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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดออก
ประกาศกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด (มกอช. 9002-2549) ไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2549 นั้น เนื่องจากขณะนี้กฎระเบียบและขอมูลที่ใชอางอิงในการกําหนดมาตรฐาน
ฉบับนี้ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพ่ือใหมาตรฐานมีการครอบคลุมสารพิษตกคางที่
สําคัญที่เก่ียวของกับสินคาเกษตรและอาหารมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรปรับปรุง
แกไขมาตรฐาน โดยประกาศยกเลิกมาตรฐานฉบับเดิม (มกอช. 9002-2549) และประกาศฉบับใหม  
(มกอช. 9002-2551) ที่ครอบคลุมชนิดสารพิษตกคางมากขึ้นใชแทน คาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดใน
มาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 40 ชนิด ตามรายละเอียดใน
บัญชีหมายเลข 1 และหมายเลข 2 แนบทายมาตรฐานนี้ คาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดตามบัญชี
หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เปนขอมูลเดียวกัน แตจัดเรียงลําดับแตกตางกัน กลาวคือ บัญชีหมายเลข 1 
เรียงลําดับตามชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร สวนบัญชีหมายเลข 2 เรียงลําดับตามชนิดสินคาเพ่ือ
สะดวกในการใชงาน ทั้งนี้สารพิษตกคางที่เกิดจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังมิไดกําหนด
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดไวในบัญชีทายมาตรฐานนี้ จะมีการกําหนดเปนมาตรฐานและประกาศเพิ่มเติม
ในระยะตอไป 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานฉบับนี้ ครอบคลุมการกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit)  
ในสินคาที่ใชเปนอาหารและอาหารสัตว เพ่ือใชเปนเกณฑอางอิงในการผลิต การคา และการควบคุม
ตรวจสอบสินคาที่ผลิต นําเขา และสงออกไปตางประเทศ 

1.2 มาตรฐานฉบับนี้ไมครอบคลุมการกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจ
หลีกเล่ียงได (Extraneous Maximum Residue Limit) ซึ่งไดกําหนดไวใน มกอช. 9003 มาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไม
อาจหลีกเล่ียงได  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานฉบับนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 สินคา หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปา
ไม ซึ่งนํามาใชบริโภคเปนอาหาร ใชเปนอาหารสัตว หรือนํามาแปรรูปเปนอาหารและอาหารสัตว  

2.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ หมายถึง สารที่มีจุดมุงหมายใชเพ่ือปองกัน ทําลาย ดึงดูด ขับไล หรือ
ควบคุมศัตรูพืชและสัตว หรือพืชและสัตวที่ไมพึงประสงค ไมวาจะเปนการใชระหวางการเพาะปลูก การ
เก็บรักษา การขนสง การจําหนาย หรือระหวางกระบวนการผลิตสินคา อาหาร หรืออาหารสัตว หรือเปน
สารที่อาจใชกับสัตวเพ่ือควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และใหหมายความรวมถึง สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช สารทําใหใบรวง สารทําใหผลรวง สารยับยั้งการแตกยอดออน และสารที่ใชกับพืชผล
กอนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือปองกันการเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุย 
สารอาหารของพืชและสัตว วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสัตว (feed additive)และยาสําหรับสัตว 
 

                                                 
1/ ความหมายของคํานี้ตรงกับคําวา pesticide ตามความหมายที่ใชในการกําหนดมาตรฐาน Codex 
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2.3 สารพิษตกคาง2/ หมายถึง สารตกคางใดในสินคาที่เกิดจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร และให
หมายความรวมถึงกลุมอนุพันธของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ไดแก สารที่เกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง (conversion) กระบวนการสรางและสลาย (metabolites) เกิดจากการทําปฏิกิริยา 
(reaction) หรือส่ิงปลอมปนในวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความเปนพิษ  

2.4 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดที่มีไดในสินคา กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หรือหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย มีหนวยเปนมิลลิกรัมสารพิษตกคางตอกิโลกรัมสินคา 

2.5 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได (Extraneous Maximum 
Residue Limit; EMRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด ที่จํากัดเฉพาะสารพิษตกคางที่ปนเปอน
จากสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงสารพิษตกคางจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรในอดีต ที่ถูกยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนใชในประเทศมาเปนระยะเวลานานแลว แตยังมีความจําเปนตองกําหนดปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดไว เนื่องจากยังคงมีการตรวจพบสารพิษตกคางในสินคาอยู 

2.6 ชนิดสารพิษตกคาง (definition of residues) หมายถึง สารพิษตกคาง และสารเคมีที่เก่ียวของ ซึ่งอาจ
เปนชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ที่กําหนดใหตรวจวิเคราะหเพ่ือแสดงความสอดคลองกับปริมาณ
สารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ 

2.7 คาต่ําสุดที่วิเคราะหไดในเชิงปริมาณ (Limit of Determination; LOD)3/ หมายถึง ความเขมขนที่ต่ํา
ที่สุดของสารพิษตกคางชนิดหนึ่งในสินคาแตละชนิด ที่สามารถตรวจวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยระดับ
ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได โดยใชวิธีวิเคราะหสารพิษตกคางที่กําหนดในขอ 5 

2.8 วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หมายถึง วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมี
ไวในครอบครอง โดยเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

3 ขอกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

3.1 สินคาที่ใชเปนอาหาร หรืออาหารสัตว ตรวจพบสารพิษตกคาง ที่เกิดจากการใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตรที่ข้ึนทะเบียนใชอยางถูกตองตามกฎหมาย ไดไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum 
Residue Limit; MRL) ที่กําหนดไวตามบัญชีทายมาตรฐานนี้ และตองไมพบสารพิษตกคางที่เกิดจากการ
ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ยกเวนในกรณีของวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนใชในประเทศมา
เปนระยะเวลานานแลว แตยังคงพบสารพิษตกคางในสินคาเนื่องจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม รวมถึง
                                                 
2/ ความหมายของคํานี้ตรงกับคําวา pesticide residue ตามความหมายที่ใชในการกําหนดมาตรฐาน Codex 
3/ อาจมีการใชคําวา Limit of Quantitation (LOQ) ในความหมายเดียวกันกับนิยามขางตน 
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จากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้นในอดีต จะยอมใหมีสารพิษตกคางในสินคาไมเกินปริมาณ
สารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได (Extraneous Maximum Residue Limit; 
EMRL) ที่กําหนดไวตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได (มกอช. 9003) 

3.2 กรณีสารพิษตกคางอื่นนอกเหนือจากขอ 3.1 ใหตรวจพบไดไมเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่
กําหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/
ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme; 
Codex)  

4 ขอกําหนดวิธีชักตัวอยางและสวนของสินคาที่ตรวจวิเคราะห 

4.1 การชักตัวอยางใหใชวิธีที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ ดังขอมูลในเอกสาร Codex Alimentarius : Recommended 
Methods of Sampling for the Determination of Pesticide Residues for Compliance with MRLs 
(CAC/GL 33-1999). ฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด 

4.2 สวนของสินคาที่ตรวจวิเคราะห ใหอางอิงตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ ที่ระบุในเอกสาร Codex 
Alimentarius : Portion of Commodities to which Codex MRLs Apply and which is Analyzed ฉบับ
แกไขปรับปรุงลาสุด 

5 วิธีวิเคราะหสารพิษตกคาง 

5.1 วิธีวิเคราะหสารพิษตกคาง ใหใชวิธีวิเคราะหที่กําหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ ที่ระบุในเอกสาร Codex Alimentarius : 
Recommended Methods of Analysis for Pesticide Residues. ฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด 

