 กลุม ไดแก พืชและผลิตภัณฑ ปศุสัตวและผลิตภัณฑ และสัตวน้ําและผลิตภัณฑ  

2. นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปน้ี 

2.1 สินคาเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ อันเกิดจาก การกสิกรรม การปศุสัตว การประมง หรือ
การปาไม ซึ่งนํามาใชบริโภคหรือแปรรูปเปนอาหาร 

2.2 อาหาร (food) หมายถึง  สารใดๆ  ท้ังท่ีผานกระบวนการแปรรูปมาแลว   หรือผานกระบวนการ
แปรรูปเพียงเล็กนอย หรือไมผานกระบวนการแปรรูปใดๆ และมีวัตถุประสงคเพื่อการบริโภคของมนุษย 
และใหรวมทั้งเครื่องดื่ม หมากฝรั่ง และสารใดๆ ท่ีใชในกระบวนการผลิต หรือการเตรียมอาหาร แตไม
รวมถึงเครื่องสําอางหรือยาสูบหรือสารใดๆที่ใชเปนยาเทานั้น   

2.3 อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา (low-acid food) หมายถึง อาหารใดก็ตาม นอกเหนือจากเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ท่ีมีองคประกอบใดก็ตามท่ีมีคาความเปนกรด-เบส (pH) สูงกวา 4.6 และมีคาวอเตอร 
แอคติวิตี้ (water activity; aw) สูงกวา 0.85 

2.4 อาหารท่ีมีความเปนกรดตํ่าท่ีปรับใหเปนกรด (acidified low-acid food) หมายถึง อาหารท่ีปรับให
ไดคาความเปนกรด-เบส ท่ีสมดุลท่ี 4.6 หรือต่ํากวา หลังจากกระบวนการใหความรอน 

2.5 ภาชนะบรรจุปดสนิท (thermetically sealed container) หมายถึง ภาชนะบรรจุท่ีปดผนึกเพื่อปองกัน
อาหารไมใหจุลินทรียสามารถเขาไปในภาชนะ ระหวางและหลังกระบวนการใหความรอน 
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2.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ หมายถึง สารที่มีจุดมุงหมายใชเพื่อปองกัน ทําลาย ดึงดูด ขับไล หรือ
ควบคุมศัตรูพืชและสัตว หรือพืชและสัตวท่ีไมพึงประสงค ไมวาจะเปนการใชระหวางการเพาะปลูก  
การเก็บรักษา การขนสง การจําหนาย หรือระหวางกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร หรือเปนสาร
ท่ีอาจใชกับสัตวเพื่อควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และใหหมายความรวมถึง สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช สารทําใหใบรวง สารทําใหผลรวง สารยับย้ังการแตกยอดออน และสารท่ีใชกับพืชผล
กอนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อปองกันการเส่ือมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุย 
สารอาหารของพืชและสัตว วัตถุเจือปนอาหาร และยาสําหรับสัตว 

2.7 สารพิษตกคาง2/ หมายถึง สารตกคางใด ในสินคาเกษตรและอาหารท่ีเกิดจากการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และใหหมายความรวมถึงกลุมอนุพันธของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ไดแก สารท่ีเกิด
จากกระบวนการเปล่ียนแปลง  (conversion)  กระบวนการสรางและสลาย (metabolites) เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยา (reaction) หรือสิ่งปลอมปนในวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความเปนพิษ 

2.8 ยาสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ท่ีใหแกสัตวท่ีใชเปนอาหารมนุษย เพื่อวัตถุประสงคใน
การรักษา  ปองกันหรือวินิจฉัยโรค    หรือเพื่อวัตถุประสงคในการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรม
ของสัตวน้ัน 

2.9 ยาสัตวตกคาง หมายถึงสารประกอบต้ังตน (parent drug) และหรือ สารท่ีเกิดจากกระบวนการสราง
และสลาย (metabolites) และรวมถึงสารอื่นๆ ท่ีติดมากับยาสัตว (associated impurities) ท่ีตกคางใน
อวัยวะหรือผลิตผลของสัตวท่ีบริโภคได 

2.10 สารปนเปอน (contaminants) หมายถึง สารท่ีไมไดต้ังใจเติมเขาไปในอาหาร แตพบในอาหารโดย
เปนผลจากการผลิต กระบวนการแปรรูป การจัดเตรียมในข้ันตอนตาง ๆ การบรรจุ การขนสง หรือการ
เก็บรักษา หรือเปนผลจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม คําน้ีไมรวมถึงส่ิงแปลกปลอมทางกายภาพ  

2.11 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) หมายถึง สารใดก็ตามท่ีปกติมิไดใชบริโภคเปนอาหารหรือเปน
สวนประกอบของอาหาร ไมวาสารนั้นมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม การเติมในอาหารโดยเจตนา
เพื่อวัตถุประสงคใหเกิดผลทางเทคโนโลยีในการผลิต แปรรูป จัดเตรียม บรรจุ ขนสงหรือการเก็บรักษา
อาหารนั้น  หรือคาดหวังอยางมีเหตุผลวาจะเกิดผล (โดยตรงหรือโดยทางออม) ในอาหารหรือผลิตภัณฑ
อาหารนั้น โดยสารดังกลาวจะเปนสวนประกอบของอาหาร หรือมิฉะนั้นมีผลตอคุณลักษณะเฉพาะของ
อาหารนั้น วัตถุเจือปนอาหารไมรวมถึงสารปนเปอนหรือสารที่เติมในอาหารเพื่อคงไวหรือปรับปรุงคุณภาพ
ทางดานโภชนาการ 
 
------------------- 
1/ความหมายของคําน้ีตรงกับคําวา pesticide ตามความหมายท่ีใชในการกําหนดมาตรฐาน Codex  
2/ความหมายของคําน้ีตรงกับคําวา pesticide residue ตามความหมายท่ีใชในการกําหนดมาตรฐาน Codex 
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2.12 ศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest) หมายถึง ศัตรูพืชท่ียังไมเคยพบในพื้นท่ีท่ีประเทศผูนําเขามีการ
ระบุไวเปนทางการ หรือพบแตไมแพรกระจายกวางขวาง ท่ีสามารถทําความเสียหายทางเศรษฐกิจตอพื้นท่ี
นั้น และอยูภายใตการควบคุมตามกฎหมาย 

3. ขอกําหนด  

3.1 สารพษิตกคาง 

3.1.1 สินคาเกษตรและอาหารตรวจพบสารพิษตกคางท่ีเกิดจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีข้ึน
ทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ไดไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; 
MRL) ยกเวนในกรณีของวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีถูกยกเลิกการข้ึนทะเบียนใชในประเทศมาเปน
เวลานานแลว แตยังคงพบสารพิษตกคางในสินคาเนื่องจากการปนเปอนจากส่ิงแวดลอม รวมถึงจากการใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้นในอดีต จะยอมใหมีสารพิษตกคางในสินคาไมเกินปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได (Extraneous Maximum Residue Limit; EMRL) ตามท่ี
กําหนดไวตามตารางท่ี 1.1 ในบัญชีหมายเลข 1 และตารางท่ี 2.1 ในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายมาตรฐานนี้ 

