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มกษ. 9002-2559 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

สารพษิตกคา้ง: ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานน้ีครอบคลุมการกาํหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (maximum residue limit for 

pesticide; MRL) ในสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างองิในการผลิต 

การค้า และการควบคุมตรวจสอบสนิค้าเกษตรที่ผลิต นาํเข้า และส่งออก 

1.2 มาตรฐานน้ีไม่ครอบคลุมการกาํหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ (extraneous maximum residue limit for pesticide; EMRL) ซ่ึงได้กาํหนดไว้ใน มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่ 

อาจหลีกเล่ียงได้  

2. นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 สนิค้าเกษตร หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ ์อนัเกดิจากการกสกิรรม การประมง การปศุสตัว์ หรือ

การป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑด์ังกล่าว ซ่ึงนาํมาใช้บริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสตัว์ 

หรือนาํมาแปรรปูเป็นอาหารและอาหารสตัว์  

2.2 วัตถุอนัตรายทางการเกษตร
 1/

(pesticide) หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพ่ือป้องกนั ทาํลาย ดึงดูด 

ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่าง 

การเพาะปลูก การเกบ็รักษา การขนส่ง การจาํหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตสนิค้าเกษตร อาหาร 

หรืออาหารสัตว์ หรือเป็นสารที่อาจใช้กับสัตว์เพ่ือควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และ 

ให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทาํให้ใบร่วง สารทาํให้ผลร่วง สารยับย้ัง 

การแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเกบ็เกี่ยวเพ่ือป้องกันการเสื่อมเสียระหว่าง 

การเกบ็รักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของพืชและสตัว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติม 

ในอาหารสตัว์ (feed additive) และยาสาํหรับสตัว์ 
                                                 
1/

 ความหมายของ pesticide เป็นไปตามความหมายที่คณะกรรมาธกิารมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการ

มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards 

Programme; Codex) กาํหนดไว้
2/

 ความหมายของ pesticide residue เป็นไปตามความหมายที่ Codex กาํหนดไว้
3/
 สบืค้น

ได้จาก http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/   
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2.3 สารพิษตกค้าง
2/

 (pesticide residue) หมายถึง สารตกค้างในสนิค้าเกษตรที่เกดิจากการใช้วัตถุ

อนัตรายทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธข์องวัตถุอนัตรายทางการเกษตรน้ัน ได้แก่ 

สารจากกระบวนการเปล่ียนแปลง (conversion products) สารจากกระบวนการสร้างและสลาย 

(metabolites) สารจากการทาํปฏิกิริยา (reaction products) และสารที่ปนอยู่ในวัตถุอันตราย 

ทางการเกษตร (impurities) ที่มีความเป็นพิษอย่างมีนัยสาํคัญ  

2.4 ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ (maximum residue limit for pesticide; MRL) หมายถึง ปริมาณ

สารพิษตกค้างสงูสดุที่มีได้ในสนิค้าเกษตร กาํหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร มีหน่วยเป็น

มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกโิลกรัมสนิค้าเกษตร  

2.5 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (extraneous maximum 

residue limit for pesticide; EMRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ ที่จาํกดัเฉพาะสารพิษตกค้าง

จากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในอดีต ที่ยกเลิกการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 

แต่เป็นสารพิษที่สลายตัวช้า จึงปนเป้ือนหรือสะสมในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน และยังคงตรวจพบสารพิษ

ตกค้างในสนิค้าเกษตรอยู่ จึงจาํเป็นต้องกาํหนดปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุไว้   

2.6 ชนิดสารพิษตกค้างที่กาํหนดให้ตรวจ (definition of residues) หมายถึง สารพิษตกค้าง ซ่ึงอาจเป็น

ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ที่กาํหนดให้ตรวจวิเคราะห์เพ่ือแสดงว่าเป็นไปตามข้อกาํหนดปริมาณ

สารพิษตกค้างสงูสดุที่กาํหนดในมาตรฐานน้ี ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า ชนิดสารพิษตกค้าง 

2.7 วัตถุอนัตรายชนิดที่ 4 หมายถึง วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนาํเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ 

ในครอบครอง โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอนัตราย ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 

2.8 ดีฟอลต์ลิมิต  (default limit) หมายถึง ค่าปริมาณสารพิษตกค้างที่มีได้ในสนิค้าเกษตร สาํหรับวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้กาํหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดไว้ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสารพิษ

ตกค้างต่อกโิลกรัมสนิค้าเกษตร 

3. ขอ้กาํหนดปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

3.1 ตรวจพบสารพิษตกค้างในสนิค้าเกษตรได้ไม่เกนิปริมาณสารพิษตกค้างสูงสดุ (MRL) ที่กาํหนดไว้

ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานน้ี 

3.2 ตรวจพบสารพิษตกค้างที่ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ในสนิค้าเกษตรได้ไม่เกนิปริมาณที่

กาํหนดไว้ใน มกษ. 9003 มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุที่

ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (EMRL) 
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 ความหมายของ pesticide residue เป็นไปตามความหมายที่ Codex กาํหนดไว้
3/
 สบืค้นได้จาก 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/   
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3.3 ไม่พบสารพิษตกค้างที่เกดิจากการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรที่ประกาศให้เป็นวัตถุอนัตรายชนิดที่ 4 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ตามรายช่ือวัตถุอันตรายใน

บัญชีหมายเลข 2 ท้ายมาตรฐานน้ี  

3.4 กรณอีื่นนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถงึ ข้อ 3.3 ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกนิปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ

ที่กาํหนดโดย Codex
3/

 

3.5 กรณนีอกเหนือจากข้อ 3.1 ถงึ ข้อ 3.4 ตรวจพบสารพิษตกค้างได้ไม่เกนิค่าดีฟอลต์ลิมิตที่ 0.01 mg/kg 

ยกเว้นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กาํหนดค่าดีฟอลต์ลิมิตเฉพาะสาํหรับสินค้าเกษตรด้านพืช ตามบัญชี

หมายเลข 3 ท้ายมาตรฐานน้ี 

4. ขอ้กาํหนดวิธีชกัตวัอย่างและส่วนของสินคา้เกษตรทีต่รวจวิเคราะห ์

4.1 การชักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มกษ.9025 มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง วิธีชักตัวอย่างเพ่ือตรวจหา

สารพิษตกค้าง (methods of sampling for the determination of pesticide residues) 

4.2 ค่า MRL กาํหนดไว้ในส่วนของสนิค้าเกษตรหลายลักษณะ เช่น ผลไม้ทั้งผลรวมเปลือก ถั่วลิสง

เฉพาะเมลด็ไม่รวมเปลือก ดังน้ันส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดใน มกษ. 

9045 มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การจัดกลุ่มสนิค้าเกษตร: พืช และเอกสาร Codex Alimentarius : Portion 

of Commodities to which Codex MRLs Apply and which is Analyzed (CAC/GL 41) ฉบับแก้ไข

ล่าสดุ 

5. วิธีวิเคราะหส์ารพษิตกคา้ง 

วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ให้เลือกวิธีวิเคราะห์ที่พิจารณาว่าเป็นวิธีที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

ที่ระดับปริมาณเท่ากับหรือตํ่ากว่าค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดได้ ซ่ึงเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติการใช้งาน 

(performance characteristics) เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑข้์อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

5.1 เป็นวิธวิีเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การระดับประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน 

หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ 

5.2 เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) โดยการศึกษาร่วมกนัของห้องปฏบิัติการ

หลายแห่ง (collaborative study) ตามหลักเกณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

5.3 กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้โดย

ห้องปฏบิัติการเดียว (single laboratory validation) ที่มีระบบคุณภาพและปฏบิัติตามหลักเกณฑท์ี่เป็น 

ที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
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 สบืค้นได้จาก http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/   
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บญัชีหมายเลข 1  

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด (MRL) 

(ข้อ 3.1) 

วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส  กระเจี๊ยบเขยีว 0.5 

(chlorpyrifos) (ละลายในไขมนั) กล้วย 2 

  ข้าวเปลือก 0.5 

  ข้าวสาร 0.1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 5 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 1 

  เคล 1 

  เงาะ 0.5 

  เซเลอร์รี 0.05 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.1 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 1 

  ทุเรียน 0.4 

  ปาล์มนํา้มนั 0.05 

  ผกักาดแก้ว  0.1 

  พริก 3 

  พริกแห้ง 20 

  พริกหวาน 2 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.2 

  มะพร้าว 0.05 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.05 

  มนัเทศ 0.05 

  ลาํไย 0.9 

  ล้ินจี่ 2 

  หอมแดง 0.2 

  หอมใหญ่ 0.2 

  เหด็ 0.05 

  เนื้อโค กระบอื 1 (ไขมนั) 

  เนื้อแกะ แพะ 1 (ไขมนั) 

  เคร่ืองในโค กระบอื 0.01 
  เคร่ืองในแกะ แพะ 0.01 

  เนื้อสกุร 0.02 (ไขมนั) 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส  เคร่ืองในสกุร 0.01 
(chlorpyrifos) (ละลายในไขมนั) เนื้อสตัวปี์ก 0.01(ไขมนั) 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.01 

  ไข่ 0.01 

  นม 0.02 
คลอโรทาโลนิล สนิค้าเกษตรด้านพืช: ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.2 

(chlorothalonil) คลอโรทาโลนิล ถั่วเหลืองฝกัสด 2 

 สนิค้าเกษตรด้านปศสุตัว:์ ผกักาดขาว 1 

 2,5,6-ไทรคลอโร-4-ไฮดรอกซิ ผกักาดขาวปลี 1 

 ไอโซทาโลไนไทรล์ (2,5,6- ผกัคะน้า 4 

 trichloro-4- มะเขอืเทศ 5 

 hydroxyisophthalonitrile) มนัฝร่ัง 0.2 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.1 

คาร์บาริล คาร์บาริล กระถนิ 0.02 

(carbaryl)  ข้าวโพดฝกัสด 0.1 

  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.1 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.02 