5.2 กรณีที่ไมสามารถใชวิธีวิเคราะหสารพิษตกคางตามขอ 5.1 หรือวิธีวิเคราะหตามขอ 5.1 ไมครอบคลุม
ชนิดสารพิษตกคางหรือสินคาที่ตองการวิเคราะห ใหเลือกวิธีอื่นที่พิจารณาวาเปนวิธีวิเคราะหที่มี
ความสามารถในการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางที่ระดับปริมาณเทากับหรือต่ํากวาคาปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุด และเปนวิธีที่มีคุณสมบัติการใชงาน (performance characteristics) เหมาะสม และเปนไป
ตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

5.2.1 เปนวิธีวิเคราะหที่ประกาศโดยองคกรแหงชาติ หรือองคกรระหวางประเทศดานมาตรฐาน หรือ
ตีพิมพในเอกสารคูมือ หรือส่ิงตีพิมพที่เปนที่ยอมรับระดับสากล 
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5.2.2 เปนวิธีวิเคราะหที่มีผลการประเมินความใชได (validation) ของผลการทดสอบวามีความถูกตอง
และเหมาะสม โดยหองปฏิบัติการที่มีการรวมศึกษากับเครือขาย (collaborative study) ตามหลักเกณฑที่
สอดคลองกับองคกรนานาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไป 

5.2.3 กรณีไมมีวิธีวิเคราะหตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ใหใชวิธีวิเคราะหที่ไดประเมินความใชไดของผลการ
ทดสอบวามีความถูกตองและเหมาะสมโดยหองปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพแหงเดียว (single laboratory 
validation) ตามหลักเกณฑที่เปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศ 
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บัญชีหมายเลข 1 ทายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
เรื่อง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(มกอช. 9002-2551) 
ปริมาณสารพิษตกคางตามชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
คลอรไพริฟอส  คลอรไพริฟอส  กระเจี๊ยบเขียว 0.5 
(chlorpyrifos)  กลวย 2 
  ขาว 0.1 
  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 5 
  เครื่องเทศกลุมผล 1 
  เครื่องเทศกลุมราก 1 
  เงาะ 0.5 
  ถั่วลิสง 0.05 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.1 
  ปาลมน้าํมัน 0.05 
  พริก 0.5 
  พริกแหง 5 
  มะพราว 0.05 
  มันเทศ 0.05 
  ลําไย 1   
  ลิ้นจี ่ 2   
  หอมแดง 0.2 
  หอมใหญ 0.2 
  เนื้อโค กระบือ 1 (ไขมัน) 
  เนื้อแกะ แพะ 1 (ไขมัน) 
  เครื่องในโค กระบือ 0.01 
  เครื่องในแกะ แพะ 0.01 
  เนื้อสุกร 0.02 (ไขมัน) 
  เครื่องในสุกร 0.01 
  เนื้อสัตวปก 0.01(ไขมัน) 
  เครื่องในสัตวปก 0.01 
  ไข 0.01 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
คลอรไพริฟอส  คลอรไพริฟอส  นม 0.02 
(chlorpyrifos)    
คลอโรทาโลนิล คลอโรทาโลนลิ ถั่วลิสง 0.05 
(chlorothalonil)  ถั่วเหลือง 0.2 
  ถั่วเหลืองฝกสด 2 
  ผักกาดขาว 1 
  ผักกาดขาวปล ี 1 
  ผักคะนา 4 
  มะเขือเทศ 5 
  มันฝรั่ง 0.2 
คารบาริล (carbaryl)  คารบารลิ กระถิน 0.02 
  ขาวโพดฝกสด 0.1 
  ขาวโพดฝกออน 0.1 
  ขาวโพดเมล็ด 0.02 
  ขาวฟาง 0.5 
  ขาวสาร                               1 
  เงาะ 1 
  แตงกวา และแตงอื่นๆ  

ไมรวมแตงโม 
3 

  แตงโม 1 
  ถั่วลิสง 2 
  ทุเรียน 1 
  ปาลมน้าํมัน 0.02 
  ผักตระกูลกะหล่าํ 5 
  พริก 0.5  
  พริกแหง 2 
  พริกหวาน 5 
  มะพราว 0.02 
  มะมวง 1 
  มังคุด 1 
  มันฝรั่ง 0.2 
  เมล็ดโกโก 0.02 
  เมล็ดมะมวงหิมพานต 1 
  ลําไย 1 
  ลิ้นจี ่ 1 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
คารบาริล (carbaryl)  คารบารลิ สม 15 
  ออย 0.02 
  องุน 5 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  ไข 0.5 
  นม 0.05 
คารเบนดาซิม /  ผลรวมของคารเบนดาซิม  กุยชาย 3 
เบโนมิล (carbendazim (carbendazim), เบโนมิล  ขาวสาร 2 
/benomyl) (benomyl), ไทโอฟา เงาะ 3 
 เนทเมทิล (thiophanate- ตนหอม 3 
 methyl) รายงานผล ถั่วเขียว 0.5 
 เปนคารเบนดาซมิ ถั่วลิสง 0.1 
 (carbendazim) ถั่วเหลือง 0.5 
  ถั่วเหลืองฝกสด 3 
  ใบหมอน 0.1 
  พริก 2 
  พริกแหง 15 
  มะเขือเทศ 0.5 
  มะมวง 5 
  เมล็ดฝาย 0.1 
  หนอไมฝรัง่ 0.2 
  หอมแดง 3 
  หอมใหญ 3 
  องุน 3 
  ออย 0.1 
  เนื้อโค กระบือ 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  มันสัตวปก 0.05 
  เครื่องในสัตวปก 0.1 
  ไข 0.05 
  นม 0.05 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
คารโบซัลแฟน คารโบซัลแฟน กระเจี๊ยบเขียว 0.5 
(carbosulfan)  กระถิน 0.2 
  ขาวโพดฝกสด 0.05 
  ขาวโพดฝกออน 0.05 
  ขาวโพดเมล็ด 0.05 
  ขาวฟาง 0.05 
  ขาวสาร 0.2 
  เงาะ 0.2 
  แตงกวา และแตงอื่นๆ ไมรวม

แตงโม 
0.5 

  แตงโม 0.2 
  ถั่วเขียว 0.05 
  ถั่วฝกยาว 0.1 
  ถั่วลันเตาฝกสด 0.1 
  ถั่วลิสง 0.05 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.5 
  ทุเรียน 0.2 
  ปาลมน้าํมัน 0.05 
  ผักตระกูลกะหล่าํ 0.5 
  พริก 0.5 
  พริกแหง 5 
  มะเขือเทศ 0.5 
  มะเขือเปราะ 0.5 
  มะเขือยาว 0.5 
  มะพราว 0.2 
  มันเทศ 0.05 
  มันฝรั่ง 0.05 
  เมล็ดกาแฟ 0.05 
  เมล็ดโกโก 0.05 
  เมล็ดงา 0.2 
  เมล็ดทานตะวัน 0.05 
  เมล็ดฝาย 0.05 
  เมล็ดละหุง 0.05 
  สม 0.1 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
คารโบซัลแฟน คารโบซัลแฟน หนอไมฝรัง่ 0.5 
(carbosulfan)  องุน 0.1 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  เครื่องในสัตวปก 0.05 
  ไข 0.05 
  นม 0.03 
คารโบซัลแฟน  ผลรวมของคารโบฟูราน กระเจี๊ยบเขียว 0.5 
(carbosulfan) (carbofuran) ,3-  กระถิน 0.2 
 ไฮดรอกซีคารโบฟูราน  เงาะ 0.1 
 (3-hydroxycarbofuran) ถั่วลันเตาฝกสด 0.2 
 และ คอนจูเกตเตด็  ทุเรียน 0.1 
 3- ไฮดรอกซีคารโบฟูราน ปาลมน้าํมัน 0.1 
 (conjugated ผักตระกูลกะหล่าํ 0.2 
 3-Hydroxycarbofuran) พริก 0.5 
 รายงานผลเปน พริกแหง 5 
 คารโบฟูราน มะเขือเปราะ 0.5 
  มะเขือยาว 0.5 
  มะพราว 0.1 
  มันเทศ 0.2 
  มันฝรั่ง 0.1 
  เมล็ดโกโก 0.05 
  เมล็ดงา 0.1 
  เมล็ดทานตะวัน 0.05 
  เมล็ดละหุง 0.1 
  สม 0.1 
  หนอไมฝรัง่ 0.5 
  องุน 0.1 
คารโบฟูราน ผลรวมของคารโบฟูราน กลวย 0.1 
(carbofuran) (carbofuran) ,3- ขาวโพดฝกสด 0.1 
 ไฮดรอกซีคารโบฟรูาน ขาวโพดฝกออน  0.1 
 (3-hydroxycarbofuran) ขาวโพดเมล็ด 0.05 
 และ คอนจูเกตเตด็  ขาวฟาง 0.1 
 3- ไฮดรอกซีคารโบฟูราน- ขาวสาร 0.1 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
คารโบฟูราน
(carbofuran) 