3.1.2 กรณีสารพิษตกคางในสินคาเกษตรและอาหารท่ีเกิดจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีข้ึน
ทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายท่ีไมไดกําหนดคา MRL ไวตามบัญชีแนบทายมาตรฐานนี้ ใหตรวจพบ
ไดไมเกนิคา MRL ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมาธิการของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ / ดับลิว เอช โอ; 
โคเด็กซ (Joint FAO/WHO Food Standard Programme Codex Alimentarius Commission; Codex) 
หรือท่ีกําหนดโดยประเทศคูคา แตตองไมพบสารพิษตกคางท่ีเกิดจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ี
ประกาศใหเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตามขอมูลใน
ภาคผนวก ค 

3.2 ยาสัตวตกคาง  

3.2.1 สินคาเกษตรและอาหาร ตรวจพบยาสัตวตกคางท่ีเกิดจากการใชยาสัตวท่ีข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย  ไดไมเกินปริมาณยาสัตวตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ท่ีกําหนดไวตาม
ตารางที่ 2.2ในบัญชีหมายเลข 2 และตารางท่ี 3.1ในบัญชีหมายเลข 3 แนบทายมาตรฐานนี้ 

3.2.2 กรณียาสัตวตกคางในสินคาเกษตรและอาหารที่เกิดจากการใชยาสัตวที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ท่ีไมไดกําหนดคา MRL ไวตามบัญชีแนบทายมาตรฐานนี้ ใหตรวจพบไดไมเกินคาท่ีกําหนดโดย 
Codex หรือท่ีกําหนดโดยประเทศคูคา แตตองไมพบยาสัตวตกคางท่ีเกิดจากยาสัตวตามรายชื่อใน
ภาคผนวก ง 
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3.3 สารปนเปอน 

สินคาเกษตรและอาหาร ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินปริมาณสูงสุด (Maximum Level; ML) ท่ีกําหนด
ไวตามตารางท่ี 1.2 ในบัญชีหมายเลข 1 ตารางท่ี 2.3 ในบัญชีหมายเลข 2 และตารางท่ี 3.2 ในบัญชี
หมายเลข 3 แนบทายมาตรฐานนี้ 

3.4 วัตถุเจือปนอาหาร 

สินคาเกษตรและอาหาร ตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารไดไมเกินปริมาณสูงสุด (Maximum Level; ML)  
ท่ีกําหนดโดย Codex หรือประเทศคูคา หรือตามตารางท่ี 1.3 ในบัญชีหมายเลข 1 และตารางท่ี 3.3 ใน
บัญชีหมายเลข 3 แนบทายมาตรฐานนี้ 

3.5 จุลินทรีย 

ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียในสินคาเกษตรและอาหาร ใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวตามตารางท่ี 
1.4 ในบัญชีหมายเลข 1 ตารางท่ี 2.4 ในบัญชีหมายเลข 2 และตารางท่ี 3.4 ในบัญชีหมายเลข 3  
แนบทายมาตรฐานนี้ หรือที่กําหนดโดยประเทศคูคา ซึ่งประกอบดวย 

 (1) คา n หมายถึง จํานวนตัวอยางขั้นต่ําที่ตองนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน (lot)  

 (2) คา m หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางที่ตรวจสอบ  

 (3) คา c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดท่ีพบจลิุนทรยีในตัวอยางท่ีตรวจสอบไดในระดบัสูงกวา m 

 (4) คา M หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดท่ีพบในตัวอยางท่ีตรวจสอบ ท่ีมีผลใหไมยอมรับสินคา
รุนที่ตรวจสอบ  

 - กรณีที่ไมไดกําหนดคา M ไว ใหใชคา m คูกับคา c เปนเกณฑตัดสิน 

 - กรณีที่กําหนดคา M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวาคา m จํานวนตัวอยางตอง
ไมเกินคา c แตท้ังน้ี จํานวนจุลินทรียตองไมเกินคา M 

 - การนําขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจํานวนตัวอยางท่ีตรวจสอบได ขึ้นกับระบบ
การผลิตและประวัติของผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร 

3.6 ระบบการผลิต 

3.6.1 ระบบการผลิตสินคาเกษตรในสวนของการกสิกรรม การปศุสัตว และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
ใหปฏิบัติตามการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice; GAP) ท่ีกําหนดในมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติฉบับที่เกี่ยวของ  
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3.6.2 ระบบการผลิตสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป  ใหปฏิบั ติตามขอกําหนดหลักการท่ัวไป 
ทางสุขลักษณะอาหาร (General Principles of Food Hygiene) และ/หรือหลักการวิเคราะหอันตรายและ
จุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point ; HACCP) ตามท่ีระบุใน 
Recommended International Code of Practice-General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP  
1-1969, Rev.4-2003) 

3.6.3 สินคาเกษตรและอาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท (hermetically sealed container) ท่ีจัดอยูในกลุม
อาหารท่ีมีความเปนกรดตํ่า และอาหารท่ีมีความเปนกรดตํ่าท่ีปรับใหเปนกรด (low and acidified low 
acid canned food) ท่ีสามารถเก็บไวในสภาวะอุณหภูมิหองโดยไมตองแชเย็น นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด 3.6.1 และ 3.6.2 แลว ใหปฏิบัติตามขอกําหนดการปฏิบัติท่ีระบุใน Recommended 
International Code of Hygiene Practice for Low and Acidified Low Acid Canned Foods (CAC/RCP 
23-1979, Rev. 2-1993) ดวย 

3.7 ศัตรูพืช 

สินคาเกษตรและอาหารกลุมพืชท่ีมีโอกาสเปนพาหะศัตรูพืชท่ีจะสงออก ตองไมพบศัตรูพืชท่ีเปนศัตรูพืช
กักกัน (quarantine pest) ของประเทศคูคา และผานกรรมวิธีจัดการท่ีเหมาะสม ท่ีไดมีการหารือ และ
เห็นชอบรวมกันกับประเทศคูคา โดยมีขอมูลทางวิทยาศาสตรยืนยัน 

3.8 โรคระบาดสัตว 

สินคาเกษตรและอาหารกลุมปศุสัตวและสัตวน้ําท่ีไมผานกระบวนการแปรรูป ตองปลอดโรคตามตารางท่ี 
2.5 ในบัญชีหมายเลข 2 และตารางที่ 3.5 ในบัญชีหมายเลข 3 แนบทายมาตรฐานนี้ และตามกฎระเบียบ
ของประเทศคูคา 

3.9 วิธีวิเคราะห 

3.9.1 วิธีวิเคราะหสารพิษตกคาง ยาสัตวตกคาง สารปนเปอน วัตถุเจือปนอาหาร และจุลินทรีย ตามขอ 
3.1-3.5 ใหใชวิธีวิเคราะหท่ีกําหนดโดย Codex 

3.9.2 กรณีที่ไมสามารถใชวิธีวิเคราะหตามขอ 3.9.1 หรือวิธีวิเคราะหตามขอ 3.9.1 ไมครอบคลุมรายการ
ท่ีตองการวิเคราะห ใหเลือกวิธีอื่นท่ีพิจารณาวาเปนวิธีวิเคราะหท่ีมีคุณสมบัติการใชงาน (performance 
characteristics) เหมาะสมกับรายการวิเคราะหนั้น และเปนไปตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  

  (1) เปนวิธีวิเคราะหท่ีประกาศโดยองคกรแหงชาติ หรือองคกรระหวางประเทศดานมาตรฐาน 
หรือตีพิมพในเอกสารคูมือ หรือสิ่งตีพิมพที่เปนที่ยอมรับระดับสากล 



มกอช. 9007-2548 
 

 

