
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 ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสตัว 
ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอตัราสวน 

หรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนัน้เกินกําหนด 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

ดวยปจจุบันมีการใชวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ประเภทกรดอะมิโน ลิปดและ
อนุพันธ และโครเมียพิโคลิเนต และการใชยาปองกันโรคบิดสําหรับสัตวปกเพ่ือใหมีการ
เจริญเติบโตดี ซึ่งตองมีการควบคุมชนิดและปริมาณการใชยาปองกันโรคบิดสําหรับสัตวปกใน
อาหารสัตวตามชนิด ขนาดอายุของสัตวปกประกอบกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง 
กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติและสวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่หาม
ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๔๕ หามนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตวทุกประเภท
ที่มียาและสารเคมีภัณฑกลุมไนโตรฟูแรนส (Nitrofurans) และหามใชเปนวัตถุที่เติมในอาหาร
สัตวในการผลิตอาหารสัตว เนื่องจากไนโตรวิน (Nitrovin) เปนสารเคมีภัณฑกลุมไนโตรฟูแรนส
ซึ่งใชเปนสารเรงการเจริญเติบโตในการผลิตอาหารสัตว เห็นสมควรแกไขและเพิ่มเติมขอความใน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเหมาะสมและปฏิบัติงานไดดีย่ิงข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 
ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๔ (๑) (ฉ) และขอ ๔ (๓) (ข) แหงประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหาร
สัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช 
หรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๒  ใหยกเลิกความในขอ ๖ (๕) (ฑ) แหงประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช หรือหามมิใหใช
วัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๓  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท 

ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช หรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

 



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 ๔  ใหเพ่ิมเความตอไปนี้เปนขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ แหง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขายตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณ
ที่ใหใช หรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

“ขอ ๑๑  กําหนดใหกรดอะมิโนเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวและใหใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิด โดยมีปริมาณที่ใชผสมในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปแลว 
จะตองมีอัตราสวนหรือปริมาณของกรดอะมิโนชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันไมมากกวารอยละ 
๕ และกรดอะมิโนที่ใหใชเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ดังนี้ 

๑. ไลซีน (Lysine) 
๒. เมไทโอนีน (Methionine) 
๓. อารจินีน (Arginine) 
๔. ฮีสทิดีน (Histidine) 
๕. ซิสทีน (Cystine) 
๖. ทริบโทแฟน (Tryptophan) 
๗. ฟนิลอะลานีน (Phenylalanine) 
๘. ลิวซีน (Leucine) 
๙. ทรีโอนีน (Threonine) 
๑๐. แวลีน (Valine) 
๑๑. ไอโซลิวซีน (Isoleucine) 
๑๒. ไทโรซีน (Tyrosine)” 
ขอ ๑๒ กําหนดใหลิปดและอนุพันธุเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวและใหใชเปน

สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิด โดยมีปริมาณที่ใชผสมในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปแลว 
จะตองมีอัตราสวนของลิปดและอนุพันธชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันไมมากกวารอยละ ๑๐ 
และชนิดของลิปดและอนุพันธุที่ใหใชเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวมีดังนี้ 

๑. คอเลสเทอรอล (Cholesterol) 
๒. เลซิทิน (Lecithin) 
๓. ฟอสโฟไลปด (Phospholipid) 
๔. โปรปลีน ไกลคอล (Propylene glycol) 
ขอ ๑๓ กําหนดใหโครเมียม พิโคลิเนต (Chromium picolinate) เปนวัตถุที่

เติมในอาหารสัตวประเภทสารปรับปรุงคุณภาพซากสัตวและใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
สัตว สําหรับสุกรน้ําหนักตั้งแต ๑๕ กิโลกรัมถึงสงตลาด โดยใหมีโครเมียมในอัตราสวนไมเกิน 
๒๐๐ ไมโครกรัมตออาหารสัตว ๑ กิโลกรัม ในรูปโครเมียม พิโคลิเนต 

ขอ ๑๔ ใหยาดังรายชื่อตอไปนี้เปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวใชเพ่ือปองกันโรคบิด
สําหรับสัตวปก ประเภทอาหารสัตวผสมยา 

 



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 
 

ชนิดของวัตถทุี่เติม 
ในอาหารสัตว 

ปริมาณที่ใชผสมใน
อาหารสัตวผสม

สําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม 
ไมเกิน 

ระยะงดใชยาปองกัน
โรคบดิกอนสงสัตว
เขาโรงฆาเพ่ือบริโภค

ไมนอยกวา 

เง่ือนไขการใช 

๑. ดีโคควิเนต (Decoquinate) ๓๐ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๒ .  โร เบนิ ดี น  ไฮโรคลอไรด 
(Robenidine hydrochloride) 

๓๓ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๓. โซอะลีน (Zoalene) ๑๒๕ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๔. โมเนนซิน (Monensin) ๑๒๐ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๕. ซาลิโนไมซิน (Salinomycin) ๖๐ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๖. ลาซาโลซิด (Lasalocid) ๑๑๓ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๗. มาดูรามิซิน 
(Maduramicin) 

๕ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๘. นาราซิน (Narasin) ๘๐ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๙. ฮาโลฟวจิโนน ไฮโดรโบรไมด 
(Halofuginone hydrobromide) 

๓ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห และ
เปนไขอายุเกิน ๒๐ 
สัปดาห 

๑๐. ไดอะวีริดีน (Diaveridine) ๑๕ มก. ๕ วัน  

๑๑. ไดคลาซูริล (Diclazuril) ๑ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๑๒ .  เ ซมดู ร ามิ ซิ น  โซ เดี ยม 
(Semduramicin sodium) 

๒๕ มก. ๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

๑๓. นาราซินและนิคารบาซิน 
(Narasin & Nicarbazin) 

๑๐๐ มก. 
(นิคารบาซนิ  

ไมเกิน ๕๐ มก.) 

๕ วัน หามใชในไกไขอายุ
เกิน ๑๖ สัปดาห 

 
ขอ ๑๕  ยาปองกันโรคบิดอื่นๆ สําหรับสัตวปก นอกจากขอ ๑๔ หามใชเปนวัตถุ

ที่เติมในอาหารสัตวในการผลิตอาหารสัตว” 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป๑ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ  กล่ินประทุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๗ ง/หนา ๑๐/๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ 


