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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่  ๓๐๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
เร่ือง  อาหารที่มียาสัตวตกคาง 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย  เ ร่ือง   อาหารที่มี 
ยาสัตวตกคาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  
พ.ศ.   ๒๕๒๒   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร   
ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๓๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เ ร่ือง  
อาหารที่มียาสัตวตกคาง  ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

ขอ ๒ ใหอาหารที่มียาสัตวตกคาง  เปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
ยาสัตว  หมายความวา  สารใด ๆ  ที่ใหแกสัตวที่ใชเปนอาหารสําหรับมนุษย  เชน  สัตวที่ให 

เนื้อหรือนม  สัตวปก  สัตวน้ํา  และผึ้ง  เพื่อวัตถุประสงคในการรักษา  ปองกัน  หรือวินิจฉัยโรค  หรือ
เพื่อวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น 

ยาสัตวตกคาง  หมายความวา  ยาสัตวที่เปนสารประกอบต้ังตน  (Parent  drugs)  สารในกระบวนการ
สรางและสลายของยาสัตว  (Metabolites)  และสารอื่นที่ปนมากับยาสัตว  (Associated  impurities)   
ที่ตกคางในเนื้อเย่ือ  อวัยวะหรือผลิตผลของสัตวที่บริโภคได 

อาหารที่มียาสัตวตกคาง  หมายความวา  สวนของเนื้อเย่ือ  อวัยวะหรือผลิตผลของสัตว 
ที่บริโภคได  ซ่ึงพบยาสัตวตกคาง   

ขอ ๔ อาหารที่มียาสัตวตกคางมีมาตรฐาน  โดยตรวจพบยาสัตวตกคางสูงสุด  (Maximum  
Residue  Limit,  MRL)  ไดไมเกินปริมาณที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๕ วิธี การวิ เคราะห   ให เปนไปตามที่ สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประกาศกําหนด 
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ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มรกต  กรเกษม 

รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๓๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เรื่อง อาหารที่มียาสัตวตกคาง 

อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะ หรือ 

ผลิตผลของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเย่ือ อวัยวะ หรือผลิตผล
ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 

โค กลามเนื้อ 200 
โค ตับ 600 
โค ไต 1,200 
โค น้ํานม 100 
สุกร กลามเนื้อ 200 
สุกร ตับ 600 
สุกร ไต 1,200 
แกะ กลามเนื้อ 200 
แกะ ตับ 600 
แกะ ไต 1,200 
แกะ น้ํานม 100 
สัตวปก1 กลามเนื้อ 200 
สัตวปก1 ตับ 600 
สัตวปก1 ไต 1,200 
สัตวปก1 ไข 400 
ปลา2 กลามเนื้อ 200 

1 คลอรเททระไซคลีน/ออกซิเททระ  
ไซคลีน/เททระไซคลีน 
(Chlortetracycline/ 
Oxytetracycline/  
Tetracycline) ในรูปของคลอรเทท
ระไซคลีน/ออกซิเททระไซคลีน/เทท
ระไซคลีน อยางหนึ่งอยางใดหรือ 
ผลรวมของยาทั้ง 3 ชนิด 
(Chlortetracycline/Oxytetracycline/ 
Tetracycline, singly or in 
combination) 

กุงกุลาดํา3 กลามเนื้อ 200 
สุกร กลามเนื้อ 5 
สุกร ตับ 25 
สุกร ไต 25 

2 คาราโซลอล  
(Carazolol) 

สุกร ไขมัน/หนัง 5 
โค กลามเนื้อ 1,000 
โค ตับ 1,000 
โค ไต 3,000 
โค ไขมัน 3,000 
แกะ กลามเนื้อ 1,500 
แกะ ตับ 1,500 
แกะ ไต 5,000 

3 โคลแซนเทล  
(Closantel) 