  ข้าวฟ่าง 10 

  ข้าวสาร     1 

  เงาะ 1 

  แตงโม 1 

  ทุเรียน 30 

  ปาล์มนํา้มนั 0.05 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า  1 

  ผกับริโภคผลตระกูลแตง 

ยกเว้นแตงโม 

2 

  พริก 0.5  
  พริกแห้ง 2 

  พริกหวาน 5 
  มะพร้าว 1 

  มะม่วง 3 

  มงัคุด 1 

  มนัฝร่ัง 0.2 

  เมลด็โกโก้ 0.02 

  เมลด็ถั่วลิสง 2 

  เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ 1 

  ลาํไย 20 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

คาร์บาริล คาร์บาริล ล้ินจี่ 1 

(carbaryl)  ผลไม้ตระกูลส้ม 7 

  อ้อย 0.05 

  องุ่น 0.5 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 1 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.05 

คาร์เบนดาซิม / ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, กุยช่าย 3 

เบโนมลิ  เบโนมลิ, ไทโอฟาเนต- ข้าวสาร 2 

(carbendazim / เมทลิ (thiophanate- เงาะ 3 

benomyl) methyl) รายงานผล ต้นหอม 3 

 เป็นคาร์เบนดาซิม ถั่วเขยีว 0.5 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.5 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 3 

  ใบหม่อน 0.1 

  พริก 2 

  พริกแห้ง 20 

  มะเขอืเทศ 0.5 

  มะม่วง 2 

  เมลด็ฝ้าย 0.1 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.1 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.2 

  หอมแดง 3 

  หอมใหญ่ 2 

  องุ่น 3 

  อ้อย 0.1 

  เนื้อโค กระบอื 0.05 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  มนัสตัวปี์ก 0.05 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.1 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.05 

คาร์โบซัลแฟน คาร์โบซัลแฟน กระเจี๊ยบเขยีว 0.5 

(carbosulfan)  กระถนิ 0.2 



 7 มกษ. 9002-2559

วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

คาร์โบซัลแฟน คาร์โบซัลแฟน ข้าวโพดฝกัสด 0.05 

(carbosulfan)  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.05 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.05 

  ข้าวฟ่าง 0.05 

  ข้าวสาร 0.2 

  เงาะ 0.2 

  ผกับริโภคผลตระกูลแตง 

ยกเว้นแตงโม 

0.5 

  แตงโม 0.2 

  ถั่วเขยีว 0.05 

  ถั่วฝกัยาว 0.1 

  ถั่วลันเตาฝกัสด 0.1 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.5 

  ทุเรียน 0.2 

  ปาล์มนํา้มนั 0.05 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า  0.5 

  พริก 0.5 

  พริกแห้ง 5 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.03 

  มะเขอืเทศ 0.5 

  มะพร้าว 0.2 

  มนัเทศ 0.05 

  มนัฝร่ัง 0.05 

  เมลด็กาแฟ 0.05 

  เมลด็โกโก้ 0.05 

  เมลด็งา 0.2 

  เมลด็ทานตะวนั 0.05 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 0.05 

  เมลด็ละหุ่ง 0.05 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 0.1 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.02 

  องุ่น 0.1 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

คาร์โบซัลแฟน คาร์โบซัลแฟน เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

(carbosulfan)  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.05 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.05 

 ผลรวมของคาร์โบฟูราน และ กระเจี๊ยบเขยีว 0.15 

 3- ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน กระถนิ 0.2 

 (3-hydroxycarbofuran) ข้าวโพดฝกัสด 0.01 

 รายงานผลเป็น ข้าวโพดฝกัอ่อน  0.01 

 คาร์โบฟูราน ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.05 

  ข้าวฟ่าง 0.1 

  ข้าวสาร 0.1 

  เงาะ 0.05 

  ถั่วเขยีว 0.2 

  ถั่วฝกัยาว 0.1 

  ถั่วลันเตาฝกัสด 0.15 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.1 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.02 

  ทุเรียน 0.02 

  ปาล์มนํา้มนั 0.1 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า  0.03 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 0.02 

  พริก 0.5 

  พริกแห้ง 2 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.1 

  มะเขอืเทศ 0.1 

  มะพร้าว 0.02 

  เมลด็กาแฟ 1 

  เมลด็โกโก้ 0.05 

  เมลด็งา 0.1 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.1 

  เมลด็ทานตะวนั 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 0.1 

  เมลด็ละหุ่ง 0.1 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.06 

  องุ่น 0.02 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

คาร์โบซัลแฟน ผลรวมของคาร์โบฟูราน และ เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

(carbosulfan) 3- ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน เนื้อสตัวปี์ก 0.01 

 (3-hydroxycarbofuran) เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.01 

 รายงานผลเป็น ไข่ 0.01 

 คาร์โบฟูราน นม 0.01 

แคปแทน (captan) แคปแทน ข้าวบาร์เล่ย ์ 0.02 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 5 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 5 

  ปาล์มนํา้มนั 5 

  มะม่วง 5 

  เมลด็ฝ้าย 5 

  เมลด็ถั่วลิสง 5 

  องุ่น 10 

ควนิโตซีน สนิค้าเกษตรด้านพืช:  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 0.1 

(quintozene) ควนิโตซีน (ละลายในไขมนั) เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.02 

 สนิค้าเกษตรด้านปศสุตัว:์ เคร่ืองเทศกลุ่มราก 2 

 ผลรวมของควนิโตซีน เพนตะ   

 คลอโรแอนิลีน (penta-

chloroaniline) และ เมทลิเพน

ตะคลอโรฟีนลิซัลไฟด ์(methyl 

pentachlorophenyl sulphide) 

รายงานผลเป็นควนิโตซีน 

(ละลายในไขมนั) 

  

โคลไทอะนิดนิ 

(Clothianidin) 

โคลไทอะนิดนิ ทุเรียน 0.9 

ซัลฟูริลฟลูออไรด ์ ซัลฟูริลฟลูออไรด ์ ข้าวสาร 0.1 

(sulfuryl fluoride)    

ไซเพอร์เมทริน ไซเพอร์เมทริน (รวมทุกไอโซ- กระเจี๊ยบเขยีว 0.5   
(cypermethrin) เมอร์) (ละลายในไขมนั) ข้าวโพดฝกัสด 0.05 

  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.05 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.05 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.2 

  ถั่วฝกัยาว 0.7 

  ถั่วลันเตาฝกัสด 0.05 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 5 

  ทุเรียน 1 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

ไซเพอร์เมทริน ไซเพอร์เมทริน (รวมทุกไอโซ- ผกัตระกูลกะหลํ่า 1 

(cypermethrin) เมอร์) (ละลายในไขมนั) พริก 2 

  พริกแห้ง 10 

  มะเขอืเทศ 0.2 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.03 

  มะม่วง 0.7 

  มะละกอ 0.5 

  เมลด็ฝ้าย 0.1 

  ลาํไย 1 

  ล้ินจี่ 2 

  ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้น 

ส้มโอและเกรฟฟรตุ 

0.3 

  เกรฟฟรตุ 0.5 

  ส้มโอ 0.5 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.4 

  หอมแดง 0.1 

  หอมใหญ่ 0.01 

  อ้อย 0.2 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 2 (ไขมนั) 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.1(ไขมนั) 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.05 

  มนัไก่ 0.1 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.05F 

2,4-ด ี(2,4-D) ผลรวมของ 2,4–ด ีและ ข้าวโพดฝกัสด 0.05 

 เกลือและเอสเตอร์ของ ข้าวโพดฝกัอ่อน  0.05 

 2,4-ด ีรายงานผล ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.05 

 เป็น 2,4-ด ี ข้าวฟ่าง 0.01 

  ข้าวสาร 0.1 

  ต้นหอม 0.05 

  สบัปะรด 0.05 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.2 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 1 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.05 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

2,4-ด ี(2,4-D) ผลรวมของ 2,4–ด ีและ ไข่ 0.01 

 เกลือและเอสเตอร์ของ 2,4-ด ี นม 0.01 

 รายงานผลเป็น 2,4-ด ี   

เดลทาเมทริน ผลรวมของเดลทาเมทริน กระเทยีม 0.1 

(deltamethrin) อลัฟา-อาร์ (alpha-R) กล้วย 0.05 

 และทรานส-์เดลทา ข้าวโพดฝกัอ่อน  0.02 

 เมทริน (trans- deltamethrin) ข้าวโพดเมลด็แห้ง 1 

 (ละลายในไขมนั) ข้าวโพดฝกัสด 0.02 

  ต้นหอม 0.5 

  ถั่วฝกัยาว 0.2 

  ปาล์มนํา้มนั 0.05 

  ผกักวางตุ้ง 2 

  ผกักาดขาว 2 

  ผกัคะน้า 2 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น

กะหลํ่าปลี ผกักวางตุ้ง 

ผกักาดขาวและผกัคะน้า 

0.1 

  พริก 0.1 

  พริกแห้ง 1 

  มะเขอืเทศ 0.3 

  มะม่วง 0.2 

  เมลด็กาแฟ 2 

  เมลด็โกโก้ 0.05 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.01 

  เมลด็ฝ้าย 0.05 

  เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ 0.02 

  สบัปะรด 0.01 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.1 

  หอมแดง 0.1 

  หอมใหญ่ 0.05 

  อ้อย 0.05 

  เนื้อ โค กระบอื 0.5 (ไขมนั) 

  เนื้อแพะ แกะ 0.5 (ไขมนั) 

  เคร่ืองในโค กระบอื  0.03 

  เคร่ืองในแพะ แกะ 0.03 

  เนื้อสกุร 0.5 (ไขมนั) 

  เคร่ืองในสกุร 0.03 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

เดลทาเมทริน ผลรวมของเดลทาเมทริน เนื้อสตัวปี์ก 0.1 (ไขมนั) 

(deltamethrin) อลัฟา-อาร์ (alpha-R) เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.02 

 และทรานส-์เดลทา มนัสตัวปี์ก 0.1 (ไขมนั) 

 เมทริน (trans- deltamethrin) ไข่ 0.02 

 (ละลายในไขมนั) นม 0.05 F 

ไดคลอร์วอส ไดคลอร์วอส เคร่ืองเทศทุกชนดิ 0.1 

(dichlorvos)  ผลไม้ตระกูลส้ม 0.2 

  เมลด็ธญัพืช 0.2 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  นม 0.02 

ไดโคฟอล สนิค้าเกษตรด้านพืช : ไดโคฟอล เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 0.05 
(dicofol) (ผลรวมของออร์โท พารา เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.1 