6

  (2) เปนวิธีวิเคราะหท่ีมีผลการประเมินความใชได (validation) ของผลการทดสอบวามีความ
ถูกตองและเหมาะสม โดยหองปฏิบัติการท่ีมีการรวมศึกษากับเครือขาย (collaborative study)  
ตามหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับองคกรนานาชาติซึ่งเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

  (3) กรณีไมมีวิธีวิเคราะหตาม (1) หรือ (2) ใหใชวิธีวิเคราะหท่ีไดประเมินความใชไดของผลการ
ทดสอบวามีความถูกตองและเหมาะสมโดยหองปฏิบัติการท่ีมีการประเมินความใชไดตามหลักเกณฑ 
single laboratory validation ที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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บัญชีหมายเลข 1 
ทายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ :  

เรื่อง ขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร  
 

ขอกําหนดการตรวจสินคากลุมพืชและผลิตภัณฑ 

ตารางท่ี 1.1  ขอกําหนดสารพิษตกคาง 

รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด  
(MRL ; mg/kg) 

1. ผัก ผลไมสด แช
เย็น หรือแชเยือกแข็ง  

 
 

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส  
(ละลายในไขมนั) 2 

คารโบฟูราน (carbofuran) 
ผลรวมของคารโบฟูราน และ 
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน 
รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

0.1 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.1 กลวย 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และเฮปตา
คลอร อีพ็อกไซด (heptachlor 
epoxide) (ละลายในไขมนั) 

0.01 

 
---------------------------------- 
1/ ขอกําหนดปริมาณสูงสดุของสารพิษตกคาง 5 ชนิด ไดแก อัลดรินและดีลดริน คลอรเดน ดีดีที เอนดริน และเฮปทาคลอร  
ที่กําหนดสําหรับสินคาทุกชนิด เปนปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลีย่งได (EMRL)  
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส 
(ละลายในไขมนั) 

0.5 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 
เมทิดาไทออน (methidathion) เมทิดาไทออน 1 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.2 เงาะ 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 

ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 
ไซเพอรเมทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 
(ละลายในไขมัน) 

0.5 

โพรฟโนฟอส (profenofos) โพรฟโนฟอส 0.05 
เมทิดาไทออน (methidathion) เมทิดาไทออน 1 
โฟซาโลน (phosalone) โฟซาโลน (ละลายในไขมนั) 1 
แลมบดาไซแฮโลทริน  
(lambda-cyhalothrin) 

ไซแฮโลทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 

0.5 

คารโบฟูราน (carbofuran) 
ผลรวมของคารโบฟูราน และ 
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน 
รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

0.3 

คารโบซัลแฟน (carbosulfan) คารโบซัลแฟน 0.2 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.3 ทุเรียน 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

 



มกอช. 9007-2548 
 

 

10

 

รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 
โพรฟโนฟอส (profenofos) โพรฟโนฟอส 0.05 

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) เฟนวาเลอเรต  
(ละลายในไขมนั) 

1 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 

ผลรวมของเดลทาเมทริน 
อัลฟา-อาร (alpha-R) และ
ทรานส-เดลทาเมทริน 
(trans-deltamethrin) 
(ละลายในไขมนั) 

0.5 

แลมบดาไซแฮโลทริน  
(lambda-cyhalothrin) 

ไซแฮโลทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 

0.5 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.4 มะมวง 
 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และเฮปตา
คลอร อีพ็อกไซด (heptachlor 
epoxide) (ละลายในไขมนั) 

0.01 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 
โพรฟโนฟอส (profenofos) โพรฟโนฟอส 0.05 
โฟซาโลน (phosalone) โฟซาโลน (ละลายในไขมนั) 1 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.5 มังคุด 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส 
(ละลายในไขมนั) 

0.5 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) เฟนวาเลอเรต  
(ละลายในไขมนั) 

1 

แลมบดาไซแฮโลทริน  
(lambda-cyhalothrin) 

ไซแฮโลทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 

0.5 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.6 ลําไย 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส 
(ละลายในไขมนั) 

0.5 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) เฟนวาเลอเรต  
(ละลายในไขมนั) 

1 

แลมบดาไซแฮโลทริน  
(lambda-cyhalothrin) 

ไซแฮโลทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 

0.5 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.7 ลิ้นจี่ 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 
ไซเพอรเมทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 
(ละลายในไขมัน) 

2 

ไดเมโทเอต (dimethoate) ไดเมโทเอต 2 
โพรฟโนฟอส (profenofos) โพรฟโนฟอส 0.1 
มาลาไทออน (malathion) มาลาไทออน 4 

เมโทมิล (methomyl) 
ผลรวมของเมโทมิลและ 
ไทโอดิคารบ (thiodicarb) 
รายงานผลเปนเมโทมิล 

1 

ไดคลอรวอส (dichlorvos) ไดคลอรวอส 0.2 
เมทิดาไทออน (methidathion) เมทิดาไทออน 2 
โฟซาโลน (phosalone) โฟซาโลน (ละลายในไขมนั) 1 
คารโบซัลแฟน (carbosulfan) คารโบซัลแฟน 0.1 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีที  
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา พารา 
ดีดีอี (p,p'-DDE)  และพารา 
พารา ทีดีอี (ดีดีดี) {p,p'-TDE 
(DDD)} (ละลายในไขมัน) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.8 สม 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส 
(ละลายในไขมนั) 

0.5 

ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 
ไซเพอรเมทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 
(ละลายในไขมัน) 

0.2 

คารโบฟูราน (carbofuran) 
ผลรวมของคารโบฟูราน และ 
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน 
รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

0.5 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.9 กระเจี๊ยบเขียว 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.03 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 0.1 

ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 
ไซเพอรเมทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 
(ละลายในไขมัน) 

0.05 

มาลาไทออน (malathion) มาลาไทออน 0.02 
ไดอะซินอน (diazinon) ไดอะซินอน (ละลายในไขมนั) 0.02 
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) เฟนิโทรไทออน 1 

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) เฟนวาเลอเรต  
(ละลายในไขมนั) 

0.1 

พิริมิฟอสเมทิล (pirimipos-methyl) พิริมิฟอสเมทิล  
(ละลายในไขมนั) 

1 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 

ผลรวมของเดลทาเมทริน 
อัลฟา-อาร (alpha-R) และ
ทรานส-เดลทาเมทริน 
(trans-deltamethrin) 
(ละลายในไขมนั) 

0.05 

คารโบฟูราน (carbofuran) 
ผลรวมของคารโบฟูราน และ 
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน 
รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

0.1 

คารโบซัลแฟน (carbosulfan) คารโบซัลแฟน 1 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดที ี 
(p, p'-DDT), ออรโท พารา ดดีีที 
(o,p'-DDT), พารา พารา ดีดีอ ี
(p,p'-DDE)  และพารา พารา ที
ดีอ ี(ดีดดีี) {p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 
ผลรวมของเอนดริน (endrin) และ
เดลตา คโีตเอนดริน (delta-keto-
endrin) (ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.10 ขาวโพดฝกสด/ 
ขาวโพดหวาน 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 
ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และเฮปตาคลอร 
อีพอ็กไซด (heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.05 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 0.1 

ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 
ไซเพอรเมทริน  
(ผลรวมของไอโซเมอร) 
(ละลายในไขมัน) 