แกะ ไขมัน 2,000 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด 
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 2,000 
โค ไต 5,000 
โค ไขมัน 100 
โค น้ํานม 200 
สุกร กลามเนื้อ 100 
สุกร ตับ 2,000 
สุกร ไต 5,000 

4 เจนทามิซิน  
(Gentamicin) 

สุกร ไขมัน 100 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 100 
โค ไต 100 
โค ไขมัน 100 
โค น้ํานม 25 
แกะ กลามเนื้อ 100 
แกะ ตับ 100 
แกะ ไต 100 
แกะ ไขมัน 100 
สุกร กลามเนื้อ 100 
สุกร ตับ 100 
สุกร ไต 100 
สุกร ไขมัน 100 
สัตวปก1 กลามเนื้อ 100 
สัตวปก1 ตับ 100 
สัตวปก1 ไต 100 

5 ซัลฟาไดมิดีน  
(Sulfadimidine) 

สัตวปก1 ไขมัน 100 
ไก กลามเนื้อ 10 
ไก ตับ 80 
ไก ไต 80 
ไก ไขมัน 20 
ไกงวง กลามเนื้อ 10 
ไกงวง ตับ 80 
ไกงวง ไต 80 

6 ซาราฟลอกซาซิน  
(Sarafloxacin) 

ไกงวง ไขมัน 20 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด 
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 2 7 ซีรานอล  

(Zeranol) โค ตับ 10 
โค กลามเนื้อ 1,000 
โค ตับ 2,000 
โค ไต 6,000 
โค ไขมัน 2,000 
โค น้ํานม 100 
สุกร กลามเนื้อ 1,000 
สุกร ตับ 2,000 
สุกร ไต 6,000 

8 เซฟทิโอเฟอร  
(Ceftiofur) 
ในรูปของเดสฟูโรอิลเซฟทิโอเฟอร 
(Desfuroylceftiofur) 

สุกร ไขมัน 2,000 
โค กลามเนื้อ 50 
โค ตับ 50 
โค ไต 50 
โค ไขมัน 1,000 
โค น้ํานม 100 
แกะ กลามเนื้อ 50 
แกะ ตับ 50 
แกะ ไต 50 

9 ไซเพอรเมทริน และอัลฟา-ไซเพอร
เมทริน  
(Cypermethrin and alpha- 
Cypermethrin) 

แกะ ไขมัน 1,000 
โค กลามเนื้อ 20 
โค ตับ 20 
โค ไต 20 
โค ไขมัน 200 

10 ไซฟลูทริน  
(Cyfluthrin) 

โค น้ํานม 40 
โค กลามเนื้อ 20 
โค ตับ 20 
โค ไต 20 
โค ไขมัน 400 
โค น้ํานม 30 
สุกร กลามเนื้อ 20 
สุกร ตับ 20 

11 ไซแฮโลทริน  
(Cyhalothrin) 

สุกร ไต 20 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด 
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
สุกร ไขมัน 400 
แกะ กลามเนื้อ 20 
แกะ ตับ 50 
แกะ ไต 20 

  

แกะ ไขมัน 400 
โค กลามเนื้อ 30 
โค ตับ 50 
โค ไต 50 
โค ไขมัน 500 
โค น้ํานม 30 
แกะ กลามเนื้อ 30 
แกะ ตับ 50 
แกะ ไต 50 
แกะ ไขมัน 500 
ไก กลามเนื้อ 30 
ไก ตับ 50 
ไก ไต 50 
ไก ไขมัน 500 
ไก ไข 30 

12 เดลทาเมทริน  
(Deltamethrin) 

ปลาแซลมอน กลามเนื้อ 30 
โค กลามเนื้อ 200 
โค ตับ 400 
โค ไต 400 
โค ไขมัน 100 
สุกร กลามเนื้อ 100 
สุกร ตับ 50 
สุกร ไต 200 
สุกร ไขมัน 100 
ไก กลามเนื้อ 200 
ไก ตับ 400 
ไก ไต 400 