 และ พารา พาราไอโซเมอร์) เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.1 

 (o,p’ & p,p’-isomers) แตงกวา 0.5 

 (ละลายในไขมัน) ถั่วเขยีว 0.1 

 สนิค้าเกษตรด้านปศุสตัว ์: ผลรวม ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

 ของไดโคฟอลและ 2,2-ไดคลอโร- มะเขอืเทศ 1 

 1,1-บิส (4-คลอโรเฟนิล) เอ เนื้อโค กระบอื 3 (ไขมนั) 

 ทานอล (พารา พารา-เอฟดับลิว เคร่ืองในโค กระบอื 1 

 152){(2,2- dichloro-1, เนื้อสตัวปี์ก 0.1 (ไขมนั) 

 1-bis(4- chlorophenyl) เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.05 

 ethanol(p,p’ – FW 152)} ไข่ 0.05 

 รายงานผลเป็นไดโคฟอล นม 0.1F 

  (ละลายในไขมัน)   

กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ไดไทโอคาร์บาเมต  กระเจี๊ยบเขยีว 0.2 

(dithiocarbamates) วเิคราะห์และรายงาน กระเทยีม 0.5 

ได้แก่ ซีเนบ (zineb), ผลเป็นคาร์บอนได ข้าวสาร 0.05 

ไซแรม (ziram),ไทแรม  ซัลไฟด ์(CS
2
) เงาะ 2 

(thiram), โพรพิเนบ  ต้นหอม 10 

(propineb), มาเนบ  แตงกวา 2 

 (maneb) และ   แตงไทย 0.5 

แมนโคเซบ (mancozeb)  แตงโม 1 

  ผกับริโภคผลตระกูลแตง

ยกเว้นแตงกวาและแตงโม 

0.5 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.1 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.2 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ไดไทโอคาร์บาเมต  ทุเรียน 2 

(dithiocarbamates) วเิคราะห์และรายงาน ปาล์มนํา้มนั 0.1 

ได้แก่ ซีเนบ (zineb), ผลเป็นคาร์บอนได ผกักาดขาวปลี 5 

ไซแรม (ziram),ไทแรม  ซัลไฟด ์(CS
2
) ผกัคะน้า 15 

(thiram), โพรพิเนบ  ผกับุ้งจีน 0.3 

(propineb), มาเนบ  เผอืก 0.1 

 (maneb) และ   พริก 3 

แมนโคเซบ (mancozeb)  พริกหวาน 1 

  พริกแห้ง 20 

  ฟักทอง 0.2 

  มะเขอืเทศ 2 

  มะม่วง 2 

  มนัฝร่ัง 0.2 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.1 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 2 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.1 

  หอมแดง 0.5 

  หอมใหญ่ 0.5 

  องุ่น 2 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เคร่ืองในสตัวเ์ล้ียงลูกด้วย

นํา้นม 

0.1 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.1 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.1 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.05 

ไดฟีโนโคนาโซล สนิค้าเกษตรด้านพืช:  มะม่วง 0.6 

(difenoconazole) ไดฟีโนโคนาโซล    

 (ละลายในไขมนั)   

 สนิค้าเกษตรด้านปศสุตัว:์   

 ผลรวมของไดฟีโนโคนาโซล   

 และเมตาบอไลต ์ซีจีเอ    

 205375 (metabolite    

 CGA 205375) รายงานผล   

 เป็นไดฟีโนโคนาโซล   

 (ละลายในไขมนั)   
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

ไดเมโทเอต ไดเมโทเอต  ข้าวฟ่าง 0.01 

(dimethoate)  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 5 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.5 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.1 

  แตงกวา  1 

  แตงไทย 1 

  ถั่วฝกัยาว 0.05 

  ถั่วเมลด็แห้ง 0.1 

  มะเขอืเทศ 2 

  เมลด็ฝ้าย 0.05 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 5 

  หอมแดง 0.05 

  หอมใหญ่ 0.05 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  มนัสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  มนัสตัวปี์ก 0.05 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.05 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.05 

ไดอะซินอน ไดอะซินอน (ละลายในไขมนั) ข้าวโพดฝกัสด 0.02 

(diazinon)  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.02 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.02 

  ข้าวฟ่าง 0.02 

  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 5 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.5 

  ใบชาแห้ง 0.1 

  ผกักาดขาว  0.05 

  ผกัคะน้า 0.05 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น

ผกักาดขาวและผกัคะน้า 

0.5 

  เมลด็กาแฟ 0.2 

  เมลด็ฝ้าย 0.1 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 2 (ไขมนั) 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.03 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

ไดอะซินอน ไดอะซินอน  เนื้อสตัวปี์ก 0.02 

(diazinon)  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.02 

  ไข่ 0.02 

  นม 0.02 F 

ไตรอะโซฟอส ไตรอะโซฟอส  กระเทยีม 0.05 

(triazophos)  ข้าวฟ่าง 0.05 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.07 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.1 

  ถั่วเขยีว 0.2 

  ถั่วฝกัยาว 0.4 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

  ถั่วเหลืองฝกัสด (เมลด็) 0.5 

  ถั่วเหลืองฝกัสด (ทั้งฝกั) 1 

  พุทรา 0.03 

  เมลด็กาแฟ 0.05 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.05 

  เมลด็โกโก้ 0.05 

  เมลด็งา 0.05 

  เมลด็ทานตะวนั 0.05 

  หอมแดง 0.05 

  หอมใหญ่ 0.05 

  องุ่น 0.02 

  เนื้อโค กระบอื 0.01 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.01 

  นม 0.01 

ทบูีโคนาโซล 

(tebuconazole) 

ทบูีโคนาโซล (ละลายในไขมนั) หอมหัวใหญ่ 0.1 

ไทอะมทีอกแซม ไทอะมทีอกแซม มะม่วง 0.2 

(thiamethoxam) โคลไทอะนิดนิ (Clothianidin) มะม่วง 0.04 

บูโพรเฟซิน 

(buprofezin) 

บูโพรเฟซิน เมลด็ฝ้าย 0.35 

พาราควอต พาราควอต แคทไอออน  ข้าวโพดฝกัสด 0.05 

(paraquat) (paraquat cation) ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.05 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.03 

  ข้าวฟ่าง 0.03 

  ข้าวเปลือก 0.05 

  ข้าวสาร 0.05 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

พาราควอต (paraquat) พาราควอต แคทไอออน  ถั่วเมลด็แห้ง ยกเว้น 

ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 

0.5 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.1 

  ผลไม้ (เปลือกรับประทาน

ไม่ได้ ยกเว้นผลไม้ตระกูลส้ม) 

0.01 

  ผกัใบ 0.07 

  ผกับริโภคผลตระกูลแตง 0.02 

  ผกัประเภทหัวและราก 0.05 

  มะเขอืเทศ 0.05 

  มนัฝร่ัง 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 2 

  สตรอวเ์บอร์รี 0.01 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 0.02 

  องุ่น 0.01 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.005 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วย

นํา้นม 

0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.005 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.005 

  ไข่ 0.005 

  นม 0.005 

พิริมฟิอส-เมทลิ พิริมฟิอส-เมทลิ ข้าวโพดฝกัสด 1 

(pirimiphos-methyl) (ละลายในไขมนั) ข้าวโพดฝกัอ่อน  1 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 1 

  ข้าวเปลือก 7  

  ข้าวสาร 5 

  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 3 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 0.5 

  ปาล์มนํา้มนั 0.1 

  เมลด็โกโก้ 0.05 
  เมลด็นุ่น 0.1 

  เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ 0.1 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.01 

  เคร่ืองในสตัวเ์ล้ียงลูกด้วย

นํา้นม 

0.01 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.01 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.01 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

พิริมฟิอส-เมทลิ พิริมฟิอส-เมทลิ ไข่ 0.01 

(pirimiphos-methyl) (ละลายในไขมนั) นม 0.01 

เพอร์เมทริน (permethrin) เพอร์เมทริน รวมทุกไอโซเมอร์ 

(ละลายในไขมนั) 

เคร่ืองเทศทุกชนดิ  0.05 

โพรคลอราซ(Prochloraz) ผลรวมของโพรคลอราซและ  มะม่วง 7 

 เมตาบอไลตท์ี่ประกอบด้วย    

 2,4,6-ไตรคลอฟีนอล    

 ส่วนหน่ึง (2,4,6-   

 trichlorphenol moiety)   

 รายงานผลเป็นโพรคลอราซ   

โพรไทโอฟอส โพรไทโอฟอส ถั่วเขยีว 0.05 

(prothiofos)  พริก 3 

  พริกแห้ง 20 

  มนัฝร่ัง 0.05 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.05 

โพรฟีโนฟอส โพรฟีโนฟอส  กะหลํ่าปลี 1 

(profenofos) (ละลายในไขมนั) ชมพู่ 0.05 

  ต้นหอม 0.05 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

  ทุเรียน 0.05 

  นํา้มนัเมลด็ฝ้าย 0.05 

  ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้นส้ม

โอและมะนาว 

0.1 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น

กะหลํ่าปลี 

0.5 

  พริก 3 

  พริกหวาน 0.5 

  พริกแห้ง 20 

  มะเขอืเทศ 10 

  มะนาว 0.05 

  มะม่วง 0.2 

  มงัคุด 10 

  มนัฝร่ัง 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 3 

  ส้มโอ 2 

  หอมแดง 0.05 

  หอมใหญ่ 0.05 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

โพรฟีโนฟอส โพรฟีโนฟอส  องุ่น 0.05 

(profenofos) (ละลายในไขมนั) เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.05 

  ไข่ 0.02 

  นม 0.01 

ฟิโพรนิล สนิค้าเกษตรด้านพืช: ฟิโพรนิล กะเพรา 0.2 

(fipronil) (ละลายในไขมนั) ข้าวเปลือก 0.01 

 สนิค้าเกษตรด้านปศสุตัว:์ ข้าวสาร 0.01 

 ผลรวมของฟิโพรนิลและฟิโพร- ถั่วฝกัยาว 0.04 

 นิลซัลโฟน (fipronil sulfone)  เมลด็ฝ้าย 0.01 

 รายงานผลเป็นฟิโพรนลิ 

(ละลายในไขมนั) 