0.05 

มาลาไทออน (malathion) มาลาไทออน 0.02 
ไดอะซินอน (diazinon) ไดอะซินอน (ละลายในไขมนั) 0.02 
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) เฟนิโทรไทออน 1 
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) เฟนวาเลอเรต (ละลายในไขมนั) 0.1 
พิริมิฟอสเมทิล (pirimipos-methyl) พิริมฟิอสเมทิล (ละลายในไขมนั) 1 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 

ผลรวมของเดลทาเมทริน 
อัลฟา-อาร (alpha-R) และ
ทรานส-เดลทาเมทริน 
(trans-deltamethrin) 
(ละลายในไขมนั) 

0.05 

คารโบฟูราน (carbofuran) 
ผลรวมของคารโบฟูราน และ 
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน 
รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

0.1 

คารโบซัลแฟน (carbosulfan) คารโบซัลแฟน 1 

อัลดรินและดีลดริน (aldrin&dieldrin)1/ 
ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น 
(HHDN) และเอชอีโอด ี
(HEOD) (ละลายในไขมนั) 

0.05 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดที ี 
(p, p'-DDT), ออรโท พารา ดดีีที 
(o,p'-DDT), พารา พารา ดีดีอ ี
(p,p'-DDE)  และพารา พารา ที
ดีอ ี(ดีดดีี) {p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

เอนดริน (endrin)1/ 
ผลรวมของเอนดริน (endrin) และ
เดลตา คโีตเอนดริน (delta-keto-
endrin) (ละลายในไขมนั) 

0.01 

1.11 ขาวโพดฝกออน 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 
ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และเฮปตาคลอร 
อีพอ็กไซด (heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.05 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

2. ธัญพืช    

คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส  
(ละลายในไขมนั) 

0.1 

คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 1 
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) เฟนิโทรไทออน 0.2 

คารโบฟูราน (carbofuran) 
ผลรวมของคารโบฟูราน และ 
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน 
รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

0.1 

คารโบซัลแฟน (carbosulfan) คารโบซัลแฟน 0.2 

คลอรเดน (chlordane)1/ 
ผลรวมของซิส และทรานส 
คลอรเดน (cis- and trans- 
chlordane) (ละลายในไขมนั) 

0.02 

ดีดีที (DDT)1/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีท ี
(p, p'-DDT), ออรโท พารา 
ดีดีที (o,p'-DDT), พารา 
พารา ดีดีอ ี(p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอ ี(ดีดีดี) 
{p,p'-TDE (DDD)} 
(ละลายในไขมนั) 

0.1 

เอนดริน (endrin)1/ 

ผลรวมของเอนดริน (endrin) 
และเดลตา คีโตเอนดริน 
(delta-keto-endrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.01 

2.1 ขาว 

เฮปทาคลอร (heptachlor)1/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร 
(heptachlor) และ 
เฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide) 
(ละลายในไขมนั) 

0.02 
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ตารางท่ี 1.2  ขอกําหนดสารปนเปอน 

รายการสินคา สารปนเปอน ปริมาณสูงสุด 
(ML;mg/kg) 

1. ผลิตภัณฑผัก ผลไมในภาชนะบรรจุปด
สนิท 

  

1.1 ผักทุกชนิด ดีบุก 250 
1.2 ผักตระกูลกะหล่ํา (brassica) ผักประเภทหัว 
(bulb) และผักประเภทผล (fruiting vegetables)

แคดเมียม 0.05 

1.3 ผักใบ แคดเมียม 0.2 
1.4 ผักอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 1.2 และ 1.3 แคดเมียม 0.1 
1.5 ผักตระกูลกะหล่ํา(brassica) และผักใบ ตะก่ัว 0.3 
1.6 ผักประเภทหัว (bulb) ประเภทผล (fruiting 
vegetables) และผักประเภทรากและลําตนใตดิน 
(roots and tubers) 

ตะก่ัว 0.1 

1.7 ถั่วฝกสด ตะก่ัว 0.2 
1.8 ผลไมทุกชนิด ดีบุก 250 
1.9 ผลไมจําพวกเบอรี่และผลไมขนาดเล็ก ตะก่ัว 0.2 
1.10 ผลไมอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 1.9 ตะก่ัว 0.1 

ตะก่ัว 0.05 1.11 นํ้าผลไมในภาชนะบรรจุปดสนิท 
ดีบุก 200 
ตะก่ัว 0.05 
ดีบุก 200 

1.12 นํ้าแอปเปลในภาชนะบรรจุปดสนิท 

พาทูลิน (patulin) 50 µg/kg 
 

ตารางท่ี 1.3  ขอกําหนดวัตถุเจือปนอาหาร 

รายการสินคา วัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุด 
(ML;mg/kg) 

ลําไยสด ซัลเฟอรไดออกไซด (sulphur dioxide) 50 (ในเน้ือลําไย) 
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ตารางท่ี 1.4  ขอกําหนดจุลนิทรีย 

รายการสินคา จุลินทรีย n c m M 
อี โคไล   
(E. coli) 

5 2  100 
cfu/g 

1,000  
cfu/g 

1 ผัก-ผลไมสด ตัดแตง บรรจุ  
พรอมบริโภค 

แซลโมเนลลา  
(Salmonella spp.) 

5 0 ไมพบใน  
25g 

- 

อี โคไล   
(E. coli) 

5 0 < 3 
MPN/g 

- 2. ขิงดอง 

แซลโมเนลลา  
(Salmonella spp.) 

5 0 ไมพบใน  
25g 

- 

การทดสอบโดยการบม 
(incubation test) 
35 ± 2.80C/10-14 วัน 

8 0 ภาชนะ
บรรจุและ
อาหาร  
ตองไมมี
ลักษณะ
ผิดปกติ 

- 

มีโซฟลิคแฟลตซาวร 
(mesophilic flat sour) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 

เทอรโมฟลิคแฟลตซาวร 
(thermophilic flat sour) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 

เทอรโมฟลิคแอนแอโรบ 
(thermophilic anaerobe) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 

3. ผลิตภัณฑผัก-ผลไม ท่ีมีความ
เปนกรดต่ําในภาชนะบรรจุปดสนิท 

พิวทรีแฟคทีฟแอนแอโรบ 
(putrefactive anaerobe) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 

การทดสอบโดยการบม 
(incubation test) 
35 ± 2.80C/10-14 วัน 

8 0 ภาชนะ
บรรจุและ
อาหาร  
ตองไมมี
ลักษณะ
ผิดปกติ 

- 

มีโซฟลิคแฟลตซาวร 
(mesophilic flat sour) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 

เทอรโมฟลิคแฟลตซาวร 
(thermophilic flat sour) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 

4. ผลิตภัณฑผัก-ผลไม ท่ีปรับให
เปนกรด ในภาชนะบรรจุปดสนิท 

ยีสตและรา  
(yeast and mold) 

8 0 ไมพบใน 
2 g 

- 
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บัญชีหมายเลข 2 
ทายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ :  

เรื่อง ขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร  
 

ขอกําหนดการตรวจสินคากลุมปศุสัตวและผลิตภัณฑ 

ตารางท่ี 2. 1 ขอกําหนดสารพิษตกคาง 

รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;mg/kg) 

1.เนื้อสัตวแชเย็น  
แชแข็ง 

   

อะซีเฟต (acephate) อะซีเฟต 0.01 
คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส (ละลายในไขมนั) 0.01 (fat)1/ 
ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) ไซเพอรเมทริน  

(ผลรวมของไอโซเมอร)  
(ละลายในไขมัน) 