13 แดโนฟลอกซาซิน  
(Danofloxacin) 

ไก ไขมัน 100 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด 
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 10 
โค ตับ 100 
โค ไต 30 
โค ไขมัน 150 
โค น้ํานม 15 
สุกร กลามเนื้อ 5 
สุกร ตับ 100 
สุกร ไต 30 

14 โดราเมกทิน  
(Doramectin) 

สุกร ไขมัน 150 
แกะ กลามเนื้อ 500 
แกะ ตับ 3,000 
แกะ ไต 2,000 
แกะ ไขมัน 1,000 
กระตาย กลามเนื้อ 500 
กระตาย ตับ 3,000 
กระตาย ไต 2,000 
กระตาย ไขมัน 1,000 
สัตวปก1 กลามเนื้อ 500 
สัตวปก1 ตับ 3,000 
สัตวปก1 ไต 2,000 

15 ไดคลาซูริล  
(Diclazuril) 

สัตวปก1 ไขมัน/หนัง 1,000 
แกะ กลามเนื้อ 150 
แกะ ตับ 125 
แกะ ไต 125 

16 ไดไซคลานิล  
(Dicyclanil) 

แกะ ไขมัน 200 
โค กลามเนื้อ 500 
โค ตับ 12,000 
โค ไต 6,000 

17 ไดไมนาซีน  
(Diminazene) 

โค น้ํานม 150 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 600 
โค ตับ 600 
โค ไต 1,000 
โค ไขมัน 600 
โค น้ํานม 200 
สุกร กลามเนื้อ 600 
สุกร ตับ 600 
สุกร ไต 1,000 
สุกร ไขมัน 600 
แกะ กลามเนื้อ 600 
แกะ ตับ 600 
แกะ ไต 1,000 
แกะ ไขมัน 600 
แกะ น้ํานม 200 
ไก กลามเนื้อ 600 
ไก ตับ 600 
ไก ไต 1,000 

18 ไดไฮโดรสเตรปโทไมซิน/ 
สเตรปโทไมซิน  
(Dihydrostreptomycin/ 
Streptomycin) 
ในรูปผลรวมของไดไฮโดรสเตรปโต
ไมซินและสเตรปโตไมซิน 
(Sum of Dihydrostreptomycin 
and Streptomycin) 

ไก ไขมัน 600 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 1,000 
โค ไต 300 
โค ไขมัน 100 
สุกร กลามเนื้อ 100 
สุกร ตับ 1,500 
สุกร ไต 1,000 
สุกร ไขมัน 100 
แกะ กลามเนื้อ 100 
แกะ ตับ 1,000 
แกะ ไต 300 
แกะ ไขมัน 100 

19 ทิลไมโคซิน  
(Tilmicosin) 

แกะ น้ํานม 50 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 2 
โค ตับ 10 
   
   
   

20 เทรนโบโลน แอซีเทต  
(Trenbolone Acetate) 
ในรูปของเบตา-เทรนโบโลน    
(Beta-trenbolone) สําหรับกลามเนื้อ
โค ; ในรูปของอัลฟา-เทรนโบโลน 
(Alpha-trenbolone) สําหรับตับโค    

โค น้ํานม 50 21 ไทรคลอรฟอน  
(Trichlorfon)    

โค กลามเนื้อ 200 
โค ตับ 300 
โค ไต 300 
โค ไขมัน 100 
แกะ กลามเนื้อ 100 
แกะ ตับ 100 
แกะ ไต 100 

22 ไทรคลาเบนดาโซล  
(Triclabendazole) 
ในรูปของ 5-คลอโร-6-(2’,3’-ไดคอล
โรฟนอกซี)-เบนซิมิดาโซล-2-โอน 
(5-Chloro-6-(2’,3’-
Dichlorophenoxy)-
Benzimidazole-2-One) 

