
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 ตลอดจน 
อัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกนิกําหนด 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดชนิดของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวประเภท

วิตามิน และวัตถุที่ใชในการเจือจางเพิ่มเติม และยกเลิกการอนุญาตให Oxytetracycline 
Chortetracycline Lincomycin และ Spiramycin เปนสารเรงการเจริญเติบโต อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท 

ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๒  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท 

ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๓  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท 

ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๔ (๑) (ก) (ข) (จ) (ช) (ญ) ขอ ๔ (๒) (ก) (ข) 

(ช) ขอ ๔ (๓) และขอ ๔ (๔) (ก) (ข) แหงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนด
ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
สัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด พ.ศ. 
๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๖ (๕) (ก) (ข) (จ) (ฉ) (ฌ) แหงประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหาร



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 
 

สัตวที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช
หรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ ๑๖ และขอ ๑๗ แหงประกาศกระทรวง

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

“ขอ ๑๖  ใหวัตถุประเภทวิตามินเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตว และใหใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปไดทุกชนิด ชนิดของวิตามินและปริมาณที่ใหใชผสม
ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป มีดังตอไปนี้ 

 
ปริมาณต่าํสุดที่กําหนดใหมใีนอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม ชนิดของวิตามนิ 

ไกเนื้อ ไกไข สุกร โคเนื้อ โคนม 

วิตามินเอ 
(Vitamin A) 

๑,๕๐๐ ไอยู (IU) ๑,๔๒๐ ไอยู (IU) ๑,๓๐๐ ไอยู (IU) ๒,๒๐๐ ไอยู (IU) ๒,๒๐๐ ไอยู (IU)

วิตามินบี ๑ 
(Thiamine) 

๑.๘๐ มิลลิกรัม ๐.๘๐ มิลลิกรัม ๑ มิลลิกรัม - - 

วิตามินบี ๒ 
(Riboflavin) 

๓ มิลลิกรัม ๑.๗๐ มิลลิกรัม ๒ มิลลิกรัม - - 

วิตามินบี ๖ 
(Pyridoxin 
Hydrochloride) 

๓ มิลลิกรัม ๒.๘๐ มลิลิกรัม ๑ มิลลิกรัม - - 

วิตามินบี ๑๒ 
(Cyanocobalamin) 

๐.๐๐๗ 
มิลลิกรัม 

๐.๐๓ 
มิลลิกรัม 

๐.๐๐๕ 
มิลลิกรัม 

- - 

วิตามินดี ๒ 
(Calciferol) 
หรือวิตามินดี ๓ 
(Cholecalciferol) 

- - ๑๕๐ ไอยู (IU) ๒๗๕ ไอยู (IU) ๓๐๐ ไอยู (IU)

วิตามินดี ๓ 
(Cholecalciferol) 

๒๐๐ ไอซียู 
(ICU) 

๑๙๐ ไอซียู 
(ICU) 

- - - 

วิตามินอ ี 
(Vitamin E) 

๑๐ ไอยู (IU) ๔.๗๐ ไอยู (IU) ๑๑ ไอยู (IU) ๑๕ ไอยู (IU) ๑๕ ไอยู (IU)

วิตามินเค 
(Vitamin K) 

๐.๕๐ มิลลิกรัม ๐.๔๗ มิลลิกรัม ๐.๕๐ มิลลิกรัม - - 

ไบโอตนิ (Biotin) ๐.๑๒ มิลลิกรัม ๐.๐๙ มิลลิกรัม ๐.๐๕ มิลลิกรัม - - 



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 
 

ปริมาณต่าํสุดที่กําหนดใหมใีนอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม ชนิดของวิตามนิ 
ไกเนื้อ ไกไข สุกร โคเนื้อ โคนม 

โคลีน (Choline) ๗๕๐ มิลลิกรัม ๔๗๐ มลิลิกรัม ๓๐๐ มิลลิกรัม - - 

โฟลิก แอซดิ 
(Folic acid) 

๐.๕๐ มิลลิกรัม ๐.๒๓ มิลลิกรัม ๐.๓๐ มิลลิกรัม - - 

ไนอะซนิ (Niacin) ๒๕ มิลลิกรัม ๑๐.๓๐ มิลลิกรัม ๗ มิลลิกรัม - - 

แพนโทธีนิค แอซิด 
(Pantothenic acid) 

๑๐ มิลลิกรัม ๙.๔๐ มลิลิกรัม ๗ มิลลิกรัม - - 

เบทาอีน (Betaine) ๑๐๐ มิลลิกรัม ๑๐๐ มลิลิกรัม ๑๐๐ มิลลิกรัม - - 
 
ขอ ๑๗  กําหนดใหเดกซโตรส (Dextrose) และหรือแล็กโตส (Lactose) เปน

ส่ือเพ่ือใชในการเจือจางหรือใหใชเปนสวนผสมในปริมาณที่เหมาะสมของวัตถุที่เติมในอาหาร
สัตว” 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ กล่ินประทุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๕ ง/หนา ๔/๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ 