0.05 

ไดโคโฟล (dicofol) ผลรวมของไดโคโฟล และ 2,2-ไดคลอโร-
1,1-บิส(4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล (พารา 
พารา-เอฟดับลิว 152) {(2,2-dichloro-
1,1-bis(4-chlorophenyl) ethanol (p,p' - 
FW 152)} รายงานผลเปนไดโคโฟล 
(ละลายในไขมัน) 

0.1(fat)1/  

ไดเมโทเอต (dimethoate) ไดเมโทเอต 0.05 

เมโทมิล (methomyl) ผลรวมของเมโทมิลและไทโอดิคารบ 
(thiodicarb) รายงานผลเปนเมโทมิล 

0.02 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 

ผลรวมของเดลทาเมทริน อัลฟา-อาร 
(alpha-R) และทรานส-เดลทาเมทริน 
(trans-deltamethrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.1 (fat)1/ 

เพอรเมทริน (permethrin) เพอรเมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร)  
(ละลายในไขมนั) 

0.1 

อัลดรินและดีลดริน 
(aldrin&dieldrin)2/ 

ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น (HHDN) 
และเอชอีโอด ี(HEOD) 
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

1.1 เนื้อสัตวปกสด
แชเย็น/แชแข็ง 

คลอรเดน (chlordane)2/  
ผลรวมของซิส และทรานส คลอรเดน 
(cis- and trans- chlordane)  
(ละลายในไขมนั) 

0.05 (fat) 1/ 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 

(definition of residue) 
ปริมาณสูงสุด 

(MRL;mg/kg) 

ดีดีที (DDT)2/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีที  
(p, p'-DDT), ออรโท พารา ดีดีที (o,p'-
DDT), พารา พารา ดีดีอี (p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอี (ดีดีดี) {p,p'-TDE 
(DDD)} (ละลายในไขมัน) 

0.3 (fat)1/ 

เอนดริน (endrin)2/ 
ผลรวมของเอนดริน (endrin) และ
เดลตา คีโตเอนดริน (delta-keto-
endrin) (ละลายในไขมนั) 

0.1 (fat)1/ 

เฮปทาคลอร (heptachlor)2/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร (heptachlor) 
และเฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide)  
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

อัลฟา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน  
(alpha-hexachlorocyclohexane ;  
×-BHC) 

อัลฟา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน 
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

เบตา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน 
(beta- hexachlorocyclohexane ;  
∝-BHC) 

เบตา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน
(ละลายในไขมนั) 

0.1 (fat)1/ 

ลินเดน (lindane) ลินเดน (ละลายในไขมนั) 0.05 (fat) 1/ 

1.1 เนื้อสัตวปกสด
แชเย็น/แชแข็ง 
(ตอ) 

เฮกซะคลอรโรเบนซีน 
(hexachlorobenzene ; HCB) 

เฮกซะคลอรโรเบนซีน 
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

อะซีเฟต (acephate) อะซีเฟต 0.02 
คารบาริล (carbaryl) คารบาริล 0.05 
คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอรไพริฟอส (ละลายในไขมนั) 0.02  (fat)1/ 
ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) ไซเพอรเมทริน  

(ผลรวมของไอโซเมอร)  
(ละลายในไขมัน) 

0.2 (fat)1/ 

1.2  เนื้อสุกรสด 
แชเย็น/แชแข็ง 

ไดโคโฟล (dicofol) ผลรวมของไดโคโฟล และ 2,2-ไดคลอโร-
1,1-บิส (4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล 
(พารา พารา-เอฟดับลิว 152) {(2,2-
dichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl) 
ethanol (p,p' - FW 152)} รายงานผลเปน
ไดโคโฟล (ละลายในไขมัน) 

0.05 (fat)1/ 

 

------------------------------------------------------------------ 

1/ (fat) ท่ีระบุตามหลังคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดของเน้ือสัตวสําหรับสารพิษตกคางท่ีละลายไดในไขมัน  
(fat-soluble) หมายถึงคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีกําหนดสําหรับสวนของไขมันในเน้ือสัตว 
2/ ขอกําหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง 5 ชนิด ไดแก อัลดรินและดีลดริน คลอรเดน ดีดีที เอนดริน และ 
เฮปทาคลอร ท่ีกําหนดสําหรับสินคาทุกชนิด เปนปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได 
(EMRL)  
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 

(definition of residue) 
ปริมาณสูงสุด 

(MRL;mg/kg) 
ไดเมโทเอต (dimethoate) ไดเมโทเอต 0.05 

เมโทมิล (methomyl) ผลรวมของเมโทมิลและไทโอดิคารบ 
(thiodicarb) รายงานผลเปนเมโทมิล 

0.02 

โพรฟโนฟอส (profenofos) โพรฟโนฟอส 0.05 

เพอรเมทริน (permethrin) เพอรเมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร)  
(ละลายในไขมนั) 

1.0 (fat)1/ 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 

ผลรวมของเดลทาเมทริน อัลฟา-อาร 
(alpha-R) และทรานส-เดลทาเมทริน 
(trans-deltamethrin)  
(ละลายในไขมนั) 

0.5 (fat)1/ 

อัลดรินและดีลดริน 
(aldrin&dieldrin)2/ 

ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น (HHDN) 
และเอชอีโอด ี(HEOD)  
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

คลอรเดน (chlordane)2/  
(sum of cis, trans and oxychlordane)

ผลรวมของซิส และทรานส คลอรเดน 
(cis- and trans- chlordane)  
(ละลายในไขมนั) 

0.05 (fat) 1/ 

ดีดีที (DDT)2/ 

ผลรวมของพารา พารา ดีดีที  
(p, p'-DDT), ออรโท พารา ดีดีที (o,p'-
DDT), พารา พารา ดีดีอี (p,p'-DDE)  
และพารา พารา ทีดีอี (ดีดีดี) {p,p'-TDE 
(DDD)} (ละลายในไขมัน) 

5.0 (fat)1/ 

เอนดริน (endrin)2/ 
ผลรวมของเอนดริน (endrin) และ
เดลตา คีโตเอนดริน (delta-keto-
endrin) (ละลายในไขมนั) 

0.05 (fat)1/ 

เฮปทาคลอร (heptachlor)2/ 

ผลรวมของเฮปตาคลอร (heptachlor) 
และเฮปตาคลอร อีพ็อกไซด 
(heptachlor epoxide)  
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

อัลฟา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน  
(alpha-hexachlorocyclohexane ;  
×-BHC) 

อัลฟา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน 
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 

เบตา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน 
(beta- hexachlorocyclohexane ; ∝-BHC)

เบตา เฮกซะคลอรโรไซคลอเฮกเซน 
(ละลายในไขมนั) 

0.1 (fat)1/ 

ลินเดน (lindane) ลินเดน (ละลายในไขมนั) 0.02 (fat) 1/ 

1.2  เนื้อสุกรสด 
แชเย็น/แชแข็ง 
(ตอ) 

เฮกซะคลอรโรเบนซีน 
(hexachlorobenzene ; HCB) 

เฮกซะคลอรโรเบนซีน  
(ละลายในไขมนั) 

0.2 (fat)1/ 
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รายการสินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดสารพิษตกคาง 

(definition of residue) 
ปริมาณสูงสุด 

(MRL;mg/kg) 
2. เนือ้สัตว 
ผานความรอน 

   

2.1 เนื้อสัตวปก
ผานความรอน 

  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
สารพิษตกคางในขอ 1.1 
เน้ือสัตวปกสดแชเย็น  
แชแข็ง 