(conjugated 3-
Hydroxycarbofuran) 

แตงกวา และแตงอื่นๆ  
ไมรวมแตงโม 

0.3 

 รายงานผลเปน แตงโม 0.1 
 คารโบฟูราน ถั่วเขียว 0.2 
  ถั่วฝกยาว 0.1 
  ถั่วลิสง 0.1 
  ถั่วเหลือง 0.2 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.5 
  พริกไทย 1 
  มะเขือเทศ 0.1 
  มันสําปะหลงั 0.2 
  เมล็ดกาแฟ 1 
  เมล็ดฝาย 0.1 
  ออย 0.1 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.08 
  เครื่องในสัตวปก 0.08 
  ไข 0.1 
  นม 0.05 
แคพแทน (captan) แคพแทน ขาวบารเลย 0.1 
  ถั่วลิสง 5 
  ถั่วเหลือง 5 
  ถั่วเหลืองฝกสด 5 
  ปาลมน้าํมัน 5 
  มะมวง 5 
  เมล็ดฝาย 5 
  องุน 10 
ควินโทซีน ควินโทซีน เครื่องเทศกลุมเมล็ด 0.1 
(quintozene)  เครื่องเทศกลุมผล 0.02 
  เครื่องเทศกลุมราก 2 
ไซเปอรเมทริน  ไซเปอรเมทริน  กระเจี๊ยบเขียว 0.5   
(cypermethrin)  ขาวโพดฝกสด 0.05 
  ขาวโพดฝกออน 0.05 
    



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

11 มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
ไซเปอรเมทริน  ไซเปอรเมทริน  ขาวโพดเมล็ด 0.05 
(cypermethrin)  เครื่องเทศกลุมผล 0.1 
  เครื่องเทศกลุมราก 0.2 
  ถั่วฝกยาว 0.05 
  ถั่วลันเตาฝกสด 0.05 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  ถั่วเหลืองฝกสด 5 
  ทุเรียน 1 
  ผักตระกูลกะหล่าํ 1 
  พริก 1 
  พริกแหง 5 
  มะเขือเทศ 0.5 
  มะเขือยาว มะเขือเปราะ และ

มะเขืออื่นๆ ไมรวมมะเขือเทศ 
0.2 

  มะมวง 0.5 
  เมล็ดฝาย 0.2 
  ลําไย 1 
  ลิ้นจี ่ 0.5 
  สม 2 
  หนอไมฝรัง่ 0.5 
  หอมแดง 0.1 
  หอมใหญ 0.1 
  ออย 0.05 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.2 (ไขมัน) 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  เครื่องในสัตวปก 0.05 
  ไข 0.05 
  นม 0.05F 
2, 4 ดี (2, 4-D)  ผลรวมของ 2,4 - ด ี ขาวโพดฝกสด 0.05 
 (2,4-D) และ ขาวโพดฝกออน  0.05 
 เกลือและเอสเตอรของ ขาวโพดเมล็ด 0.05 
 2,4 ดี รายงานผล ขาวฟาง 0.01 
 เปน 2,4 ดี (2,4-D) ขาวสาร 0.1 
  ตนหอม 0.05 



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

12มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
2, 4 ดี (2, 4-D)  ผลรวมของ 2,4 - ด ี สับปะรด 0.05 
 (2,4-D) และ เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.2 
 เกลือและเอสเตอรของ เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 1 
 2,4 ดี รายงานผล เนื้อสัตวปก 0.05 
 เปน 2,4 ดี (2,4-D) เครื่องในสัตวปก 0.05 
  ไข 0.01 
  นม 0.01 
เดลทาเมทริน  ผลรวมของเดลทาเมทริน  กระเทียม 0.1 
(deltamethrin) อัลฟา-อาร (alpha-R) ขาวโพดฝกออน  0.05 
 และทรานส-เดลทา ขาวโพดเมล็ด 1 
 เมทริน (trans- ขาวโพดฝกสด 0.05 
 deltamethrin) ตนหอม 0.5 
 (ละลายในไขมัน) ถั่วฝกยาว 0.2 
  ปาลมน้าํมัน 0.05 
  ผักกวางตุง 0.5 
  ผักกาดขาว 0.5 
  ผักคะนา  0.5 
  ผักตระกูลกะหล่าํอื่นๆ 0.1 
  พริก 0.5 
  พริกแหง 5 
  มะเขือเทศ 0.3 
  มะมวง 0.5 
  เมล็ดฝาย 0.05 
  เมล็ดมะมวงหิมพานต 0.02 
  หนอไมฝรัง่ 0.5 
  หอมแดง 0.1 
  หอมใหญ 0.05 
  ออย 0.05 
  เนื้อ โค กระบือ 0.5 (ไขมัน) 
  เนื้อแพะ แกะ 0.5 (ไขมัน) 
  เครื่องในโค กระบือ  0.03 
  เครื่องในแพะ แกะ 0.03 
  เนื้อสุกร 0.5 (ไขมัน) 
  เครื่องในสุกร 0.03 
  เนื้อสัตวปก 0.1 (ไขมัน) 



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

13 มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
เดลทาเมทริน  ผลรวมของเดลทาเมทริน  เครื่องในสัตวปก 0.02 
(deltamethrin) อัลฟา-อาร (alpha-R) มันสัตวปก 0.1 (ไขมัน) 
 และทรานส-เดลทา ไข 0.02 
 เมทริน (trans- นม 0.05 (ไขมัน) 
 deltamethrin)   
 (ละลายในไขมัน)   
ไดคลอรวอส ไดคลอรวอส เครื่องเทศทุกชนดิ 0.1 
(dichlorvos)  สม 0.2 
  ธัญพืช 0.2 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  นม 0.02 
ไดโคโฟล (dicofol)  สินคาจากพืช : ไดโคโฟล เครื่องเทศกลุมเมล็ด 0.05 
 (ผลรวมของออรโท พารา เครื่องเทศกลุมผล 0.1 
 และ พารา พาราไอโซเมอร) เครื่องเทศกลุมราก 0.1 
 (o,p' & p,p'-isomers) แตงกวา 0.5 
 (ละลายในไขมัน) ถั่วเขียว 0.1 
 สินคาจากสัตว : ผลรวม ถั่วเหลือง 0.05 
 ของไดโคโฟล และ 2,2- มะเขือเทศ 1 
 ไดคลอโร-1,1-บิส เนื้อโค กระบือ 3 (ไขมัน) 
 (4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล เครื่องในโค กระบือ 1 
  (พารา พารา-เอฟดับลิว เนื้อสัตวปก 0.1 (ไขมัน) 
 152){(2,2- dichloro-1, เครื่องในสัตวปก 0.05 
 1-bis(4- chlorophenyl) ไข 0.05 
 ethanol(p,p' - FW 152)} นม 0.1F 
 รายงานผลเปนไดโคโฟล   
  (ละลายในไขมัน)   
กลุมไดไทโอคารบาเมต  ไดไทโอคารบาเมต  กระเจี๊ยบเขียว 0.2 
(dithiocarbamates) วิเคราะหและรายงาน กระเทียม 0.5 
ไดแก ไซเนบ (zineb), ผลเปนคารบอนได ขาวสาร 0.05 
ไทแรม (thiram), ซัลไฟด (CS2) เงาะ 4 
โพรพเินบ (propineb),  ตนหอม 10 
มาเนบ (maneb) และ  แตงกวา 2 
แมนโคเซบ (mancozeb)  แตงไทย 0.5 
  แตงโม 1 
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14มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
กลุมไดไทโอคารบาเมต  ไดไทโอคารบาเมต  ถั่วลิสง 0.1 
(dithiocarbamates) วิเคราะหและรายงาน ถั่วเหลือง 0.06 
ไดแก ไซเนบ (zineb), ผลเปนคารบอนได ถั่วเหลืองฝกสด 0.2 
ไทแรม (thiram), ซัลไฟด (CS2) ทุเรียน 5 
โพรพเินบ (propineb),  ปาลมน้าํมัน 0.1 
มาเนบ (maneb) และ  ผักกาดขาวปล ี 5 
แมนโคเซบ (mancozeb)  ผักคะนา 15 
  แตงอืน่ๆ นอกจากแตงกวา 