โหระพา 0.2 

ฟามอกซาโดน 

(famoxadone) 

ฟามอกซาโดน  

(ละลายในไขมนั) 

มนัฝร่ัง 0.02 

เฟนวาลีเรต เฟนวาลีเรต รวมทุกไอโซเมอร์ กะหลํ่าปลี 3 

(fenvalerate) (ละลายในไขมนั) ข้าวโพดฝกัสด 0.1 

  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.1 

  ถั่วฝกัยาว 1 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.1 

  ปาล์มนํา้มนั 0.5 

  ผกักาดขาว 1 

  ผกัคะน้า 3 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น

ผกักาดขาวและผกัคะน้า 

2 

  มะเขอืเทศ 1 

  มะม่วง 1.5 

  มนัฝร่ัง 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 0.2 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.1 

  ลาํไย 1 

  ล้ินจี่ 1 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 1 (ไขมนั) 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วย

นํา้นม 

0.02 

  นม 0.1 F 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

เฟนิโตรไทออน เฟนิโตรไทออน ข้าวโพดฝกัสด 1 

(fenitrothion)  ข้าวโพดฝกัอ่อน 1 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 1 

  ข้าวเปลือก 6 

  ข้าวสาร  1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 7 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.1 

  ใบชาแห้ง 0.5 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.5 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.5 

  เมลด็กาแฟ 0.05 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.05 

  ไข่ 0.05 

  นม 0.01 

โฟซาโลน โฟซาโลน (ละลายในไขมนั) เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 2 

(phosalone)  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 2 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 3 

  ต้นหอม 0.5 

  ถั่วฝกัยาว 0.5 

  ถั่วลันเตาฝกัสด 0.5 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.5 

  ทุเรียน 1 

  ใบหม่อน 0.1 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า 0.5 

  พริก 0.5 

  พริกหวาน 0.5 

  พริกแห้ง 4 

  มะเขอืเทศ 0.5 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.5 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 1 

  มงัคุด 1 

  เมลด็ฝ้าย 1 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.5 



 20มกษ. 9002-2559

วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

โฟซาโลน โฟซาโลน หอมแดง 0.5 

(phosalone)  หอมใหญ่ 0.5 

ฟอลเพต (folpet) ฟอลเพต เงาะ 0.1 

เฟนโทเอต เฟนโทเอต (ละลายในไขมนั) เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็  7 

(phenthoate)    

มาลาไทออน มาลาไทออน (ละลายในไขมนั) กะหลํ่าดอก 0.5 

(malathion)  กะหลํ่าปลี 8 

  ข้าวโพดฝกัสด 0.02 

  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.02 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.05 

  ข้าวฟ่าง 3 

  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 2 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 1 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.5 

  ต้นหอม 5 

  บรอ็กโคลี 5 

  ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้นส้มโอ 7 

  ผกักาดขาว 8 

  ผกัคะน้า 3 

  พริก 0.1 

  พริกแห้ง 1 

  มะเขอืเทศ 0.5 

  มนัสาํปะหลัง 0.5 

  ส้มโอ 0.2 

  หอมแดง 1 

  หอมใหญ่ 1 

  อ้อย 0.02 

เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล ข้าวโพดฝกัสด 0.05 

(metalaxyl)  ข้าวโพดฝกัอ่อน  0.05 

หรือ เมทาแลกซิล-เอม็  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.05 

(metalaxyl M)  เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 5 

  แตงกวา 0.5 

  แตงไทย 0.2 

  แตงโม 0.2 

  แตงร้าน 0.5 

  ทุเรียน 0.5 

  บวบเหล่ียม 0.2 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

เมทาแลกซิล เมทาแลกซิล ผลไม้ตระกูลส้ม 5 

(metalaxyl)  ผกัคะน้า 2 

หรือ เมทาแลกซิล-เอม็  ผกับุ้งจีน 2 

(metalaxyl M)  เผอืก 0.5 

  พริกไทย 0.05 

  พลู 0.05 

  ฟักทอง 0.2 

  แฟง 0.2 

  มะเขอืเทศ 0.2 

  มนัฝร่ัง 0.05 

  สบัปะรด 0.1 

  หอมใหญ่ 2 

  องุ่น 1 

เมทดิาไทออน เมทดิาไทออน เงาะ 0.2 

(methidathion)  ทุเรียน 0.2 

  น้อยหน่า 0.2 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 0.5 

  แพร์หรือสาล่ี 0.1 

  องุ่น 0.1 

  แอปเปิล 0.1 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.02 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วย

นํา้นม 

0.02 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.02 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.02 

  ไข่ 0.02 

  นม 0.001 

เมทลิโบรไมด ์ โบรไมด ์ไอออน(bromide ion) ข้าวสาร 50 

(methyl bromide)  

 

จากการใช้เมทลิโบรไมดแ์ละ

รวมถงึจากแหล่งอื่นๆ แต่ไม่

รวมโบรมนีที่ยึดด้วยพันธะโค

เวเลนซ์ (covalently bound 

bromine) 

  

เมทลิโบรไมด ์ 

(methyl bromide) 

เมทลิโบรไมด ์ ข้าวสาร (ณ ด่านนาํเข้า หรือ 

ณ จุดรมหลังจากระบายแกส๊

ออกให้ข้าวสารสมัผสักบั

อากาศไม่น้อยกว่า 24 ชม.) 

1 

  ข้าวสาร ณ จุดจาํหน่าย 0.01 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

เมโทมลิ ผลรวมของเมโทมลิและ  กระเจี๊ยบเขยีว 0.5 

(methomyl) ไทโอดคิาร์บ (thiodicarb) ข้าวโพดฝกัสด 0.1 

 รายงานผลเป็นเมโทมลิ ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.1 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.02 
  ข้าวฟ่าง 0.02 

  ผกับริโภคผลตระกูลแตง

ยกเว้นแตงโม 

0.1 

  แตงโม 0.1 

  ถั่วเขยีว 0.05 

  ถั่วฝกัยาว 1 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.2 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.5 

  นํา้มนัถั่วเหลือง 0.2 

  นํา้มนัเมลด็ฝ้าย 0.04 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 1 

  แพร์หรือสาล่ี 0.3 

  พริก 1 

  พริกแห้ง 10 

  มะเขอืเทศ 1 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.2 

  มนัฝร่ัง 0.02 

  เมลด็งา 0.2 

  เมลด็ฝ้าย 0.2 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.1 

  หน่อไม้ฝร่ัง 2 

  หอมแดง 0.2 

  หอมใหญ่ 0.2 

  องุ่น 0.3 

  แอปเปิล 0.3 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.02 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.02 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.02 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.02 

  ไข่ 0.02 

  นม 0.02 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

แลมบด์า-ไซฮาโลทริน ไซฮาโลทริน (cyhalothrin)  กระเจี๊ยบเขยีว 0.03 

(lambda-cyhalothrin) รวมทุกไอโซเมอร์ กะเพรา 0.7 

 (ละลายในไขมนั) ข้าวฟ่าง 0.2 

  เงาะ 0.5 

  ถั่วเขยีว 0.2 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.2 

  ถั่วเหลืองฝกัสด 0.2 

  ทุเรียน 0.5 

  ปาล์มนํา้มนั 0.2 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น  

บรอ็กโคลีและกะหลํ่าดอก 

0.3 

  บรอ็กโคลีและกะหลํ่าดอก 0.5 

  พริก 0.3 

  พริกหวาน 0.3 

  พริกแห้ง 3 

  มะม่วง 0.2 

  มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ 

0.3 

  มะเขอืเทศ 0.3 

  เมลด็โกโก้ 0.02 

  เมลด็งา 0.2 

  เมลด็นุ่น 0.02 

  เมลด็ฝ้าย 0.02 

  แมงลัก 0.7 

  ยี่หร่า 0.7 

  ลาํไย 0.2 

  ล้ินจี่ 0.5 

  หน่อไม้ฝร่ัง 0.02 

  โหระพา 0.7 

อะซอกซีสโตรบนิ

(azoxystrobin) 

อะซอกซีสโตรบนิ  

(ละลายในไขมนั) 

มะม่วง 0.7 

อะซีเฟต อะซีเฟต ข้าวเปลือก 1 

(acephate)  ข้าวสาร 1 

  เคร่ืองเทศทุกชนดิ 0.2 

  ถั่วเขยีว 0.3 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.3 

  มนัฝร่ัง 0.5 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

อะซีเฟต อะซีเฟต เมลด็กาแฟ 0.05 

(acephate)  เมลด็โกโก้ 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 2 

  เมลด็ถั่วลิสง 0.2 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.05 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.01 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.01 

  ไข่ 0.01 

  นม 0.02 

อะทราซีน อะทราซีน  ข้าวโพดฝกัสด 0.1 

(atrazine)  ข้าวโพดฝกัอ่อน 0.1 

  ข้าวโพดเมลด็แห้ง 0.1 

  สบัปะรด 0.1 

  อ้อย 0.1 

อะบาเมกตนิ  อะเวอร์เมกตนิ บ1ี เอ  แตงโม 0.01 

(abamectin) (ละลายในไขมนั) ถั่วฝกัยาว 0.01 

  ถั่วลันเตาฝกัสด 0.01 

  ผกักวางตุ้ง 0.01 

  ผกัคะน้า 0.01 

  ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น

ผกักวางตุ้งและผกัคะน้า 

0.01 

  พริก 0.005 

  พริกหวาน 0.09 

  พริกแห้ง 0.5 

  มะเขอืเปราะ 0.02 

  เมลด็ฝ้าย 0.01 

  ผลไม้ตระกูลส้ม 0.01 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.01 

  มนัสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.1 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.1 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.01 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.02 

  ไข่ 0.01 

  นม 0.005 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

อะมทิราซ  

(amitraz) 

