
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติม 
ในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว 

เพ่ือขาย ตลอดจนอตัราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิให 
ใชวัตถุนัน้เกินกําหนด (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

ตามที่ไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจน
อัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกใชบังคับแลว
นั้น 

 
เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารสัตวบางอยางจําเปนตองใชส่ือผสมกับวัตถุที่

กําหนดใหเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวผสมในอาหารสัตวในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย จึง
จําเปนตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับดังกลาวขางตน 
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักวิชาการดานอาหารสัตว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
 
ขอ ๒ ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปน ขอ ๒ ทวิ ของประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใช
วัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“ขอ ๒ ทวิ  ในประกาศนี้ 
“ส่ือ (carries)” หมายความวา วัตถุที่ใชในการเจือจางหรือใชเปนสวนผสมของ

วัตถุที่เติมในอาหารสัตว และใหหมายความรวมถึงสวนของพืช แรธาตุ กากน้ําตาล ผลิตผลทีเ่หลือ
จากการหมัก น้ํา น้ํามัน ที่ใชในการผลิตอาหารสัตว วัสดุที่เหลือจากการเกษตรที่ปลอดภัย (clay) 
ซิลิคอนไดออกไซด (Silicondioxide) เคโอลิน (Kaolin) และแปงจากพืชที่ใชในการผลิต
อาหารสัตวดวย” 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๘๑ ง/หนา ๓๒/๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปน (ฏ) ของขอ ๔ (๑) แหงประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ให
ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิ
ใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“(ฏ) อะไวลาไมซิน (Avilamycin) ไมเกิน ๒.๕ มิลลิกรัม” 
 
ขอ ๔  ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปน (ฌ) และ (ญ) ของขอ ๔ (๒) แหงประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหาร
สัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช
หรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“(ฌ) อีโฟรโตไมซิน (Efrotomycin) ไมเกิน ๑๖ มิลลิกรัม 
(ญ) ไทโอเปปติน (Thiopeptin) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม” 
 
ขอ ๕  ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปน (ฉ) ของขอ ๔ (๔) แหงประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ให
ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิ
ใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“(ฉ) โมเนนซินโซเดียม (Monensin sodium) ไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัม” 
 
ขอ ๖  ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปน (๕) ของขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใช
วัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“(๕) การใชส่ือผสมในสารเรงการเจริญเติบโต ตามที่กําหนดในขอ ๔ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) จะตองใชส่ือผสมเพื่อผลิตเปนสารผสมลวงหนา (Premix) ในปริมาณที่กําหนด
ดังตอไปนี ้

(ก) อะโวพารซิน (Avoparcin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ข) คลอเททระไวคลิน (Chlortetracycline) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 
(ค) เอนราไมซิน (Enramycin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ง) ฟลาโวฟอสโฟไลปอล (Flavophospholipol) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอย

ละ ๘๐ 
(จ) ลินโคไมซิน (Lincomycin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ฉ) อออกซีเททระไซคลิน (Oxytetracycline) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 
(ช) ไทโลซิน (Tylosin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ซ) ซิงก-แบซิทราซิน (Zinc-Bacitracin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ฌ) สไปราไมซิน (Spiramycin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ญ) อะไวลาไมซิน (Avilamycin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ฎ) โมเนนซิน โซเดียม (Monensin Sodium) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ 

๘๐ 
(ฏ) ไทโอเปปติน (Thiopeptin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ฐ) อีโฟรโตไมซิน (Efrotomycin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(ฑ) ไนโทรวิน (Nitrovin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
(ฒ) ลาซาโลซิด โซเดียม (Lasalosid sodium) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ 

๕๕ 
(ณ) เวอรจิเนียไมซิน (Virginiamycin) จะตองใชส่ือไมนอยกวารอยละ ๕๐” 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สุวิทย คุณกิตต ิ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 