แตงไทยและแตงโม 
1 

  ผักบุงจีน 0.3 
  เผือก 0.1 
  พริก 2  
  พริกหวาน 1 
  ฟกทอง 0.2 
  มะเขือเทศ 2 
  มะนาว 2 
  มะมวง 2 
  มันฝรั่ง 0.2 
  สม 2 
  หนอไมฝรัง่ 0.1 
  หอมแดง 0.5 
  หอมใหญ 0.5 
  องุน 2 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.1 
  เนื้อสัตวปก 0.1 
  เครื่องในสัตวปก 0.1 
  ไข 0.05 
  นม 0.05 
ไดเมโทเอต  ไดเมโทเอต  ขาวฟาง 0.01 
(dimethoate)  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 5 
  เครื่องเทศกลุมผล 0.5 
  เครื่องเทศกลุมราก 0.1 
  แตงกวา และแตงอื่นๆ  

ไมรวมแตงโม 
1 



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

15 มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
ไดเมโทเอต ไดเมโทเอต ถั่วฝกยาว 1 
(dimethoate)  ถั่วเมล็ดแหง 0.1 
  มะเขือเทศ 2 
  เมล็ดฝาย 0.05 
  สม 5 
  หอมแดง 0.05 
  หอมใหญ 0.05 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  มันสัตวเลี้ยงลกูดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  มันสัตวปก 0.05 
  เครื่องในสัตวปก 0.05 
  ไข 0.05 
  นม 0.05 
ไดอะซินอน ไดอะซินอน  ขาวโพดฝกสด 0.02 
(diazinon)  ขาวโพดฝกออน 0.02 
  ขาวโพดเมล็ด 0.02 
  ขาวฟาง 0.02 
  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 5 
  เครื่องเทศกลุมผล 0.1 
  ชา 0.1 
  ผักกาดขาว  0.05 
  ผักคะนา 0.05 
  ผักตระกูลกะหล่าํอื่นๆ 0.5 
  เมล็ดกาแฟ 0.2 
  เมล็ดฝาย 0.1 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 2 (ไขมัน) 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.03 
  เนื้อสัตวปก 0.02 
  เครื่องในสัตวปก 0.02 
  ไข 0.02 
  นม 0.02 F 
    
    



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

16มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
ไตรอะโซฟอส  ไตรอะโซฟอส  กระเทียม 0.05 
(triazophos)  ขาวฟาง 0.05 
  ถั่วเขียว 0.2 
  ถั่วลิสง 0.05 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.2 
  พุทรา 0.2 
  เมล็ดกาแฟ 0.05 
  เมล็ดโกโก 0.05 
  เมล็ดงา 0.05 
  เมล็ดทานตะวัน 0.05 
  หอมแดง 0.05 
  หอมใหญ 0.05 
  องุน 0.02 
  เนื้อโค กระบือ 0.01 
  เนื้อสัตวปก 0.01 
  นม 0.01 
เพอรเมทริน เพอรเมทริน เครื่องเทศทุกชนดิ  0.05 
(permethrin)    
พาราควอท  พาราควอท แคทไอออน  ขาวโพดฝกสด 0.05 
(paraquat) (paraquat cation) ขาวโพดฝกออน 0.05 
  ขาวโพดเมล็ด 0.1 
  ขาวฟาง 0.03 
  ขาวสาร 0.1 
  แตงกวา และแตงอื่นๆ  0.02 
  ถั่วเมล็ดแหง 0.5 
  ถั่วเหลือง 0.1 
  ผลไม (เปลอืกรบัประทาน

ไมได ยกเวนสม) 
0.01 

  ผักใบ 0.07 
  ผักประเภทหัวและราก 0.05 
  มะเขือเทศ 0.05 
  มันฝรั่ง 0.2 
  เมล็ดฝาย 0.2 
  สตรอเบอร ี 0.01 
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17 มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
พาราควอท  พาราควอท แคทไอออน  สม 0.02 
(paraquat) (paraquat cation) องุน 0.01 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.005 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.005 
  เครื่องในสัตวปก 0.005 
  ไข 0.005 
  นม 0.005 
พิริมิฟอสเมทิล พิริมิฟอสเมทิล ขาวโพดฝกสด 1 
(pirimiphos-methyl)  ขาวโพดฝกออน  1 
  ขาวโพดเมล็ด 1 
  ขาวสาร 7  
  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 3 
  เครื่องเทศกลุมผล 0.5 
  ปาลมน้าํมัน 0.1 
  เมล็ดโกโก 0.05 
  เมล็ดนุน 0.1 
  เมล็ดมะมวงหิมพานต 0.1 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.01 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.01 
  เนื้อสัตวปก 0.01 
  เครื่องในสัตวปก 0.01 
  ไข 0.01 
  นม 0.01 
โพรทิโอฟอส  โพรทิโอฟอส ถั่วเขียว 0.05 
(prothiofos)  ถั่วลิสง 0.05 
  พริก 3 
  มันฝรั่ง 0.05 
โพรฟโนฟอส  โพรฟโนฟอส  กะหล่าํปล ี 1 
(profenofos)  ชมพู 0.05 
  ตนหอม 0.05 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  ทุเรียน 0.05 
  น้ํามันเมล็ดฝาย 0.05 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
โพรฟโนฟอส 
(profenofos) 