ผลรวมของอะมิทราซและ เอน็-

(2,4-ไดเมทลิ เพนนิล)-เอน็-

เมทลิฟอร์มามดินี (N- (2,4-

dimethylpheny l)-N’-methyl 

formamidine) รายงานผลเป็น

เอน็-(2,4-ไดเมทลิ เพนนิล)-

เอน็-เมทลิฟอร์มามดินี 

ลาํไย 2 

อะมทีรีน อะมทีรีน ใบชาแห้ง 0.05 

(ametryn)  เมลด็กาแฟ 0.05 

  สบัปะรด 0.05 

  อ้อย 0.05 

อมิดิาโคลพริด ผลรวมของอมิดิาโคลพริดและ กะเพรา 20 

(imidacloprid) เมตาบอไลตท์ี่ประกอบด้วย  กระเจี๊ยบเขยีว 0.1 

 6-คลอโรไพริดนิลิ ส่วนหนึ่ง ข้าวเปลือก 0.05 

 (6-chloropyridinyl moiety),  ข้าวสาร 0.05 

 รายงานผลเป็นอมิดิาโคลพริด มะม่วง 0.4 

  แมงลัก 20 

  ยี่หร่า 20 

  ลาํไย 0.8 

  ส้มเปลือกล่อน 1 

  โหระพา 20 

อทีฟีอน สนิค้าเกษตรด้านพืชและ  กล้วย 2 

(ethephon) ปศสุตัว:์ อทีฟีอน เชอร์รี 3 

 (สาํหรับเมลด็ธญัพืช: อทีฟีอน ทุเรียน 2 

 และคอนจูเกต (conjugates)  มะม่วง 2 

 รายงานผลเป็นอทีฟีอน) สบัปะรด 2 

  องุ่น 1 

  แอปเปิล 1 

  เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.1 

  เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 0.2 

  เนื้อสตัวปี์ก 0.1 

  เคร่ืองในสตัวปี์ก 0.2 

  ไข่ 0.2 

  นม 0.05 

อไีทออน (ethion) อไีทออน (ละลายในไขมนั) เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ 3 

  เคร่ืองเทศกลุ่มผล 5 

  เคร่ืองเทศกลุ่มราก 0.3 

  ถั่วเมลด็แห้ง 0.1 
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วตัถุอนัตราย 

ทางการเกษตร 
ชนิดสารพษิตกคา้ง สินคา้เกษตร 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั(mg/kg) 

อไีทออน (ethion) อไีทออน (ละลายในไขมนั) ถั่วฝกัสด 0.3 

  พริก 3 

  พริกแห้ง 20 

  มะนาว 1 

  ส้มเปลือกล่อน 2 

  ส้มโอ 1 

ไอโพรไดโอน ไอโพรไดโอน เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็  0.05 

(iprodione)  เคร่ืองเทศกลุ่มราก  0.1 

โอเมโทเอต โอเมโทเอต กระถนิ 0.05 

(omethoate)  ถั่วเขยีว 0.05 

  ถั่วฝกัยาว 0.05 

  ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 0.05 

  มนัสาํปะหลัง 0.02 

  เมลด็กาแฟ 0.05 

  เมลด็ฝ้าย 0.05 

ไฮโดรเจนฟอสไฟด ์

(hydrogen phosphide) 

ในรปูของอะลูมเินยีมฟอส

ไฟด ์(aluminuim 

phosphide) หรือ 

แมกนีเซียมฟอสไฟด ์

(Magnesium phosphide) 

หรือ ฟอสฟีน (phosphine)  

ไฮโดรเจนฟอสไฟด ์ ข้าวสาร 0.1 

   

คาํอธบิาย 
- เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ (seeds) เช่น เมลด็ผกัชี เมลด็ผกัชีฝร่ัง เมลด็ขึ้นฉ่าย ย่ีหร่า 
- เคร่ืองเทศกลุ่มผล (fruits or berries) เช่น พริกไทยขาว พริกไทยดาํ พริกไทยอ่อน กระวาน โป๊ยกั๊ก 

- เคร่ืองเทศกลุ่มราก (roots or rhizomes) เช่น ขงิ ข่า ขม้ิน กระชาย รากผกัชี 

- เคร่ืองเทศทุกชนิด รวมถึงเคร่ืองเทศในกลุ่มเมล็ด ผล ราก เปลือกไม้ (เช่น อบเชย) ตาดอก  

(เช่น กานพลู) และเคร่ืองเทศอื่นๆ ทุกชนิด 

-  ข้าวเปลือก หมายถงึ เมลด็ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่ 

-  ข้าวสาร หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกเป็นข้าวกล้อง หรือผ่านการกะเทาะเปลือก

และขดัเย่ือราํออกเป็นข้าวขาว 

- พริกแห้ง ในที่น้ีหมายถงึ พริกแห้งที่ทาํจากพริกเผด็ (peppers chili) เช่น พริกขี้หนู พริกช้ีฟ้า พริกหยวก 

- ผกัตระกูลกะหลํ่า ในที่น้ีจะรวมทั้ง ผกักลุ่มผกัตระกูลกะหลํ่า (เช่น กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก บรอ็กโคลี) และ 

ผกัใบของตระกูลกะหลํ่า (เช่น คะน้า ผกักวางตุ้ง)  
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-  ผลไม้ตระกูลส้ม ในที่น้ีจะรวมทั้งส้มชนิดต่างๆ (เช่น ส้มเขยีวหวาน ส้มโอ) และ มะนาว  

- มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้ายมะเขอื ยกเว้นมะเขอืเทศ เช่น มะเขอืเปราะ มะเขอืพวง มะเขอืม่วง มะเขอืยาว  

-    คาํอธิบายการจัดกลุ่มสินค้าเกษตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก มกษ. 9045 มาตรฐานสินค้า     

 เกษตร เร่ือง การจัดกลุ่มสนิค้าเกษตร: พืช 

-   (ไขมัน) ที่ระบุตามหลังค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของเน้ือสัตว์สาํหรับสารพิษตกค้างที่ละลายได้ใน  

ไขมัน (fat-soluble) หมายถงึ ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุที่กาํหนดสาํหรับส่วนของไขมันในเน้ือสตัว์น้ัน 

-  อักษร F ที่ระบุตามหลังค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของนมสาํหรับสารพิษตกค้างที่ละลายได้ใน

ไขมัน (fat-soluble) หมายถึง ค่ากาํหนดสาํหรับนมและผลิตภัณฑ์นมโดยนํา้หนักของนมหรือ

ผลิตภัณฑน์มทั้งหมด ทั้งน้ีในการนาํค่าปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุของนมที่กาํกบัด้วยอกัษร F มาใช้
กบันมและผลิตภัณฑน์มให้พิจารณาจากปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑน์ม ดังน้ี 

 (1) กรณีมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 2% ให้ใช้ค่าคร่ึงหน่ึงของค่าปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ 

         ของนมแทน  
  (2) กรณีมีปริมาณไขมันมากกว่าหรือเท่ากบั 2% ให้ใช้ค่า 25 เท่าของค่าปริมาณสารพิษ

ตกค้างสงูสดุของนมที่กาํหนด เปรียบเทยีบกบัผลวิเคราะห์นมหรือผลิตภัณฑน์มทั้งหมดที่

แสดงค่าเป็นปริมาณสารพิษตกค้างต่อนํา้หนักของไขมันนม 
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บญัชีหมายเลข 2 

รายช่ือวตัถุอนัตรายทางการเกษตรทีต่อ้งไม่พบสารพษิตกคา้ง 

(ขอ้ 3.3) 

1.  2,4,5- ท ี(2,4,5-T) หรือ กรด (2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติก) [(2,4,5-trichlorophenoxy) 

acetic acid] 

2.  2,4,5-ทซีีพี (2,4,5-TCP) หรือ 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,5-trichlorophenol) 

3.  2,4,5-ทพีี (2,4,5-TP)หรือ กรด (±)-2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) โพรพิโอนิก [(±)-2-(2,4,5-

trichorophenoxy) propionic acid] 

4.  กรด 4-(4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซี) บวิไทริก [4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid] หรือ เอม็ซี

พีบ ี(MCPB) 

5.  คลอร์ดิมฟีอร์ม (chlordimeform) 

6.  คลอร์ดีโคน (chlordecone) 

7.  คลอร์ไทโอฟอส (chlorthiophos) 

8.  คลอโรเบนซิเลต(chlorobenzilate) 

9.  คลอโรฟีนอล (chlorophenol)  herbicide 

10.  คอปเปอร์อาร์ซีเนตไฮดรอกไซด์ (copper arsenate hydroxide) หรือ คอปเปอร์ (II) อาซีเนต [copper 

(II) aresenate] 

11.  คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) หรือ เตตระตลอโรมเีทน (tetrachloromethane)  

12.  แคปทาฟอล (captafol) 

13.  แคลเซียมอาร์ซีเนต (calcium arsenate) 

14.  ซัลโฟเทป (sulfotep) 

15.  ซาฟรอล (safrole) 

16.  โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate)  herbicide 

17.  โซเดียมอาร์ซีไนต์ (sodium arsenite) 

18.  ไซโคลเฮกซไิมด์ (cycloheximide) 

19.  ไซเฮกซาติน (cyhexatin) 

20.  ดามโินไซด์ (daminozide) 

21.  ดีบซีีพี (DBCP) หรือ 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน (1,2-dibromo-3-chloropropane) 

22.  ดีมตีอน (demeton) 

23.  ดีมไีฟออน (demephion) 
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24.  ไดโครโตฟอส (dicrotophos) 

25.  4,6-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (4,6-dinitro-o-cresol) หรือ ดีเอน็โอซี (DNOC) 

26.  ไดซัลโฟตอน (disulfoton) 

27.  ไดโนเซบ (dinoseb) 

28.  ไดโนเทร์ิบ (dinoterb) 

29.  ไดเมฟอกซ์ (dimefox) 

30.  ทอกซาฟีน (toxaphene) หรือ แคมฟีคลอร์ (camphechlor) 

31.  ทอีพีีพี (TEPP) หรือ เตตระเอทลิไพโรฟอสเฟต (tetraethyl pyrophosphate) 

32.  แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate)   

33.  ไนโตรเฟน (nitrofen) 