2.2 เนื้อสุกร 
ผานความรอน 

  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
สารพิษตกคางในขอ 1.2  
เน้ือสุกรสดแชเย็น/แชแข็ง 
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ตารางท่ี 2.2  ขอกําหนดยาสัตวตกคาง 

รายการสินคา ยาสัตว ชนิดยาสัตวตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;ℵℵℵℵg/kg) 

1.เน้ือสัตวแชเย็น 
แชแข็ง 

   

โพรเคนเบนซิลเพนซิิลลิน (procaine 
benzylpenicillin)  

เบนซิลเพนิซิลลิน (benzylpenicillin) 50  

คลอรเททระไซคลิน/ออกซิเททระ
ไซคลิน/เททระไซคลิน 
(chlortetracycline/oxytetracycline/ 
tetracycline) 

คลอรเททระไซคลิน/ออกซีเททระ
ไซคลิน/เททระไซคลิน อยางหนึ่ง 
อยางใดหรือ ผลรวมของยาทั้ง 3 ชนิด 

200  

สไปราไมซิล (spiramycin) ผลรวมของสไปราไมซินและ 
นีโอสไปราไมซิน (sum of spiramycin 
and neospriramycin)  

200  

ลินโคไมซิน (lincomycin) ลินโคไมซิน 200 
สเปกทิโนไมซิน (spectinomycin) สเปกทิโนไมซิน 500 
ไนคารเบซิน (nicarbazin) ในรูปของ N,N’-บิส (4-ไนโทรฟอิล)  

ยูเรีย (N,N’-bis (4-nitropheyl) urea 
200  

ลีวามิโซล (levamisole) ลีวามิโซล 10  
แอลเบนดาโซล (albendazole) ในรูปของ 2-แอมิโนซัลโฟนเมแทบอไลต 

(2-amionsulfone metabolite) 
100  

ฟลูเบนดาโซล (flubendazole) ฟลูเบนดาโซล 200  
ไดคลาซูริล (diclazuril) ไดคลาซูริล 500  
นีโอไมซิน (neomycin) นีโอไมซิน 500  

1.1 เนื้อสัตวปกสด
แชเย็น/แชแข็ง 

ไดไฮโดรสเตรปโทไมซิน/สเตรปโทไมซิน 
(dihydrostreptomycin/streptomycin) 

ผลรวมของไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน
และสเตรปโตไมซิน  
(sum of dihydro- streptomycin and 
streptomycin) 

600 
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รายการสินคา ยาสัตว ชนิดยาสัตวตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;ℵℵℵℵg/kg) 

เบนซิลเพนิซลิลิน/ 
โพรเคนเบนซิลเพนซิิลลิน 
(benzylpenicillin/procaine benzylpenicillin)

เบนซิลเพนิซิลลิน 50  

นีโอไมซิน (neomycin) นีโอไมซิน 500  
ไดไฮโดรสเตรปโทไมซิน/ 
สเตรปโทไมซิน 
(dihydrostreptomycin/streptomycin) 

ผลรวมของไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน 
และสเตรปโตไมซิน  
(sum of dihydro- streptomycin and 
streptomycin) 

600 

เจนตาไมซิน (gentamicin) เจนตาไมซิน 100  
คลอรเททระไซคลิน/ออกซีเททระ
ไซคลิน/เททระไซคลิน 
(chlortetracycline/oxytetracycline/ 
tetracycline) 

คลอรเททระไซคลิน/ออกซีเททระ
ไซคลิน/เททระไซคลิน อยางหนึ่ง 
อยางใดหรือ ผลรวมของยาทั้ง 3 ชนิด 

200  

เซฟติโอเฟอ (ceftiofur) เดสฟูโรอิลเซฟทิโอเฟอร 
(desfuroylceftiofur) 

1,000  

ลินโคไมซิน (lincomycin) ลินโคไมซิน 200 
สเปกทิโนไมซิน (spectinomycin) สเปกทิโนไมซิน 500  
โดราเมกทิน (doramectin) โดราเมกทิน 5  
สไปราไมซิน (spiramycin) รูปเทียบเทาของสไปราไมซิน 

(spiramycin equivalent)  
200  

ฟลูเบนดาซอล (flubendazole) ฟลูเบนดาซอล 10 
ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) ผลรวมของไทอะเบนดาโซล และ  

5-ไฮดรอกซีไทอะเบนดาโซล  
(sum of thiabendazole and 5-
hydroxythiabendazole) 

100  

ลีวามิโซล (levamisole) ลีวามิโซล 10  
อะซาฟโรน (azaperone) ผลรวมของอะซาพีโรนและอะซาพีรอล 

(sum of azaperone and azaperol) 
60  

1.2 เนื้อสุกรสด 
แชเย็น/แชแข็ง 

คาราโซลออล (carazolol) คาราโซลออล 5  
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รายการสินคา ยาสัตว ชนิดยาสัตวตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;ℵℵℵℵg/kg) 

2. เนื้อสัตวผาน 
ความรอน 

   

2.1 เนื้อสัตวปก
ผานความรอน 

  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
ยาสัตวตกคางในขอ 1.1 
เน้ือสัตวปกสดแชเย็น  
แชแข็ง 

2.2 เนื้อสุกรผาน
ความรอน 

  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
ยาสัตวตกคางในขอ 1.2  
เน้ือสุกรสดแชเย็น/แชแข็ง 
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ตารางท่ี 2.3 ขอกําหนดสารปนเปอน 

รายการสินคา สารปนเปอน ปริมาณสูงสุด 
(ML;mg/kg)  

1.เนื้อสัตวแชเย็น แชแข็ง   

1.1 เน้ือสัตวปกสดแชเย็น/ 
แชแข็ง 

polychlorinated biphenyls (PCBs)  4.00 pg/g (fat) 

- เนื้อสัตวปก 
- เคร่ืองในสัตวปก 

ตะก่ัว 0.1 
0.5 

- เนื้อสัตวปก 
- ตับสัตวปก 
- ไตสัตวปก 

แคดเมียม 0.05 
0.5 
1.0 

- เนื้อสัตวปก 
- เคร่ืองในสัตวปก 

สารหน ู(total arsenic) 0.5 
1.0 

1.2 เน้ือสุกรสดแชเย็น/แชแข็ง polychlorinated biphenyls (PCBs)  1.50 pg/g (fat) 

- เนื้อสุกร 
- เคร่ืองในสุกร 

ตะก่ัว 0.1 
0.5 

- เนื้อสุกร 
- ตับสุกร 
- ไตสุกร 

แคดเมียม 0.05 
0.5 
1.0 

- เนื้อสุกร 
- เคร่ืองในสุกร 

สารหน ู(total arsenic) 0.5 
1.0 

2. เนื้อสัตวผานความรอน   
2.1 เน้ือสัตวปกผานความรอน  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดสาร

ปนเปอนในขอ 1.1 เนื้อสัตว
ปกสดแชเยน็ แชแขง็ 

2.2  เน้ือสุกรผานความรอน  เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
สารปนเปอนในขอ 1.2  
เน้ือสุกรสดแชเย็น/แชแข็ง 
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ตารางท่ี 2.4 ขอกําหนดจุลนิทรีย 

กลุมสินคา จุลินทรีย n c m M 
จุลินทรียท้ังหมด (total count) 
(cfu/g at 35-37°C) 

5 2 5x105 
cfu/g 

5x106 
cfu/g 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

5 0 1 x102 
cfu/g 

- 

1. เนื้อสัตวปกสดแชเย็น/ 
แชแข็ง 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 
S.typhimurium, S.enteritidis 