โพรฟโนฟอส  ผักตระกูลกะหล่าํ ยกเวน
กะหล่าํปล ี

0.5 

  พริก 5 
  พริกหวาน 0.5 
  พริกแหง 35 
  มะเขือเทศ 2 
  มะนาว 0.05 
  มะมวง 0.2 
  มังคุด 5 
  เมล็ดฝาย 2 
  สม 0.1 
  หอมแดง 0.05 
  หอมใหญ 0.05 
  องุน 0.05 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  เครื่องในสัตวปก 0.05 
  ไข 0.02 
  นม 0.01 
เฟนวาเลอเรต  เฟนวาเลอเรต  กะหล่าํปล ี 3 
(fenvalerate)  ขาวโพดฝกสด 0.1 
  ขาวโพดฝกออน 0.1 
  ถั่วฝกยาว 1 
  ถั่วลิสง 0.1 
  ถั่วเหลือง 0.1 
  ปาลมน้าํมัน 0.5 
  ผักกาดขาว 1 
  ผักคะนา 10 
  ผักตระกูลกะหล่าํอื่นๆ 2 
  มะเขือเทศ 1 
  มะมวง 1 
  มันฝรั่ง 0.05 
  เมล็ดฝาย 0.2 
  ลําไย 1 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
เฟนวาเลอเรต  เฟนวาเลอเรต  ลิ้นจี ่ 1 
(fenvalerate)  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 1 (ไขมัน) 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.02 
  นม 0.1 F 
เฟนิโทรไทออน  เฟนิโทรไทออน ขาวโพดฝกสด 1 
(fenitrothion)  ขาวโพดฝกออน 1 
  ขาวโพดเมล็ด 1 
  ขาวสาร  1 
  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 7 
  เครื่องเทศกลุมผล 1 
  เครื่องเทศกลุมราก 0.1 
  ชา 0.5 
  ถั่วเหลือง 0.5 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.5 
  เมล็ดกาแฟ 0.05 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.05 
  ไข 0.05 
  นม 0.01 
โฟซาโลน โฟซาโลน เครื่องเทศกลุมเมล็ด 2 
(phosalone)  เครื่องเทศกลุมผล 2 
  เครื่องเทศกลุมราก 3 
  ตนหอม 1 
  ถั่วฝกยาว 1 
  ถั่วลันเตาฝกสด 1 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.5 
  ทุเรียน 1 
  ใบหมอน 0.1 
  ผักตระกูลกะหล่าํ 1 
  พริก 1 
  พริกหวาน 1 
  พริกแหง 7 
  มะเขือเทศ 1 
  มะเขือเปราะ 1 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
โฟซาโลน โฟซาโลน มะเขือยาว 0.5 
(phosalone)  มังคุด 1 
  เมล็ดฝาย 1 
  สม 1 
  หนอไมฝรัง่ 0.5 
  หอมแดง 1 
  หอมใหญ 1 
โฟลเพท (Folpet) โฟลเพท เงาะ 0.1 
เฟนโทเอต  เฟนโทเอต เครื่องเทศกลุมเมล็ด  7 
(phenthoate)    
มาลาไทออน  มาลาไทออน  กะหล่าํปล ี 8 
(malathion)  ขาวโพดฝกสด 0.02 
  ขาวโพดฝกออน 0.02 
  ขาวโพดเมล็ด 0.05 
  ขาวฟาง 3 
  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 2 
  เครื่องเทศกลุมผล 1 
  เครื่องเทศกลุมราก 0.5 
  ดอกกะหล่ํา 0.5 
  ตนหอม 5 
  บรอคโคลี ่ 5 
  ผักกาดขาว 8 
  ผักคะนา 3 
  พริก 0.1 
  พริกแหง 1 
  มะเขือเทศ 0.5 
  มันสําปะหลงั 0.5 
  สม 7 
  หอมแดง 1 
  หอมใหญ 1 
  ออย 0.01 
เมทาแลกซลิ  เมทาแลกซลิ ขาวโพดฝกสด 0.05 
(metalaxyl)  ขาวโพดฝกออน  0.05 
  ขาวโพดเมล็ด 0.05 
  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 5 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
เมทาแลกซลิ  เมทาแลกซลิ แตงกวา 0.5 
(metalaxyl)  แตงไทย 0.2 
  แตงโม 0.2 
  แตงราน 0.5 
  ทุเรียน 1 
  บวบเหลี่ยม 0.2 
  ผักคะนา 2 
  ผักบุงจีน 2 
  เผือก 0.5 
  พริกไทย 0.05 
  พลู 0.05 
  ฟกทอง 2 
  แฟง 0.2 
  มันฝรั่ง 0.05 
  สม 5 
  สับปะรด 1 
  หอมใหญ 2 
  องุน 1 
เมทิดาไทออน เมทิดาไทออน เงาะ 0.5 
(methidathion)  ทุเรียน 0.5 
  นอยหนา 0.5 
  ผลไมประเภทแพร 0.2 
  สม 0.5 
  องุน 0.2 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.02 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.02 
  เนื้อสัตวปก 0.02 
  เครื่องในสัตวปก 0.02 
  ไข 0.02 
  นม 0.001 
เมโทมิล (methomyl)  ผลรวมของเมโทมิลและ  กระเจี๊ยบเขียว 2 
 ไทโอดิคารบ  ขาวโพดฝกสด 0.1 
 (thiodicarb) ขาวโพดฝกออน 0.1 
 รายงานผลเปนเมโทมิล ขาวโพดเมล็ดแหง 0.02 
  ขาวฟาง 0.2 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
เมโทมิล (methomyl)  ผลรวมของเมโทมิลและ 

ไทโอดิคารบ 
แตงกวา และแตงอื่นๆ  
ไมรวมแตงโม 

0.2 

 (thiodicarb) แตงโม 0.2 
 รายงานผลเปนเมโทมิล ถั่วเขียว 0.05 
  ถั่วฝกยาว 1 
  ถั่วลิสง 0.1 
  ถั่วเหลือง 0.2 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.1 
  น้ํามันถั่วเหลอืง 0.2 
  น้ํามันเมล็ดฝาย 0.04 
  ผลไมประเภทแพร 0.2 
  พริก 0.7 
  พริกแหง 5 
  มะเขือเทศ 0.5 
  มะเขือยาว มะเขือเปราะ และ

มะเขืออื่นๆ ไมรวมมะเขือเทศ 
0.2 

  มะนาว 1 
  มันฝรั่ง 0.02 
  เมล็ดงา 0.2 
  เมล็ดฝาย 0.2 
  สม 1 
  หนอไมฝรัง่ 2 
  หอมแดง 0.2 
  หอมใหญ 0.2 
  องุน 1 
  แอปเปล 0.2 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.02 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.02 
  เนื้อสัตวปก 0.02 
  เครื่องในสัตวปก 0.02 
  ไข 0.02 
  นม 0.02 
แลมบดาไซแฮโลทริน  แลมบดาไซแฮโลทริน กระเจี๊ยบเขียว 0.2 
(lambda-cyhalothrin)  ขาวฟาง 0.2 
  เงาะ 0.5 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
แลมบดาไซแฮโลทริน  แลมบดาไซแฮโลทริน ถั่วเขียว 0.2 
(lambda-cyhalothrin)  ถั่วเหลือง 0.2 
  ถั่วเหลืองฝกสด 0.2 
  ทุเรียน 0.5 
  ปาลมน้าํมัน 0.02 
  ผักตระกูลกะหล่าํ 0.2 
  มะมวง 0.1 
  เมล็ดโกโก 0.02 
  เมล็ดงา 0.2 
  เมล็ดนุน 0.02 
  เมล็ดฝาย 0.02 
  ลําไย 0.5 
  ลิ้นจี ่ 0.5 
  หนอไมฝรัง่ 0.02 
อะซีเฟต (acephate)  อะซีเฟต เครื่องเทศทุกชนดิ 0.2 
  ถั่วเขียว 0.02 
  ถั่วลิสง 0.02 
  เมล็ดกาแฟ 0.02 
  เมล็ดโกโก 0.02 
  เมล็ดฝาย 2 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.05 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.05 
  เนื้อสัตวปก 0.01 
  เครื่องในสัตวปก 0.01 
  ไข 0.01 
  นม 0.02 
อะทราซีน (atrazine)  อะทราซีน  ขาวโพดฝกสด 0.1 
  ขาวโพดฝกออน  0.1 
  ขาวโพดเมล็ด 0.1 
  สับปะรด 0.1 
  ออย 0.1 
อะบาเมคทิน  อะบาเมคทิน  แตงโม 0.01 
(abamectin)  ถั่วฝกยาว 0.01 
  ถั่วลันเตาฝกสด 0.01 
  ผักกวางตุง 0.01 
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วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
อะบาเมคทิน  อะบาเมคทิน  ผักคะนา 0.01 
(abamectin)  ผักตระกูลกะหล่าํ 0.01 
  พริก 0.02 
  พริกหวาน 0.02 
  พริกแหง 0.2 
  มะเขือเปราะ 0.02 
  มะนาว 0.01 
  เมล็ดฝาย 0.01 
  สม 0.01 
  องุน 0.01 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.01 
  มันสัตวเลี้ยงลกูดวยนม 0.1 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.1 
  เนื้อสัตวปก 0.01 
  เครื่องในสัตวปก 0.02 
  ไข 0.01 
  นม 0.005 
อะเมทริน (ametryn)  อะเมทริน ชา 0.05 
  เมล็ดกาแฟ 0.05 
  สับปะรด 0.05 
  ออย 0.2 
อีเทฟอน (ethephon)  อีเทฟอน กลวยหอม 2 
  เชอร ี 3 
  ทุเรียน 2 
  มะมวง  2 
  สับปะรด 2 
  องุน 1 
  แอปเปล 1 
  เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม 0.1 
  เครื่องในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 0.2 
  เนื้อสัตวปก 0.1 
  เครื่องในสัตวปก 0.2 
  ไข 0.2 
  นม 0.05 
    