34.  เบตา-เอชซีเอช (beta-HCH) หรือ 1,3,5/2,4,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (1,3,5/2,4,6-

hexachlorocyclohexane) 

35.  บเีอชซี (เบนซีนเฮกซะคลอไรด์ [BHC(benzene hexachloride)] หรือ เอชซีเอช (เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน) 

[HCH(hexachlorocyclohexane)] 

36.  เบนซิดีน (benzidine) 

37.  โบรโมฟอส (bromophos) 

38.  โบรโมฟอส-เอทลิ (bromophos-ethyl) 

39.  ไบนาพาคริล (binapacryl) 

40.  ปารีส กรีน (paris green) 

41.  พาราไทออน (parathion) 

42.  พาราไทออน-เมทลิ (parathion-methyl) 

43.  เพนตะคลอโรฟีเนตโซเดียม (pentachlorophenate sodium) หรือ เพนตะคลอโรฟีนอกไซด์โซเดียม 

(pentachlorophenoxide sodium) 

44.  เพนตะคลอโรฟีนอล (pentachlorophenol) fungicide 

45.  โพรโทเอต (prothoate) 

46.  ไพรินวิรอน (pyrinuron) หรือ ไพริมนิิล (piriminil)  Rodenticide 

47.  ฟลูออโรอะซิเตตโซเดียม (fluoroacetate sodium) Rodenticide 

48.  ฟลูออโรอะซิทาไมด์ (fluoroacetamide)  

49.  ฟอสฟามดิอน (อ)ี+(แซด)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (E)+(Z)-isomers] 

50.  ฟอสฟามดิอน (แซด)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (Z)-isomer] 
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51.  ฟอสฟามดิอน (อ)ี-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (E)-isomer] 

52.  ฟีโนไทออล (phenothiol) หรือ เอม็ซีพีเอ-ไทโอเอทลิ (MCPA-thioethyl) หรือ เอส-เอทลิ 4- 

คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซีไทโออะซิเตต (S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate) 

53.  เฟนซัลโฟไทออน (fensulfothion) 

54.  เฟนตนิ (fentin) 

55.  โฟโนฟอส (ไม่ระบุการจัดตาํแหน่งอะตอม) [fonofos (unstate stereochemistry)] 

56.  โฟโนฟอส (ราซีเมต) [fonofos (racemate)] 

57.  โฟโนฟอส (อาร์)-ไอโซเมอร์ [fonofos ®-isomer] 

58.  โฟโนฟอส (เอส)-ไอโซเมอร์ [fonofos (S)-isomer] 

59.  โฟเรต (phorate) 

60.  เมทามโิดฟอส (methamidophos) 

61.  เมโคพรอป (ไม่ระบุการจัดตาํแหน่งอะตอม) [mecoprop (unstated stereochemistry)] 

62.  เมโคพรอป (ราซีเมต) [mecoprop (racemate)] 

63.  เมฟอสโฟลาน (mephosfolan) 

64.  เมวินฟอส (mevinphos) 

65.  โมโนโครโตฟอส (monocrotophos) 

66.  ไมเรก็ซ์ (mirex) 

67.  เลดอาร์ซีเนต (lead arsenate) 

68.  เลปโทฟอส (leptophos) 

69.  สโตรเบน (strobane) หรือ โพลีคลอโรเทอร์ฟีนส ์(polychloroterpenes)  insecticide 

70.  อะซินฟอส-เมทลิ (azinphos-methyl) 

71.  อะซินฟอส-เอทลิ (azinphos-ethyl) 

72.  อะมโิทรล (amitrole) 

73.  อะมโินคาร์บ (aminocarb) 

74.  อะราไมท ์(aramite) 

75.  อดีีบ ี(EDB) หรือ เอทลีินไดโบรไมด์ (ethylene dibromide) 

76.  อพีีเอน็ (EPN) หรือ โอ-เอทลิ โอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟโนไทโอเอต (O-ethyl O-4-nitrophenyl 

phenylphosphonothioate) หรือ โอ-เอทลิ โอ-พารา-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟโรไทโอเอต (O-ethyl O-p-

nitrophenyl phenylphosphorothioate) 

77.  เอทลิเฮกซิลีนไกลคอล (ethyl hexaleneglycol) หรือ เอทลิเฮกเซนไดออล (ethyl hexane diol) หรือ  
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อโีทเฮกซะไดออล (ethohexadiol)   

78.  เอทลีินไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอเีทน (1,2-dichloroethane) 

79.  เอทลีินออกไซด ์(ethylene oxide) หรือ 1,2-อพีอกซีอเีทน (1,2-epoxyethane) 

80.  เอนโดซัลแฟน (endosulfan) 

81.  เอม็จีเค รีเพลเลนท-์11 (MGK repellent-11) หรือ 1,5อลัฟา, 6,9,9อลัฟา, 9เบตา-เฮกซะไฮโดร-4

อลัฟา(4เอช)-ไดเบนโซฟูแรนคาร์บอกซัลดีไฮด์ [1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro-4a(4H)-

dibenzofurancarboxaldehyde)] 

82.  เฮกซะคลอโรเบนซีน (hexachlorobenzene) 

 

ที่มา: ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอนัตราย
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บญัชีหมายเลข 3 

ดีฟอลตลิ์มิต  

(ข้อ 3.5) 

สารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรด้านพืชเฉพาะรายการของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ระบุในตาราง  

ให้ตรวจพบได้ไม่เกนิค่าดีฟอลต์ลิมิตที่กาํหนด ดังน้ี  

 

วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ชนดิสารพษิตกคา้ง 
ดีฟอลตลิ์มิต   

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

คลอร์มีควอต (chlormequat) คลอร์มีควอตแคทไอออน 

(chlormequat cation) 

0.1 

คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล 

(carbendazim /benomyl) 

ผลรวมของคาร์เบนดาซิม,  

เบโนมิล และ ไทโอฟาเนต-เมทลิ 

(thiophanate-methyl) รายงาน

ผลเป็นคาร์เบนดาซิม 

0.1 

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) ไซเพอร์เมทริน 0.02 

ไซฟลูทริน (cyfluthrin) ไซฟลูทริน รวมของทุกไอโซเมอร์ 0.02 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) ผลรวมของเดลทาเมทริน อลัฟา-

อาร์ (alpha-R)และทรานส-์เดล

ทาเมทริน (trans-deltamethrin) 

(ละลายในไขมนั) 

0.05 

ไตรอะดิมีนอล (triadimenol) ผลรวมของไตรอะดิมีฟอนและ

ไตรอะดิมีนอล 

0.1 

ไตรอะดิมีฟอน (triadimefon) ผลรวมของไตรอะดิมีฟอนและ

ไตรอะดิมีนอล 

0.1 

ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) สนิค้าเกษตรจากพืช: ไทอะเบนดา

โซล   

0.1 

ไบเฟนทริน (bifenthrin) ไบเฟนทริน รวมทุกไอโซเมอร์ 

(ละลายในไขมนั) 

0.05 

เพอร์เมทริน (permethrin) เพอร์เมทริน รวมทุกไอโซเมอร์ 

(ละลายในไขมนั) 

0.1 

ฟิโพรนิล (fipronil) สนิค้าเกษตรจากพืช: ฟิโพรนิล 

(ละลายในไขมนั) 

0.005 

เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin) เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน) 

 

0.05 
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วตัถุอนัตรายทางการเกษตร ชนดิสารพษิตกคา้ง 
ดีฟอลตลิ์มิต   

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

เฟนวาลีเรต (fenvalerate) เฟนวาลีเรต รวมทุกไอโซเมอร์ 

(ละลายในไขมนั) 

0.02 

แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lamda-

cyhalothrin) 

ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) รวม

ทุกไอโซเมอร์ 

0.05 

อะซีเฟต (acephate) อะซีเฟต 0.05 

อมิาเมกตินเบนโซเอต (emamectin 

benzoate) 

อมิาเมกตินบี1เอ เบนโซเอต 

(emamectin B1a benzoate) 

0.005 

โอเมโทเอต (omethaote) โอเมโทเอต ตรวจไม่พบการตกค้างของ 

โอเมตโทเอตในสนิค้าเกษตรที่ 

ไม่ได้กาํหนด MRLไว้ 
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ภาคผนวก ก 

ตารางแสดงปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุดตามชนดิสินคา้เกษตร  

ข้อมูลปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุที่แสดงในตารางน้ี จดัทาํขึ้นจากบญัชีหมายเลข 1 โดยเรียบเรียงตาม

ชนิดสนิค้าเกษตรเพ่ือความสะดวกในการสบืค้น 

สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

กะเพรา ฟิโพรนิล (fipronil)  0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.7 

 อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 20 

กะหลํ่าดอก มาลาไทออน (malathion) 0.5 

กะหลํ่าปลี โพรฟีโนฟอส (profenofos) 1 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 3 

 มาลาไทออน (malathion) 8 

กระเจี๊ยบเขยีว คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2)

  0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (3)

0.15 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)  0.5   
 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 

(4)
  0.2 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.5 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)  0.03 

 อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 0.1 

กระถนิ คาร์บาริล (carbaryl) 0.02 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (3)

 0.2 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.05 

กระเทยีม เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
(4)

  0.5 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05  

กล้วย คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 2 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 

 อทีฟีอน (ethephon) 2 

กุยช่าย คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 3 

เกรฟฟรตุ ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.5 

ข้าวบาร์เล่ย ์ แคปแทน (captan) 0.02 

ข้าวเปลือก  คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.5 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ข้าวเปลือก พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 7  

 ฟิโพรนิล (fipronil) 0.01 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 6 

 อะซีเฟต (acephate) 1 

 อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 0.05 

ข้าวโพดฝกัสด 2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (3)

0.01 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 1 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.1 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 1 

 มาลาไทออน (malathion) 0.02 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.1 

 อะทราซีน (atrazine) 0.1 

ข้าวโพดฝกัอ่อน  2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.01 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 1 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.1 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 1 

 มาลาไทออน (malathion) 0.02 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.1 