5 0 ไมพบใน  
25 g 

- 

จุลินทรียท้ังหมด (total count) 
(cfu/g at 35-37°C) 

5 2 5x105 
cfu/g 

5x106 
cfu/g 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

5 0 1 x102 
cfu/g 

- 

2. เนื้อสุกรสดแชเย็น/ แชแข็ง 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 
S.typhimurium, S.enteritidis 

5 0 ไมพบใน  
25 g 

- 

จุลินทรียท้ังหมด (total count) 
(cfu/g at 35-37°C) 

5 2 1x105 

cfu/g 
1x106 

cfu/g 
อี โคไล (E. coli)  5 0 ไมพบใน 

0.1 g 
- 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

5 0 ไมพบใน  
1 g 

- 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 ไมพบใน  
25 g 

- 

ลิสเทอเรีย โมโนไซโทจีเนส 
(Listeria monocytogenes) 

5 0 ไมพบใน  
25 g 

- 

3.  เน้ือสัตวปกผานความรอน 

ยีสตและเช้ือรา 
(yeast and mold) 

5 0 ≤ 1x102 
cfu/g 

- 

จุลินทรียท้ังหมด (total count) 
(cfu/g at 35-37°C) 

5 2 1x105 

cfu/g 
1x106 

cfu/g 
อี โคไล (E. coli)  5 0 ไมพบใน 

0.1 g 
- 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

5 0 ไมพบใน  
1 g 

- 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 ไมพบใน  
25 g 

- 

ลิสเทอเรีย โมโนไซโทจีเนส 
(Listeria monocytogenes) 

5 0 ไมพบใน  
25 g 

- 

4. เน้ือสุกรผานความรอน 

ยีสตและเช้ือรา 
(yeast and mold) 

5 0 ≤ 1x102 
cfu/g 

- 
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ตารางท่ี 2.5 ขอกําหนดโรคระบาดสัตว  

ชนิดสัตว โรคระบาดสัตว เกณฑตัดสิน 
1. ไก  - โรคไขหวัดนก (avian influenza) 

- โรคกัมโบโร (gumboro) 
- โรคนวิคาสเซิล (Newcastle disease) 

เอกสารรายงานการปลอดโรค ดังนี ้
- รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพสัตว
ท่ีฟารม 
- รายงานสุขภาพสัตวกอนฆา 
- รายงานสุขภาพสัตวหลังฆา 
- กรณีนําเขาเนื้อสัตวจากตางประเทศ 
จะตองมีหนงัสือรับรองสุขภาพสัตว 
(Health Certificate) 

2. เปด - ด๊ักเพล็ก (duck plaque) 
- โรคนวิคาสเซิล (Newcastle disease) 
- โรคไขหวัดนก (avian influenza) 

เอกสารรายงานการปลอดโรค ดังนี ้
- รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพสัตว
ท่ีฟารม 
- รายงานสุขภาพสัตวกอนฆา 
- รายงานสุขภาพสัตวหลังฆา 
- กรณีนําเขาเนื้อสัตวจากตางประเทศ 
จะตองมีหนงัสือรับรองสุขภาพสัตว 
(Health Certificate) 

3. สุกร - โรคอหิวาตสุกร (swine fever) 
- โรคปากและเทาเปอย  (foot and mouth disease) 

เอกสารรายงานการปลอดโรค ดังนี้ 
- รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพสัตว
ท่ีฟารม 
- รายงานสุขภาพสัตวกอนฆา 
- รายงานสุขภาพสัตวหลังฆา 
- กรณีนําเขาเนื้อสัตวจากตางประเทศ 
จะตองมีหนงัสือรับรองสุขภาพสัตว 
(Health Certificate) 
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บัญชีหมายเลข 3 
ทายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ :  

เรื่อง ขอกําหนดดานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร  

ขอกําหนดการตรวจสินคากลุมสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

ตารางท่ี 3.1 ขอกําหนดยาสัตวตกคาง 

รายการสินคา ยาสัตว ชนิดยาสัตวตกคาง 
(definition of residue) 

ปริมาณสูงสุด 
(MRL;ℵℵℵℵg/kg) 

1. กุงแชเย็น/แชแข็ง ออกซิเตตราซัยคลิน (oxytetracycline) ออกซิเตตราซัยคลิน 200 
 
ตารางท่ี 3.2  ขอกําหนดสารปนเปอน 

รายการสินคา สารปนเปอน ปริมาณสูงสุด 
(ML; mg/kg) 

แคดเมียม 0.5 
ปรอท (total mercury) 0.5 

1.กุงแชเย็น/แชแข็ง 

ตะก่ัว 0.5  
แคดเมียม 0.5 
ปรอท (total mercury) 0.5  

2.กุงในภาชนะบรรจุ 
ปดสนิท 

ตะก่ัว 0.5  
แคดเมียม 0.1  
ปรอท (total mercury) 1.0  
ตะก่ัว 0.4  

3. ปลาทูนาในภาชนะบรรจุ
ปดสนิท 

ฮีสตามีน (histamine) 10 mg/100 g 
 

ตารางท่ี 3.3  ขอกําหนดวัตถุเจือปนอาหาร 

รายการสินคา วัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุด 
(ML; mg/kg) 

ฟอสเฟต (phosphates)  5,000 (ในรูป P2O5) 1. กุงแชเย็น/แชแข็ง 
ซัลไฟต (sulphites) 100 (ในเน้ือกุงสด)  

(ในรูป SO2) 
 30 (ในเน้ือกุงสุก) 

(ในรูป SO2) 
ซัลไฟต (sulphites) 30 (ในรูป SO2) 2. กุงในภาชนะบรรจุ 

ปดสนิท อีดีทีเอ (EDTA ; Ethylenediaminetetracetic acid,  
disodium salt) 

100  
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ตารางท่ี 3.4 ขอกําหนดจุลนิทรีย 

กลุมสินคา จุลินทรีย n c m M 
จุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด  
(total viable count)   

5 2 5.0x105 

cfu/g 
5.0x106 

cfu/g 
อี โคไล  ( E. coli) 5 0 <3 

MPN/g 
- 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส  
(Staphylococcus aureus)  

5 2 100 
MPN/g 

1,000 
MPN/g

แซลโมเนลลา  
(Salmonella spp.) 

5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 

1. กุงสดแชเยือกแข็ง/แชเย็น  

วิบริโอ คอเลรี (Vibrio cholerae) 5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 

จุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด  
(total viable count)   

5 2 5.0x104 

cfu/g 
5.0x105 

cfu/g 
อี โคไล  ( E. coli) 5 0 <3 

MPN/g 
- 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส  
(Staphylococcus aureus) 

5 1 100 
MPN/g 

1000 
MPN/g 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 

วิบริโอ คอเลรี (Vibrio cholerae) 5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 

วิบริโอ พาราฮีโมไลทิคัส  
(Vibrio parahaemolyticus) 

5 2 10 
MPN/g 

100 
MPN/g 

2.  กุงแปรรูปพรอมบริโภค  
(กุงตม) แชเยือกแข็ง/แชเย็น  

ลิสเทอเรีย โมโนไซโทจีเนส 
(Listeria monocytogenes) 

5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 

จุลินทรียท่ีมีชีวิตท้ังหมด  
(total viable count)   

5 2 1.0x105 

cfu/g 
1.0x106 

cfu/g 
อี โคไล  ( E. coli) 5 0 <3 

MPN/g 
- 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส  
(Staphylococcus aureus) 