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

25 มกอช. 9002-2551

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 

ชนิดสารพิษตกคาง สินคา 

ปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุด 

(Maximum Residue Limit: 
MRL) 

(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 
อีไทออน (ethion)  อีไทออน  เครื่องเทศกลุมเมล็ด 3 
  เครื่องเทศกลุมผล 5 
  เครื่องเทศกลุมราก 0.3 
  แตงกวา และแตงอื่นๆ  

ไมรวมแตงโม 
0.3 

  ถั่วเมล็ดแหง 1 
  ถั่วฝกสด 1 
  พริก 3 
  พริกแหง 20 
  มะเขือเทศ 0.3 
  มะเขือยาว มะเขือเปราะ และ

มะเขืออื่นๆ ไมรวมมะเขือเทศ 
0.3 

  มะนาว 1 
  สม 1 
ไอโพรไดออน ไอโพรไดออน เครื่องเทศกลุมเมล็ด  0.05 
(iprodion)  เครื่องเทศกลุมราก  0.1 
โอเมโทเอต  โอเมโทเอต กระถิน 0.01 
(omethoate)  ถั่วเขียว 0.05 
  ถั่วเหลือง 0.05 
  มันสําปะหลงั 0.05 
  เมล็ดกาแฟ 0.01 
  เมล็ดฝาย 0.05 

คําอธบิาย 

- เครื่องเทศกลุมเมล็ด (seeds)เชน ลูกผักชี ย่ีหรา 
- เครื่องเทศกลุมผล (fruits or berries) เชน พริกไทย กระวาน โปยกั๊ก 

- เครื่องเทศกลุมราก (roots or rhizomes) เชน ขิง ขา ขมิ้น 

- เครื่องเทศทุกชนิด รวมถึงเครื่องเทศในกลุมเมล็ด ผล ราก เปลือกไม (เชน อบเชย) ตาดอก  
(เชน กานพลู) และเคร่ืองเทศอื่นๆ ทุกชนดิ 
- พริกแหง ในที่นี้หมายถึง พริกแหงที่ทําจากพริกเผ็ด (chili peppers) เชน พริกข้ีหนู พริกช้ีฟา พริกหยวก 
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- (ไขมัน) ที่ระบุตามหลังคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดของเนื้อสัตวสําหรับสารพิษตกคางที่ละลายไดใน
ไขมัน (fat-soluble) หมายถึง คาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดสําหรับสวนของไขมันในเนื้อสัตวนั้น 

- อักษร F ที่ระบุตามหลังคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดของนมสําหรับสารพิษตกคางที่ละลายไดในไขมัน 
(fat-soluble) หมายถึง คากําหนดสําหรับนมและผลิตภัณฑนมโดยน้ําหนักของนมหรือผลิตภัณฑนม
ทั้งหมด ทั้งนี้ในการนําคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดของนมที่กํากับดวยอักษร F มาใชกับนมและ
ผลิตภัณฑนมใหพิจารณาจากปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑนม ดังนี้ 

 (1) กรณีมีปริมาณไขมันนอยกวารอยละ 2 ใหใชคาครึ่งหนึ่งของคาปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดของนมแทน  
 (2) กรณีมีปริมาณไขมันมากกวาหรือเทากับรอยละ 2 ใหใชคา 25 เทาของคาปริมาณสารพิษ
ตกคางสูงสุดของนมที่กําหนด เปรียบเทียบกับผลวิเคราะหนมหรือผลิตภัณฑนมทั้งหมดที่แสดงคาเปน
ปริมาณสารพิษตกคางตอน้ําหนักของไขมันนม 
 



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

27 มกอช. 9002-2551

บัญชีหมายเลข 2 ทายมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
เรื่อง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด  

(มกอช. 9002-2551) 
ปริมาณสารพิษตกคางตามชนิดสินคา 

 

สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

กระเจี๊ยบเขียว คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.5  
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.5  
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.2 
 เมโทมิล (methomyl)  2 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 
กระถิน คารบารลิ (carbaryl)  0.02 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.2 
 โอเมโทเอต (omethoate)  0.01 
กระเทียม เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.5 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
กลวย คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  2 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
กลวยหอม อีเทฟอน (ethephon)  2 
กะหล่ําปล ี โพรฟโนฟอส (profenofos)  1 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 3 
 มาลาไทออน(malathion)   8 
กุยชาย คารเบนดาซิม / เบโนมิล  

(carbendazim/benomyl)  
3 

ขาวบารเลย แคพแทน (captan)  0.1 
ขาวโพดฝกสด คารบารลิ (carbaryl)  0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran)  0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2, 4 ดี (2, 4-D)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ขาวโพดฝกสด พาราควอท (paraquat)  0.05 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 1 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.1 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 0.02 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.1 
 อะทราซีน (atrazine)  0.1 
ขาวโพดฝกออน คารบารลิ (carbaryl)  0.1 
 คารโบซัลแฟน(carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 
 พาราควอท (paraquat) 0.05 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 1 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.1 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 0.02 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.1 
 อะทราซีน (atrazine)  0.1 
ขาวโพดเมล็ด คารบารลิ (carbaryl)  0.02 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.05 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2, 4 ดี (2, 4-D)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin)  1 
 ไดอะซินอน (diazinon)  0.02 
 พาราควอท (paraquat)  0.1 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl)  1 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion)  1 
 มาลาไทออน (malathion)  0.05 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl)  0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
 อะทราซีน (atrazine)  0.1 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ขาวฟาง คารบารลิ (carbaryl)  0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.01 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.01 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 พาราควอท (paraquat) 0.03 
 มาลาไทออน (malathion) 3 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 
ขาวสาร คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.1 
 คารบารลิ (carbaryl)  1 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.05 
 พาราควอท (paraquat) 0.1 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 7  
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 1 
เครื่องเทศกลุมเมล็ด คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) 5 
 ควินโทซีน (quintozene) 0.1 
 ไดโคโฟล (dicofol) 0.05 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 5 
 ไดอะซินอน (diazinon) 5 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 3 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 7 
 เฟนโทเอต (phenthoate) 7 
 โฟซาโลน (phosalone) 2 
 มาลาไทออน (malathion) 2 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 5 
 อีไทออน (ethion) 3 
 ไอโพรไดออน (iprodion) 0.05 
เครื่องเทศกลุมผล คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 
 ควินโทซีน (quintozene) 0.02 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 0.1 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

เครื่องเทศกลุมผล ไดโคโฟล (dicofol) 0.1 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.5 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.5 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 1 
 โฟซาโลน (phosalone) 2 
 มาลาไทออน (malathion) 1 
 อีไทออน (ethion) 5 
เครื่องเทศกลุมราก คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 
 ควินโทซีน (quintozene) 2 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 0.2 
 ไดโคโฟล (dicofol) 0.1 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.1 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.1 
 โฟซาโลน (phosalone) 3 
 มาลาไทออน (malathion) 0.5 
 อีไทออน (ethion) 0.3 
 ไอโพรไดออน (iprodion) 0.1 
เครื่องเทศทุกชนดิ ไดคลอรวอส (dichlorvos) 0.1 
 เพอรเมทริน (permethrin) 0.05 
 อะซีเฟต (acephate) 0.2 
ธัญพืช ไดคลอรวอส (dichlorvos) 0.2 
เงาะ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.5 
 คารบารลิ (carbaryl)  1 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  3 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 4 
 โฟลเพท (Folpet) 0.1 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.5 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin)  0.5 
ชมพู โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
ชา ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.5 
 อะเมทริน (ametryn)  0.05 
เชอร ี อีเทฟอน (ethephon)  3 
ดอกกะหล่ํา มาลาไทออน (malathion) 0.5 