 อะทราซีน (atrazine) 0.1 

ข้าวโพดเมลด็แห้ง 2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.02 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ข้าวโพดเมลด็แห้ง คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.05 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 1 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 พาราควอต (paraquat) 0.03 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 1 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 1 

 มาลาไทออน (malathion) 0.05 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 
 อะทราซีน (atrazine) 0.1 

ข้าวฟ่าง 2,4-ด ี(2,4-D) 0.01 

 คาร์บาริล (carbaryl) 10 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.01 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 พาราควอต (paraquat) 0.03 

 มาลาไทออน (malathion) 3 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

ข้าวสาร คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.1 

 คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbendazim / benomyl) 2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 ซัลฟูริล ฟลูออไรด ์(sulfuryl fluoride) 0.1 

 2,4-ด ี(2,4-D) 0.1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
(4)

  0.05 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 5 

 ฟิโพรนิล (fipronil) 0.01 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 1 

 เมทลิโบรไมด์ (methyl bromide)
 
(ตรวจวิเคราะห์ในรปูโบรไมด์ไอออน) 50 

 อะซีเฟต (acephate) 1 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ข้าวสาร อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 0.05 

 ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์ (hydrogen phosphide) 0.1 

ข้าวสาร ณ จุดจาํหน่าย เมทลิโบรไมด ์(methyl bromide)
 
(ตรวจวเิคราะห์ในรปูเมทลิโบรไมด)์ 0.01 

ข้าวสาร (ณ ด่านนาํเข้า หรือ 

ณ จุดรมหลังจากระบายแกส๊

ออกให้ข้าวสารสมัผสักบั

อากาศไม่น้อยกว่า 24 ชม.) 

เมทลิโบรไมด ์(methyl bromide) (ตรวจวเิคราะห์ในรปูเมทลิ- 

โบรไมด)์ 
1 

เคล คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 

เคร่ืองเทศกลุ่มผล คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 

 ควนิโตซีน (quintozene) 0.02 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.1 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.1 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.5 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.07 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.5 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 1 

 โฟซาโลน (phosalone) 2 

 มาลาไทออน (malathion) 1 

 อไีทออน (ethion) 5 

เคร่ืองเทศกลุ่มเมลด็ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 5 

 ควนิโตซีน (quintozene) 0.1 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.05 
 ไดเมโทเอต (dimethoate) 5 

 ไดอะซินอน (diazinon) 5 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 3 

 เฟนโทเอต (phenthoate) 7 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 7 

 โฟซาโลน (phosalone) 2 

 มาลาไทออน (malathion) 2 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 5 

 อไีทออน (ethion) 3 

 ไอโพรไดโอน (iprodione) 0.05 

เคร่ืองเทศกลุ่มราก คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 

 ควนิโตซีน (quintozene) 2 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.2 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.1 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

เคร่ืองเทศกลุ่มราก ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.1 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.5 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.1 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.1 

 โฟซาโลน (phosalone) 3 

 มาลาไทออน (malathion) 0.5 

 อไีทออน (ethion) 0.3 

 ไอโพรไดโอน (iprodione) 0.1 

เคร่ืองเทศทุกชนดิ ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 0.1 

 เพอร์เมทริน (permethrin) 0.05 

 อะซีเฟต (acephate) 0.2 

เงาะ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.5 

 คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 3 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน / คาร์โบฟูราน (carbosulfan / carbofuran) 
(3)

0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4)

  2 

 ฟอลเพต (folpet) 0.1 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 

ชมพู่ โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

เชอร์รี อทีฟีอน (ethephon) 3 

เซเลอร์รี คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.05 

ต้นหอม 2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 3 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 10 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 มาลาไทออน (malathion) 5 

แตงกวา ไดโคฟอล (dicofol) 0.5 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4)

  2 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 1 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.5 

แตงไทย ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.5 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 1 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.2 



 39 มกษ. 9002-2559

สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

แตงโม คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.2 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 1 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.2 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.1 

 อะบาเมกตนิ (abamectin) 0.01 

แตงร้าน เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.5 

ถั่วเขยีว คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.2 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.1 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.2 

 โพรไทโอฟอส (prothiofos) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.05 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

 อะซีเฟต (acephate) 0.3 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.05 

ถั่วฝกัยาว คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.7 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.2 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.4 

 ฟิโพรนิล (fipronil) 0.04 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 เมโทมลิ (methomyl) 1 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.05 

ถั่วฝกัสด อไีทออน (ethion) 0.3 

ถั่วเมลด็แห้ง ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.1 

 อไีทออน (ethion) 0.1 

ถั่วเมลด็แห้ง ยกเว้น 

ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง 

พาราควอต (paraquat) 0.5 

ถั่วลันเตาฝกัสด คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.15 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ถั่วลันเตาฝกัสด โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

ถั่วเหลืองฝกัสด คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 

 คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 2 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 3 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.02 

 แคปแทน (captan) 5 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 5 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 
(4) 0.2 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.5 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.5 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

ถั่วเหลืองฝกัสด (ทั้งฝกั) ไตรอะโซฟอส (triazophos) 1 

ถั่วเหลืองฝกัสด (เมลด็) ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.5 

ถั่วเหลืองเมลด็แห้ง คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.1 

 คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 0.2 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 แคปแทน (captan) 5 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.1 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 พาราควอต (paraquat) 0.1 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.1 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.5 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

 อะซีเฟต (acephate) 0.3 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.05 

ทุเรียน คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.4 

 คาร์บาริล (carbaryl) 30 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ทุเรียน คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.02 

 โคลไทอะนิดิน (Clothianidin) 0.9 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 2 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 โฟซาโลน (phosalone) 1 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.5 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 

 อทีฟีอน (ethephon) 2 

น้อยหน่า เมทดิาไทออน (methidation) 0.2 

นํา้มนัถั่วเหลือง เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

นํา้มนัเมลด็ฝ้าย โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.04 

บรอ็กโคลี มาลาไทออน (malathion) 5 

บรอ็กโคลีและกะหลํ่าดอก แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 

บวบเหล่ียม เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.2 

ใบชาแห้ง ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.5 

 อะมทีรีน (ametryn) 0.05 

ใบหม่อน คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.1 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.1 

ปาล์มนํา้มนั คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.05 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 แคปแทน (captan) 5 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.1 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.1 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.5 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

ผลไม้ (เปลือกรับประทาน

ไม่ได้ ยกเว้นผลไม้ตระกูลส้ม) 

พาราควอต (paraquat) 0.01 

ผลไม้ตระกูลส้ม คาร์บาริล (carbaryl) 7 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.1 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ผลไม้ตระกูลส้ม คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.02 

 ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 0.2 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 2 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 5 

 พาราควอต (paraquat) 0.02 

 โฟซาโลน (phosalone) 1 

 มาลาไทออน (malathion) 7 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 5 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.5 

 เมโทมลิ (methomyl) 1 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้น  

ส้มโอและมะนาว 

โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.1 

ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้น ส้ม

โอและเกรฟฟรตุ 

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.3 

ผกักวางตุ้ง เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

ผกักาดแก้ว คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.1 

ผกักาดขาว คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 1 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.05 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1 

 มาลาไทออน (malathion) 8 

ผกักาดขาวปลี คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 5 

ผกัคะน้า คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 4 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 15 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.05 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 3 

 มาลาไทออน (malathion) 3 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 2 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

ผกัตระกูลกะหลํ่า คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.03 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 1 



 43 มกษ. 9002-2559

สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ผกัตระกูลกะหลํ่า โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 

กะหลํ่าปลี โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.5 

ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น  

บรอ็กโคลีและกะหลํ่าดอก 

แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.3 

ผกัตระกูลกะหลํ่า ยกเว้น

ผกักาดขาวและผกัคะน้า 

ไดอะซินอน (diazinon) 0.5 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 2 

ผกับุ้งจีน ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.3 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 2 

ผกัใบ พาราควอต (paraquat) 0.07 

ผกับริโภคผลตระกูลแตง พาราควอต (paraquat) 0.02 

 

ผกับริโภคผลตระกูลแตง 

ยกเว้นแตงโม  

คาร์บาริล (carbaryl) 2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.5 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.1 

ผกับริโภคผลตระกูลแตง 
ยกเว้นแตงกวาและแตงโม 

ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.5 

ผกัประเภทหัวและราก พาราควอต (paraquat) 0.05 

เผอืก ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.1 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.5 

พริก คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 3 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.5  
 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.5 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 2 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 3 

 โพรไทโอฟอส (prothiofos) 3 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 3 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 มาลาไทออน (malathion) 0.1 

 เมโทมลิ (methomyl) 1 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.3 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

พริก อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.005 

 อไีทออน (ethion) 3 

พริกไทย เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.05 

พริกหวาน คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 2 

 คาร์บาริล (carbaryl) 5 
 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)

 (4) 1 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.5 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.3 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.09 

พริกแห้ง คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 20 

 คาร์บาริล (carbaryl) 2 

 คาร์เบนดาซิม/เบโนมลิ (carbemdazim/benomyl) 20 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

2 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 10 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 20 

 โพรไทโอฟอส (prothiofos) 20 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 20 

 โฟซาโลน (phosalone) 4 

 มาลาไทออน (malathion) 1 

 เมโทมลิ (methomyl) 10 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 3 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.5 

 อไีทออน (ethion) 20 

พลู เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.05 

พุทรา ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.03 

แพร์หรือสาล่ี เมทดิาไทออน (methidation) 0.1 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.3 

ฟักทอง ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.2 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.2 

แฟง เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.2 

มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.2 

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.03 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.03 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

มะเขอืและสนิค้าเกษตรที่คล้าย โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

มะเขอื ยกเว้นมะเขือเทศ เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.3 

มะเขอืเทศ คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.5 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 0.5 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.2 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.3 

 ไดโคฟอล (dicofol) 1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 2 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 2 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 10 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 มาลาไทออน (malathion) 0.5 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.2 

 เมโทมลิ (methomyl) 1 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.3 

มะเขอืเปราะ อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.02 

มะนาว โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 อไีทออน (ethion) 1 

มะพร้าว คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.05 

 คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.02 

มะม่วง คาร์บาริล (carbaryl) 3 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 2 

