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1  อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป  - ความชื้น  AOAC Official Methods of Analysis

 - อาหารสตัวน้ํา    4.80 g/100 g ถึง 11.40 g/100 g  22
nd

 ed., 2023, method 930.15
   
 - โปรตีน  AOAC Official Methods of Analysis

   15.30 g/100 g ถึง 63.00 g/100 g  22
nd

 ed., 2023, method 2001.11

 - เถา  AOAC Official Methods of Analysis

   6.20 g/100 g ถึง 21.00 g/100 g  22
nd

 ed., 2023, method 942.05

 - ไขมัน  AOAC Official Methods of Analysis

     2.10 g/100 g ถึง 18.80 g/100 g  22
nd

 ed., 2023, method 2003.05

 - กาก  In - house method : T.20-03

   1.00 g/100 g ถึง 11.30 g/100 g  based on ISO 6865 : 2000

 - ฟอสฟอรัส  In - house method : T.20-07

   0.20 g/100 g ถึง 3.00 g/100 g  based on AOAC Official Methods 

 of Analysis, 22
nd

 ed., 2023, 

 method 965.17
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1  อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป  - Oxytetracycline  In - house method : T.20-08

(ตอ)  - อาหารสตัวน้ํา    0.50 µg/g ถึง 50.00 µg/g  based on AOAC Official Methods 

 of Analysis, 22
nd

 ed., 2023, 

 - Chlortetracycline  method 2008.09

   0.50 µg/g ถึง 50.00 µg/g

 - Ethoxyquin  In - house method : T.20-09

   1.00 µg/g ถึง 15.00 µg/g  based on AOAC Official Methods 

 of Analysis, 22
nd

 ed., 2023, 

 method 996.13

 - Chloramphenicol  In - house method : T.20-10 

   0.50 µg/g ถึง 5.00 µg/g  based on Journal of Residuals 

 Science & Technology, vol.8, 

 No.3, 2011, p.125-129
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