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

31 มกอช. 9002-2551

สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ตนหอม คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  3 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 10 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 5 
แตงกวา ไดโคโฟล (dicofol)  0.5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.5 
แตงกวา และแตงอื่นๆ พาราควอท (paraquat) 0.02 
แตงกวา และแตงอื่นๆ คารบารลิ (carbaryl)  3 
ไมรวมแตงโม คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.3 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 1 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 อีไทออน (ethion)  0.3 
แตงอื่นๆ นอกจากแตงกวา 
แตงไทย และแตงโม 

ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 1 

แตงไทย ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.5 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.2 
แตงโม คารบารลิ (carbaryl)  1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 1 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.2 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
แตงราน เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.5 
ถั่วเขียว คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.2 
 ไดโคโฟล (dicofol)  0.1 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.2 
 โพรทิโอฟอส (prothiofos) 0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.05 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ถั่วเขียว อะซีเฟต (acephate) 0.02 
 โอเมโทเอต (omethoate)  0.05 
ถั่วฝกยาว คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.1 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.2 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 1 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 เมโทมิล (methomyl) 1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
ถั่วเมล็ดแหง ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.1 
 พาราควอท (paraquat) 0.5 
 อีไทออน (ethion)  1 
ถั่วลันเตาฝกสด คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.2 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
ถั่วลิสง คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.05 
 คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 0.05 
 คารบารลิ (carbaryl)  2 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 แคพแทน (captan)  5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 โพรทิโอฟอส (prothiofos) 0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.1 
 เมโทมิล (methomyl) 0.1 
 อะซีเฟต (acephate)  0.02 
ถั่วฝกสด อีไทออน (ethion)  1 
ถั่วเหลือง คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.05 
 คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 0.2 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 



 

ฉบับเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

33 มกอช. 9002-2551

สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ถั่วเหลือง คารโบฟูราน (carbofuran) 0.2 
 แคพแทน (captan)  5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 ไดโคโฟล (dicofol)  0.05 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.06 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 พาราควอท (paraquat) 0.1 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.1 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.5 
 โฟซาโลน (phosalone) 0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 
 โอเมโทเอต (omethoate)  0.05 
ถั่วเหลืองฝกสด คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.1 
 คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 2 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  3 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.5 
 แคพแทน (captan)  5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.2 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.2 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.5 
 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 
 เมโทมิล (methomyl) 0.1 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 
ทุเรียน คารบารลิ (carbaryl)  1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 5 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 1 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.5 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ทุเรียน อีเทฟอน (ethephon)  2 
นอยหนา เมทิดาไทออน (methidathion) 0.5 
น้ํามันถั่วเหลือง เมโทมิล (methomyl) 0.2 
น้ํามันเมล็ดฝาย โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.04 
บรอคโคลี่ มาลาไทออน (malathion) 5 
บวบเหลี่ยม เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.2 
ใบหมอน คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.1 
 โฟซาโลน (phosalone) 0.1 
ปาลมน้ํามัน คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.05 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.02 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 แคพแทน (captan)  5 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.1 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)  0.5 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 
ผลไม (เปลือกรบัประทาน
ไมได ยกเวนสม) 

พาราควอท (paraquat) 0.01 

ผลไมประเภทแพร เมทิดาไทออน(methidathion)  0.2 
 เมโทมิล (methomyl)  0.2 
ผักกวางตุง เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
ผักกาดขาว คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 1 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 8 
ผักกาดขาวปล ี คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 5 
ผักคะนา คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 4 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 15 
 ไดอะซินอน(diazinon) 0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 10 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ผักคะนา มาลาไทออน (malathion) 3 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 2 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
ผักตระกูลกะหล่าํ คารบารลิ (carbaryl)  5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.2 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  1 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
ผักตระกูลกะหล่าํ ยกเวน
กะหล่ําปล ี

โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.5 

ผักตระกูลกะหล่าํอื่นๆ 
ยกเวนผกักาดขาว 
ผักกวางตุงและผักคะนา 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 

ผักตระกูลกะหล่ําอื่นๆ ยกเวน ไดอะซินอน (diazinon) 0.5 
ผักกาดขาว และผักคะนา เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 2 
ผักบุงจีน ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.3 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 2 
ผักใบ พาราควอท (paraquat) 0.07 
ผักประเภทหัวและราก พาราควอท (paraquat) 0.05 
เผือก ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.5 
พริก คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.5 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.5 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  1 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 โพรทิโอฟอส (prothiofos) 3 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  5 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 0.1 
 เมโทมิล (methomyl) 0.7 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.02 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

พริก อีไทออน (ethion)  3 
พริกไทย คารโบฟูราน (carbofuran) 1 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.05 
พริกหวาน คารบารลิ (carbaryl)  5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 1 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.5 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.02 
พริกแหง คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) 5 
 คารบารลิ (carbaryl) 2 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 15 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 5 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 5 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  35 
 โฟซาโลน (phosalone) 7 
 มาลาไทออน (malathion) 1 
 เมโทมิล (methomyl) 5 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.2 
 อีไทออน (ethion) 20 
พล ู เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.05 
พุทรา ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.2 
ฟกทอง ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.2 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 2 
แฟง เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.2 
มะเขือเทศ คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 5 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.5 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.3 
 ไดโคโฟล (dicofol)  1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 2 
 พาราควอท (paraquat) 0.05 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  2 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

มะเขือเทศ เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 0.5 
 เมโทมิล (methomyl) 0.5 
 อีไทออน (ethion) 0.3 
มะเขือเปราะ คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.5 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.02 
มะเขือยาว คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.5 
 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 
มะเขอืยาว มะเขอืเปราะ และ ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.2 
มะเขืออื่นๆ ไมรวมมะเขือเทศ เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 อีไทออน (ethion) 0.3 
มะนาว ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 อีไทออน (ethion)  1 
มะพราว คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.05 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.02 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
มะมวง คารบารลิ (carbaryl)  1 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 5 
 แคพแทน (captan)  5 
 ไซเปอรเมทริน (cypermethrin) 0.5 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.2 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.1 
 อีเทฟอน (ethephon)  2 
มังคุด คารบารลิ (carbaryl)  1 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  5 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

มันเทศ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.2 
มันฝรั่ง คลอโรทาโลนลิ (chlorothalonil) 0.2 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.2 
 พาราควอท (paraquat) 0.2 
 โพรทิโอฟอส (prothiofos) 0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.05 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
มันสําปะหลัง คารโบฟูราน (carbofuran) 0.2 
 มาลาไทออน (malathion) 0.5 
 โอเมโทเอต (omethoate)  0.05 
เมล็ดกาแฟ คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 1 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.2 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.05 
 อะซีเฟต (acephate)  0.02 
 อะเมทริน (ametryn)  0.05 
 โอเมโทเอต (omethoate)  0.01 
เมล็ดโกโก คารบารลิ (carbaryl)  0.02 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.05 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.05 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  0.02 
เมล็ดงา คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin)  0.2 
เมล็ดทานตะวัน คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