แกะ ไขมัน 100 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 100 
โค ไต 100 
โค ไขมัน 100 
โค น้ํานม 100 
สุกร กลามเนื้อ 100 
สุกร ตับ 100 
สุกร ไต 100 
สุกร ไขมัน 100 
แกะ กลามเนื้อ 100 
แกะ ตับ 100 
แกะ ไต 100 

23 ไทอะเบนดาโซล  
(Thiabendazole) 
ในรูปผลรวมของไทอะเบนดาโซล 
และ5-ไฮดรอกซีไทอะเบนดาโซล 
(Sum of Thiabendazole and 5- 
Hydroxythiabendazole) 

แกะ ไขมัน 100 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
แพะ ตับ 100 
แพะ ไต 100 
แพะ ไขมัน 100 

  

แพะ น้ํานม 100 
โค กลามเนื้อ 500 
โค ตับ 500 
โค ไต 10,000 
โค ไขมัน 500 
โค น้ํานม 1,500 
สุกร กลามเนื้อ 500 
สุกร ตับ 500 
สุกร ไต 10,000 
สุกร ไขมัน 500 
แกะ กลามเนื้อ 500 
แกะ ตับ 500 
แกะ ไต 10,000 
แกะ ไขมัน 500 
แพะ กลามเนื้อ 500 
แพะ ตับ 500 
แพะ ไต 10,000 
แพะ ไขมัน 500 
ไก กลามเนื้อ 500 
ไก ตับ 500 
ไก ไต 10,000 
ไก ไขมัน 500 
ไก ไข 500 
ไกงวง กลามเนื้อ 500 
ไกงวง ตับ 500 
ไกงวง ไต 10,000 
ไกงวง ไขมัน 500 
เปด กลามเนื้อ 500 
เปด ตับ 500 
เปด ไต 10,000 

24 นีโอไมซิน  
(Neomycin) 

เปด ไขมัน 500 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
ไก กลามเนื้อ 200 
ไก ตับ 200 
ไก ไต 200 

25 ไนคารเบซิน (Nicarbazin) 
ในรูปของ เอ็น, เอ็น’-บิส  
(4-ไนโทรฟนิล) ยูเรีย  
(N,N’-bis (4-nitrophenyl) urea ไก ไขมัน/หนัง 200 

โค กลามเนื้อ 50 
โค ตับ 50 
โค ไต 50 
โค น้ํานม 4 
สุกร กลามเนื้อ 50 
สุกร ตับ 50 
สุกร ไต 50 
ไก4 กลามเนื้อ 50 
ไก4 ตับ 50 

26 เบนซิลเพนิซิลลิน/โพรเคน  
เบนซิลเพนิซิลลิน  
(Benzylpenicillin/Procain  
Benzylpenicillin) 
ในรูปของเบนซิลเพนิซิลลิน 
(Benzylpenicillin) 

ไก4 ไต 50 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 1,000 
โค ไต 400 
โค ไขมัน 100 

27 เพอรลิไมซิน  
(Pirlimycin) 

โค น้ํานม 200 
สุกร กลามเนื้อ 10 
สุกร ตับ 10 
สัตวปก1 กลามเนื้อ 200 
สัตวปก1 ตับ 500 

28 ฟลูเบนดาซอล  
(Flubendazole) 

สัตวปก1 ไข 400 
โค กลามเนื้อ 500 
โค ตับ 500 
โค ไต 3,000 
โค ไขมัน 1,000 

29 ฟลูเมควิน  
(Flumequine) 

สุกร กลามเนื้อ 500 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
สุกร ไต 3,000 
สุกร ไขมัน 1,000 
แกะ กลามเนื้อ 500 
แกะ ตับ 500 
แกะ ไต 3,000 
แกะ ไขมัน 1,000 
ไก กลามเนื้อ 500 
ไก ตับ 500 
ไก ไต 3,000 
ไก ไขมัน 1,000 

  