 แคปแทน (captan) 5 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.7 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.2 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 2 

 ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 0.6 

 ไทอะมทีอกแซม(thiamethoxam)
 (5)

 0.2 

 ไทอะมทีอกแซม(thiamethoxam)
 (6)

 0.04 

 โพรคลอราซ(Prochloraz) 7 



 46มกษ. 9002-2559

สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

มะม่วง โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.2 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1.5 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

 อะซอกซีสโตรบนิ (azoxystrobin) 0.7 

 อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 0.4 

 อทีฟีอน (ethephon) 2 

มะละกอ ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.5 

มงัคุด คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 10 

 โฟซาโลน (phosalone) 1 

มนัเทศ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

มนัฝร่ัง คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 0.2 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.2 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 

 โพรไทโอฟอส (prothiofos) 0.05 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 ฟามอกซาโดน (famoxadone) 0.02 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.05 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.5 

มนัสาํปะหลัง มาลาไทออน (malathion) 0.5 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.02 

เมลด็กาแฟ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

1 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 2 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.2 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.05 

 อะซีเฟต (acephate) 0.05 

 อะมทีรีน (ametryn) 0.05 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.05 

เมลด็โกโก้ คาร์บาริล (carbaryl) 0.02 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

เมลด็โกโก้ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.05 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.05 

เมลด็งา คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน / คาร์โบฟูราน (carbosulfan /carbofuran) 
(3)

0.1 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

เมลด็ถั่วลิสง คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.05 

 คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) 0.1 

 คาร์บาริล (carbaryl) 2 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

 แคปแทน (captan) 5 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.01 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 
(4) 0.1 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 โพรไทโอฟอส (prothiofos) 0.05 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.1 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.1 

 อะซีเฟต (acephate) 0.2 

เมลด็ทานตะวนั คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.05 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

เมลด็ธญัพืช ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 0.2 

เมลด็นุ่น พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.1 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 

เมลด็ฝ้าย คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan /carbofuran) 
(3)

0.1 

 แคปแทน (captan) 5 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.1 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

เมลด็ฝ้าย ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 

 บูโพรเฟซิน (buprofezin) 0.35 

 พาราควอต (paraquat) 2 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 3 

 ฟิโพรนิล (fipronil) 0.01 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.2 

 โฟซาโลน (phosalone) 1 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 2 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

 โอเมโทเอต (omethoate) 0.05 

เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.1 

เมลด็ละหุ่ง คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.1 

แมงลัก แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.7 

 อมิดิาโคลพริด (amidacloprid) 20 

ยี่หร่า แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.7 

 อมิดิาโคลพริด (amidacloprid) 20 

ลาํไย คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.9 

 คาร์บาริล (carbaryl) 20 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 1 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.2 

 อะมทิราซ (amitraz) 2 

 อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 0.8 

ล้ินจี่ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 2 

 คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 2 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.5 

สตรอวเ์บอร์รี พาราควอต (paraquat) 0.01 

ส้มเปลือกล่อน อมิดิาโคลพริด (imidacloprid) 1 

ส้มเปลือกล่อน อไีทออน (ethion) 2 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ส้มโอ ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.5 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 2 

 มาลาไทออน (malathion) 0.2 

 อไีทออน (ethion) 1 

สบัปะรด 2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.01 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 0.1 

 อะทราซีน (atrazine) 0.1 

 อะมทีรีน (ametryn) 0.05 

 อทีฟีอน (ethephon) 2 

หน่อไม้ฝร่ัง คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.2 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.02 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.06 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.4 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.1 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 เมโทมลิ (methomyl) 2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.02 

หอมแดง คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.2 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 3 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.1 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.5 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 มาลาไทออน (malathion) 1 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

หอมใหญ่ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.2 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 2 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.01 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.5 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

หอมใหญ่ ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

 ทบูีโคนาโซล (tebuconazole) 0.1 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 โฟซาโลน (phosalone) 0.5 

 มาลาไทออน (malathion) 1 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 2 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.2 

เหด็  คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.05 

โหระพา ฟิโพรนิล (fipronil) 0.2 

 แลมบด์า-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 0.7 

 อมิดิาโคลพริด (amidacloprid) 20 

องุ่น คาร์บาริล (carbaryl) 0.5 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 3 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.02 

 แคปแทน (captan) 10 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 2 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.02 

 พาราควอต (paraquat) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอม็ (metalaxyl M) 1 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.1 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.3 

 อทีฟีอน (ethephon) 1 

อ้อย คาร์บาริล (carbaryl) 0.05 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.1 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.2 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05 

 มาลาไทออน (malathion) 0.02 

 อะทราซีน (atrazine) 0.1 

 อะมทีรีน (ametryn) 0.05 

แอปเปิล เมทดิาไทออน (methidation) 0.1 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.3 

 อทีฟีอน (ethephon) 1 

ไข่ 2,4-ด ี(2,4-D) 0.01 

 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.01 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

ไข่ คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.01 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.05 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 พาราควอต (paraquat) 0.005 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.02 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.05 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.02 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.01 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

 อทีฟีอน (ethephon) 0.2 

เคร่ืองในแกะ แพะ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.01 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.03 

เคร่ืองในโค กระบอื คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.03 

 ไดโคฟอล (dicofol) 1 

เคร่ืองในสตัวปี์ก 2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.01 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.1 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.01 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
3/ 0.1 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 พาราควอต (paraquat) 0.005 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

เคร่ืองในสตัวปี์ก เมทดิาไทออน (methidation) 0.02 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.01 

 อะบาเมกตนิ (abamectin) 0.02 

 อทีฟีอน (ethephon) 0.2 

เคร่ืองในสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม 2,4-ด ี(2,4-D) 1 

 คาร์บาริล (carbaryl) 1 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.05 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.1 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.03 

 พาราควอต (paraquat) 0.05 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.02 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.02 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.05 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.1 

 อทีฟีอน (ethephon) 0.2 

เคร่ืองในสกุร คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.01 
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.03 

นม 2,4-ด ี(2,4-D) 0.01 

 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.02 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.05 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.01 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.05F 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.05F  

 ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 0.02 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.1F 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.05 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

นม ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 F 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.01 

 พาราควอต (paraquat) 0.005 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.01 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 0.1 F 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.01 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.001 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.02 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.005 

 อทีฟีอน (ethephon) 0.05 

เนื้อแกะ แพะ คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 (ไขมนั) 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 (ไขมนั) 

เนื้อโค กระบอื เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 (ไขมนั) 

 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 (ไขมนั) 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.05 

 ไดโคฟอล (dicofol) 3 (ไขมนั) 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.01 

เนื้อสตัวปี์ก 2,4-ด ี(2,4-D) 0.05 

 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.01(ไขมนั) 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.05 

 คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.01 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.1(ไขมนั) 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 (ไขมนั) 

 ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 0.05 

 ไดโคฟอล (dicofol) 0.1 (ไขมนั) 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.1 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไดอะซินอน (diazinon) 0.02 

 ไตรอะโซฟอส (triazophos) 0.01 

 พาราควอต (paraquat) 0.005 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.05 
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สินคา้เกษตร วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
(1)

 

ปริมาณสารพษิตกคา้งสูงสุด 

(MRL) 

มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (mg/kg) 

เนื้อสตัวปี์ก เมทดิาไทออน (methidation) 0.02 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.01 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

 อทีฟีอน (ethephon) 0.1 

เนื้อสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนํา้นม 2,4-ด ี(2,4-D) 0.2 

 คาร์บาริล (carbaryl) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)
 (2) 0.05 

 คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 
(3)

0.05 

 ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 2 (ไขมนั) 

 ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 0.05 

 ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates)
 (4) 0.05 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 ไดอะซินอน (diazinon) 2 (ไขมนั) 

 พาราควอต (paraquat) 0.005 

 พิริมฟิอส-เมทลิ (pirimiphos-methyl) 0.01 

 โพรฟีโนฟอส (profenofos) 0.05 

 เฟนวาลีเรต (fenvalerate) 1 (ไขมนั) 

 เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 0.05 

 เมทดิาไทออน (methidation) 0.02 

 เมโทมลิ (methomyl) 0.02 

 อะซีเฟต (acephate) 0.05 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.01 

 อทีฟีอน (ethephon) 0.1 

เนื้อสกุร คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.02 (ไขมนั) 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.5 (ไขมนั) 

มนัไก่ ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 0.1 

มนัสตัวปี์ก คาร์เบนดาซิม / เบโนมลิ (carbemdazim / benomyl) 0.05 

 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.1 (ไขมนั) 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

มันสตัว์เล้ียงลูกด้วยนํา้นม ไดเมโทเอต (dimethoate) 0.05 

 อะบาเมกตนิ (abamectin)  0.1 

คาํอธบิาย 
(1)  

 ข้อมูลตามบัญชีน้ี แสดงเฉพาะวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยไม่ได้แสดงชนิดสารพิษตกค้าง 

หากจะนาํไปใช้อ้างอิงในการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ให้ตรวจสอบชนิดสารพิษตกค้างจากบัญชี

หมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานด้วย 
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(2) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรคาร์โบซัลแฟน มีชนิดของสารพิษตกค้างที่

ตรวจวิเคราะห์ในรปูของคาร์โบซัลแฟน 
(3)  สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรคาร์โบซัลแฟน มีชนิดของสารพิษตกค้างที่

ตรวจวิเคราะห์ในรูปของผลรวมของคาร์โบฟูราน และ 3-ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน รายงานผลเป็น

คาร์โบฟูราน  

 
(4)

  วัตถุอันตรายทางการเกษตรกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ (zineb), ไทแรม (thiram),  

โพรพิเนบ (propineb), มาเนบ (maneb) และแมนโคเซบ (mancozeb) 
(5) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรไทอะมีทอกแซม มีชนิดของสารพิษตกค้างที่

ตรวจวิเคราะห์ในรปูของไทอะมีทอกแซม 
(6) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอนัตรายทางการเกษตรไทอะมีทอกแซม มีชนิดของสารพิษตกค้างที่

ตรวจวิเคราะห์ในรปูของโคลไทอะนิดิน 