5 2 100 
MPN/g 

1000 
MPN/g

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 

3. กุงพรอมปรุง/ผานความรอน
กอนบริโภคแชเยือกแข็ง/แชเย็น 

วิบริโอ คอเลรี (Vibrio cholerae) 5 0 ไมพบ
ใน25 g 

- 
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กลุมสินคา จุลินทรีย n c m M 

การทดสอบโดยการบม (incubation test) 
35 ±2.80C/10-14 วัน 

8 0 ภาชนะ
บรรจุและ
อาหาร  
ตองไมมี
ลักษณะ
ผิดปกติ 

- 

คลอสทริเดียม โบทูลินัม 
(Clostridium botulinum)  

8 0 ไมพบ
ใน 1g 

- 

มีโซฟลิคแฟลตซาวร 
(mesophilic flat sour) 

8 0 ไมพบ
ใน 1g 

- 

4. กุงในภาชนะบรรจุปดสนิท 

เทอรโมฟลิคแฟลตซาวร 
(thermophilic flat sour) 

8 0 ไมพบ
ใน 1g 

- 

การทดสอบโดยการบม (incubation test) 
35 ±2.80C/10-14 วัน 

8 0 ภาชนะ
บรรจุและ
อาหาร  
ตองไมมี
ลักษณะ
ผิดปกติ 

- 

คลอสทริเดียม โบทูลินัม 
(Clostridium botulinum) 

8 0 ไมพบ
ใน 1g 

- 

มีโซฟลิคแฟลตซาวร 
(mesophilic flat sour) 

8 0 ไมพบ
ใน 1g 

- 

5. ปลาทนูาในภาชนะบรรจุปดสนิท 

เทอรโมฟลิคแฟลตซาวร 
(thermophilic flat sour) 

8 0 ไมพบ
ใน 1g 

- 

 

ตารางท่ี 3.5 ขอกําหนดโรคระบาดสัตว 

ชนิดสัตว โรคระบาดสัตว เกณฑตัดสิน 
กุงมีชีวิต/ กุงสดแชเยือกแข็ง/
แชเย็น 

- โรคตัวแดงดวงขาว (White spot disease ) 
- โรคทอรา ซินโดรม (Taura syndrome) 
- โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) 
- โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious hydrodermal 
and haematopoietic necrosis virus disease ; 
IHHNV disease) 

เอกสารใบรับรองการปลอดโรค 
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ภาคผนวก ก 

คํายอ 

 คํายอ (abbreviation) ที่ใชในมาตรฐานนี้ มีดังน้ี 
 
cfu/g  colony forming unit per gram 
EMRL extraneous maximum residue limit 
LOQ limit of quantitation 
ML maximum level 
MPN/g most probable number per gram 
MRL maximum residue limit 
MRPL minimum required performance limit 
ND not detected 
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ภาคผนวก ข 

ระบบหนวย SI 

 ระบบหนวยระหวางประเทศ (International System of Units หรือ Le Système International 

ď Unités; SI) และสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานน้ี มีดังน้ี 
 

ปริมาณ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล กรัม g 

มวล มิลลิกรัม mg 

- มิลลิกรัมตอกรัม mg/g 

- มิลลิกรัมตอกิโลกรัม mg/kg 

- ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ↑g/kg 

- พิโกกรัมตอกรัม pg/g 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 0C 
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ภาคผนวก ค 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ชนิดท่ี 4 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

 
2,4,5 -T 
2,4,5-TP 
aldrin 
aminocarb 
amitrole 
aramite 
azinphos ethyl  
azinphos methyl  
beta-HCH (1,3,5/2,4,6-

hexachloro-cyclohexane)  
BHC 
binapacryl 
bromophos 
bromophos ethyl  
cadmium and cadmium 

compounds  
calcium  arsenate  
captafol 
carbon tetrachloride  
chlordane 
chlordecone 
chlordimeform 
chlorobenzilate 
chlorophenols 
chlorthiophos 
copper arsenate hydroxide  
cycloheximide 
cyhexatin 
daminozide 
DBCP 
DDT 

demephion 
demeton 
dieldrin 
dimefox 
dinoseb 
dinoterb 
disulfoton 
DNOC 
EDB 
endosulfan (ยกเวน CS 

formulation) 
endrin 
ethyl hexyleneglycol (ethyl 

hexane diol) 
ethylene dichloride  
ethylene oxide (1,2-

epoxyethane)  
fensulfothion 
fentin 
fluoroacetamide 
fonofos 
heptachlor 
hexachlorobenzene 
lead arsenate  
leptophos 
lindane (>99% gamma-HCH 

or gamma-BHC) 
MCPB 
mecoprop 
mephosfolan 
mercury compounds  

methamidophos 
mevinphos 
MGK repellent-11  
mirex 
monocrotophos 
nitrofen 
o-dichlorobenzene 
parathion ethyl  
parathion-methyl 
paris green  
pentachlorophenate sodium  
pentachlorophenol 
phenothiol 
phorate 
phosphamidon 
prothoate 
pyrinuron (piriminel)  
safrole 
schardan 
sodium arsenite 
sodium chlorate 
sodium fluoroacetate  
strobane (polychloroterpenes)  
sulfotep 
TDE or DDD [1,1-dichloro-

2,2-bis(4-chlorophenyl) 
ethane] 

TEPP 
thallium sulfate  
toxaphene 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อยาสัตวที่ตองไมพบในสินคาเกษตรและอาหาร 
ง.1 ยาสัตวท่ีตองไมพบในสินคากลุมปศุสัตวและผลิตภัณฑ 
คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) MRPL 0.3 µg/kg 

 
กลุมไนโตรฟวแรน (nitrofurans) 
metabolite 4 ชนิด คือ 

- 3-อะมิโน-2- ออกซาโซลิดิโนน  
(3-amino-2-oxazolidinone; AOZ) 

- 5-เมทิลมอรโฟลิโน-3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิ
โนน (5-methylmorpholino-3-amino-2-
oxazolidinone; AMOZ)  

- อะมิโนไฮแดนโทอิน (aminohydantoin; AHD) 
- เซมิคารบาไซด (semicarbazide; SEM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมไนโทรอิมิดาโซล (nitroimidazole)  

ซาลบทูามอล (salbutamol)  

เคลนบูเทอรอล (clenbuterol)  

คารบาดอกซ (carbadox)  

ง.2 ยาสัตวที่ตองไมพบในสนิคากลุมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากการเพาะเลี้ยง 
คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) MRPL 0.3 µg/kg 

 
กลุมไนโตรฟวแรน (nitrofurans) 
metabolite 4 ชนิด คือ 

- 3-อะมิโน-2- ออกซาโซลิดิโนน  
(3-amino-2-oxazolidinone; AOZ) 

- 5-เมทิลมอรโฟลิโน-3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิ
โนน (5-methylmorpholino-3-amino-2-
oxazolidinone; AMOZ)  

- อะมิโนไฮแดนโทอิน (aminohydantoin; AHD) 
- เซมิคารบาไซด (semicarbazide; SEM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกโซลินิค แอซิด (oxolinic acid) LOQ = 0.02 mg/kg 
 

MRPL ของ AOZ และ AMOZ = 0.3 µg/kg 

MRPL ของ AHD และ SEM = 1.0 µg/kg 

MRPL ของ AOZ และ AMOZ = 0.3 µg/kg 

MRPL ของ AHD และ SEM = 1.0 µg/kg 