ปลาเทราท  กลามเนื้อ 500 
โค กลามเนื้อ 200 
โค ตับ 500 
โค ไต 500 

30 ฟลูอาซูรอน  
(Fluazuron) 

โค ไขมัน 7,000 
สุกร กลามเนื้อ 50 
สุกร ตับ 50 
สุกร ไต 50 
สุกร ไขมัน 400 
แกะ กลามเนื้อ 50 
แกะ ตับ 50 
แกะ ไต 50 
แกะ ไขมัน 400 
แพะ กลามเนื้อ 50 
แพะ ตับ 50 
แพะ ไต 50 

31 ฟอกซิม  
(Phoxim) 

แพะ ไขมัน 400 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 500 
โค ไต 100 
โค ไขมัน 100 
โค น้ํานม 100 
สุกร กลามเนื้อ 100 
สุกร ตับ 500 
สุกร ไต 100 
สุกร ไขมัน 100 
แกะ กลามเนื้อ 100 
แกะ ตับ 500 
แกะ ไต 100 
แกะ ไขมัน 100 
แกะ น้ํานม 100 
แพะ กลามเนื้อ 100 
แพะ ตับ 500 
แพะ ไต 100 
แพะ ไขมัน 100 
มา กลามเนื้อ 100 
มา ตับ 500 
มา ไต 100 

32 ฟแบนเทล / เฟนเบนดาโซล /    
ออกซเฟนดาโซล  
(Febantel / Fenbendazole /  
Oxfendazole) 
ในรูปผลรวมของเฟนเบนดาโซล 
ออกซเฟนดาโซลและออกซเฟนดาโซล 
ซัลโฟน โดยแสดงเทียบเทาเปน
ออกซเฟนดาซาโซลซัลโฟน  
(Sum of Fenbendazole 
Oxfendazole and Oxfendazole 
Sulphone, expressed as 
Oxfendazazole Sulphone 
equivalents) 

มา ไขมัน 100 
โค กลามเนื้อ 20 
โค ตับ 100 
โค ไต 50 
โค ไขมัน 500 
แกะ กลามเนื้อ 50 
แกะ ตับ 100 
แกะ ไต 50 
แกะ ไขมัน 500 
กวาง กลามเนื้อ 20 
กวาง ตับ 100 
กวาง ไต 50 

33 มอกซิเดกทิน  
(Moxidectin) 

กวาง ไขมัน 500 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค น้ํานม 150 
สุกร กลามเนื้อ 200 
สุกร ตับ 500 
สุกร ไต 1,500 
สุกร ไขมัน 100 
ไก กลามเนื้อ 200 
ไก ตับ 500 
ไก ไต 500 

34 ลินโคไมซิน  
(Lincomycin) 

ไก ไขมัน 100 
โค กลามเนื้อ 10 
โค ตับ 100 
โค ไต 10 
โค ไขมัน 10 
สุกร กลามเนื้อ 10 
สุกร ตับ 100 
สุกร ไต 10 
สุกร ไขมัน 10 
แกะ กลามเนื้อ 10 
แกะ ตับ 100 
แกะ ไต 10 
แกะ ไขมัน 10 
สัตวปก1 กลามเนื้อ 10 
สัตวปก1 ตับ 100 
สัตวปก1 ไต 10 

35 ลีวามิโซล  
(Levamisole) 

สัตวปก1 ไขมัน 10 
โค กลามเนื้อ 500 
โค ตับ 2,000 
โค ไต 5,000 
โค ไขมัน 2,000 
โค น้ํานม 200 

36 สเปกทิโนไมซิน  
(Spectinomycin) 

สุกร กลามเนื้อ 500 
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
สุกร ตับ 2,000 
สุกร ไต 5,000 
สุกร ไขมัน 2,000 
แกะ กลามเนื้อ 500 
แกะ ตับ 2,000 
แกะ ไต 5,000 
แกะ ไขมัน 2,000 
ไก กลามเนื้อ 500 
ไก ตับ 2,000 
ไก ไต 5,000 
ไก ไขมัน 2,000 