เมล็ดทานตะวัน คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.05 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
เมล็ดนุน พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.1 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 
เมล็ดฝาย คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 แคพแทน (captan)  5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.2 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 
 พาราควอท (paraquat) 0.2 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  2 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.2 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  2 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 โอเมโทเอต (omethoate)  0.05 
เมล็ดมะมวงหิมพานต คารบารลิ (carbaryl)  1 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.1 
เมล็ดละหุง คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
ลําไย คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  1 
 คารบารลิ (carbaryl)  1 
 ไซเปอรเมทริน (cypermethrin) 1 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 
ลิ้นจี ่ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  2 
 คารบารลิ (carbaryl)  1 
 ไซเปอรเมทริน (cypermethrin) 0.5 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin)  0.5 
สตรอเบอร ี พาราควอท (paraquat) 0.01 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

สม คารบารลิ (carbaryl)  15 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  2 
 ไดคลอรวอส (dichlorvos) 0.2 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 5 
 พาราควอท (paraquat) 0.02 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.1 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 7 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 5 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.5 
 เมโทมิล (methomyl) 1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 อีไทออน (ethion)  1 
สับปะรด 2,4 ดี (2, 4-D)  0.05 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 1 
 อะทราซีน (atrazine)  0.1 
 อะเมทริน (ametryn)  0.05 
 อีเทฟอน (ethephon)  2 
หนอไมฝรั่ง คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.2 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.5 
 คารโบซัลแฟน(carbosulfan)3/ 0.5 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.5 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 
 เมโทมิล (methomyl) 2 
 แลมบดาไซแฮโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 
หอมแดง คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.2 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 3 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.1 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.5 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

หอมแดง โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 มาลาไทออน (malathion)   1 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
หอมใหญ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.2 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 3 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.1 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.5 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.05 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 โฟซาโลน (phosalone) 1 
 มาลาไทออน (malathion) 1 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 2 
 เมโทมิล (methomyl) 0.2 
องุน คารบารลิ (carbaryl) 5 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 3 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)3/ 0.1 
 แคพแทน (captan)  10 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 2 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.02 
 พาราควอท (paraquat) 0.01 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เมทาแลกซลิ (metalaxyl) 1 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.2 
 เมโทมิล (methomyl)  1 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 อีเทฟอน (ethephon)  1 
ออย คารบารลิ (carbaryl)  0.02 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.1 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin)  0.05 
 มาลาไทออน (malathion) 0.01 
 อะทราซีน (Atrazine)  0.1 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ออย อะเมทริน (ametryn)  0.2 
แอปเปล เมโทมิล (methomyl)  0.2 
 อีเทฟอน (ethephon)  1 
เนื้อสัตวเลีย้งลูกดวยนม คารบารลิ (carbaryl)  0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.05 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.2 (ไขมัน) 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.2 
 ไดคลอรวอส (dichlorvos) 0.05 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.05 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 2 (ไขมัน) 
 พาราควอท (paraquat) 0.005 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.01 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 1 (ไขมัน) 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.05 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.02 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  0.05 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 อีเทฟอน (ethephon)  0.1 
เครื่องในสัตวเลีย้งลูกดวยนม คารบารลิ (carbaryl) 1 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.05 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2,4 ดี (2, 4-D)  1 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.03 
 พาราควอท (paraquat) 0.05 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.01 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.02 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.02 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

เครื่องในสัตวเลีย้งลูกดวยนม อะซีเฟต (acephate)  0.05 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.1 
 อีเทฟอน (ethephon)  0.2 
มันสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.1 
เนื้อสกุร คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.02 (ไขมัน) 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 (ไขมัน) 
เครื่องในสกุร คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.03 
เนื้อโค กระบือ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  1 (ไขมัน) 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 (ไขมัน) 
 ไดโคโฟล (dicofol)  3 (ไขมัน) 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.01 
เครื่องในโค กระบือ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.03 
 ไดโคโฟล (dicofol)  1 
เนื้อแกะ แพะ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  1 (ไขมัน) 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 (ไขมัน) 
เครื่องในแกะ แพะ คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.03 
เนื้อสัตวปก คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.01 (ไขมัน) 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.05 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.08 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 (ไขมัน) 
 ไดคลอรวอส (dichlorvos) 0.05 
 ไดโคโฟล (dicofol)  0.1 (ไขมัน) 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.01 
 พาราควอท (paraquat) 0.005 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.01 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

เนื้อสัตวปก โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.05 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.02 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  0.01 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 อีเทฟอน (ethephon)  0.1 
เครื่องในสัตวปก คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.01 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.1 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.08 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2, 4 ดี (2, 4-D) 0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 
 ไดโคโฟล (dicofol)  0.05 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.1 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 
 พาราควอท (paraquat) 0.005 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.01 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.05 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.02 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  0.01 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.02 
 อีเทฟอน (ethephon)  0.2 
มันสัตวปก คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.05 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 (ไขมัน) 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
ไข คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.01 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.5 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl) 0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.05 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.1 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 
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สินคา วัตถุอันตรายทางการเกษตร1/ 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 

(Maximum Residue Limit: MRL) 
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

ไข ไดโคโฟล (dicofol)  0.05 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.05 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 
 พาราควอท (paraquat) 0.005 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.01 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.02 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.05 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.02 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  0.01 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01 
 อีเทฟอน (ethephon)  0.2 
นม คลอรไพริฟอส (chlorpyrifos)  0.02 
 คารบารลิ (carbaryl)  0.05 
 คารเบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim/benomyl)  0.05 
 คารโบซัลแฟน (carbosulfan)2/ 0.03 
 คารโบฟูราน (carbofuran) 0.05 
 ไซเพอรเมทริน (cypermethrin)  0.05F 
 2,4 ดี (2, 4-D)  0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 F 
 ไดคลอรวอส (dichlorvos) 0.02 
 ไดโคโฟล (dicofol)  0.1F 
 ไดไทโอคารบาเมต (dithiocarbamates)4/ 0.05 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 F 
 ไตรอะโซฟอส (triazophos)  0.01 
 พาราควอท (paraquat) 0.005 
 พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) 0.01 
 โพรฟโนฟอส (profenofos)  0.01 
 เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.1 F 
 เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) 0.01 
 เมทิดาไทออน (methidathion) 0.001 
 เมโทมิล (methomyl) 0.02 
 อะซีเฟต (acephate)  0.02 
 อะบาเมคทิน (abamectin) 0.005 
 อีเทฟอน (ethephon)  0.05 
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   คําอธิบาย 
-  ขอมูลปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด ดังรายการในบัญชีนี้ จัดทําข้ึนจากบัญชีหมายเลข 1 ทาย
มาตรฐานฉบับนี้ โดยเรียบเรียงขอมูลใหอยูในรูปของการจําแนกตามชนิดสินคาเพ่ือความสะดวกใน
การใช 

1/   ขอมูลตามบัญชีนี้ แสดงเฉพาะวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยไมไดแสดงชนิดสารพิษตกคาง 
หากจะนําไปใชอางอิงในการตรวจสอบสารพิษตกคาง ใหตรวจสอบชนิดสารพิษตกคางจากบัญชี
หมายเลข 1 ทายมาตรฐานดวย 

2/  สารพิษตกคางจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรคารโบซัลแฟน มีชนิดของสารพิษตกคางที่
ตรวจวิเคราะหในรูปของคารโบซัลแฟน  

 3/  สารพิษตกคางจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรคารโบซัลแฟน มีชนิดของสารพิษตกคางที่
ตรวจวิเคราะหในรูปของผลรวมของคารโบฟูราน, 3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน และคอนจูเกตเต็ด  
3-ไฮดรอกซีคารโบฟูราน รายงานผลเปนคารโบฟูราน 

 4/ วัตถุอันตรายทางการเกษตรกลุมไดไทโอคารบาเมต ไดแก ไซเนบ (zineb), ไทแรม (thiram),  
โพรพิเนบ (propineb) , มาเนบ (maneb) และแมนโคเซบ (mancozeb)  

 

 