  

ไก ไข 2,000 
โค กลามเนื้อ 200 
โค ตับ 600 
โค ไต 300 
โค ไขมัน 300 
โค น้ํานม 200 
สุกร กลามเนื้อ 200 
สุกร ตับ 600 
สุกร ไต 300 
สุกร ไขมัน 300 
ไก กลามเนื้อ 200 
ไก ตับ 600 
ไก ไต 800 

37 สไปราไมซิน (Spiramycin) 
ในรูปผลรวมของสไปราไมซินและ  
นีโอสไปราไมซิน 
(Sum of Spiramycin and 
Neospiramycin) สําหรับวัวและไก ; 
ในรูปเทียบเทาของสไปราไมซิน 
(Spiramycin equivalents)        
สําหรับสุกร 

ไก ไขมัน 300 
สุกร กลามเนื้อ 60 
สุกร ตับ 100 
สุกร ไต 100 
สุกร ไขมัน 60 

38 อะซาพีโรน (Azaperone) 
ในรูปผลรวมของอะซาพีโรนและ   
อะซาพีรอล 
(Sum of Azaperone and 
Azaperol)    
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อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง ชนิดของสัตว 
ชนิดของเนื้อเยื่อ
อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว 

ปริมาณตกคางสูงสุด  
(Maximum Residue Limit, MRL) 
(ไมโครกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัม
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตผล 

ของสัตว หรือตอ 1 ลิตร ของน้ํานม 
โค กลามเนื้อ 300 
โค ตับ 1,500 
โค ไต 2,000 
โค ไขมัน 50 

39 อิมิโดคารบ  
(Imidocarb) 

โค น้ํานม 50 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 2,000 
โค ไต 300 
โค ไขมัน 250 

40 เอพริโนเมกทิน  
(Eprinomectin) 
ในรูปของเอพริโนเมกทิน บี1เอ 
(Eprinomectin B1a) 

โค น้ํานม 20 
โค ตับ 100 
โค ไต 50 

41 แอบาเมกทิน (Abamectin) 
ในรูปของ แอบาเมกทินบี1เอ 
(Abamectin B1a) โค ไขมัน 100 

โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 5,000 
โค ไต 5,000 
โค ไขมัน 100 
โค น้ํานม 100 
แกะ กลามเนื้อ 100 
แกะ ตับ 5,000 
แกะ ไต 5,000 
แกะ ไขมัน 100 

42 แอลเบนดาโซล  
(Albendazole) 
ในรูปของ 2-แอมิโน-เบนซิมิดาโซล 
(2-amino-benzimidazole) 

แกะ น้ํานม 100 
โค กลามเนื้อ 100 
โค ตับ 500 
โค ไต 1,000 
โค ไขมัน 100 

43 ไอโซเมแทมิเดียม  
(Isometamidium) 

โค น้ํานม 100 
โค ตับ 100 
โค ไขมัน 40 
โค น้ํานม 10 
สุกร ตับ 15 
สุกร ไขมัน 20 
แกะ ตับ 15 

44 ไอเวอรเมกทิน  
(Ivermectin) 
ในรูปของไอเวอรเมกทินบี1เอ 
(Ivermectin B1a) 

แกะ ไขมัน 20 
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คําอธิบาย 
สัตวปก 1  หมายถึง สัตวเล้ียงประเภทนกหรือนกพริาบ ซ่ึงรวมถึง ไก ไกงวง เปด หาน ไกตอก (guinea-

fowls)  
ปลา 2  ใหใชไดเฉพาะออกซิเททระไซคลีน 
กุงกุลาดํา 3  ใหใชไดเฉพาะออกซิเททระไซคลีน 
ไก 4  ใหใชไดเฉพาะโพรเคน เบนซิลเพนิซิลลิน 
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