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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง กําหนดลักษณะของอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกําหนดอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ ใหเหมาะสม

ย่ิงข้ึน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
ประกาศไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดลักษณะของ

อาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
ขอ ๒  อาหารสัตวเส่ือมคุณภาพตามมาตรา ๓๔ (๒) มีลักษณะดังตอไปนี ้
(๑) มีเช้ือซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) 
(๒) มีเช้ือแบคทีเรียปริมาณมากกวา ๘ x ๑๐๖ โคโลนีตอหนึ่งกรัมของน้ําหนัก

อาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปและหัวอาหารสัตว 
ยกเวนอาหารสัตวที่มีสารเสริมชีวนะผสมอยู 

(๓) มีเช้ือราปริมาณมากกวา ๑ x ๑๐๕ โคโลนีตอหนึ่งกรัมของน้ําหนักอาหาร
สัตว ยกเวนขาวโพดปนมากกวา ๕ x ๑๐๕ โคโลนีตอหนึ่งกรัมของน้ําหนักอาหารสัตวประเภท
วัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปและหัวอาหารสัตว ยกเวนอาหารสัตวที่มี
สารเสริมชีวนะผสมอยู 

(๔) มีปริมาณอะฟลาทอกซินในประเภทดังตอไปนี ้
(ก) ประเภทวัตถุดิบ 
กากถั่วเหลือง มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
กากถั่วลิสง มากกวา ๕๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
ปลาปน มากกวา ๔๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
รําขาว :- รําละเอียด, รําหยาบ, รําสกัดน้ํามัน 

มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
ขาวโพดปน มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
ขาวโพดเมล็ด มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(ข) ประเภทวัตถุที่ผสมแลว 

๑. หัวอาหารสัตว 
หัวอาหารไก มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
หัวอาหารเปด มากกวา ๔๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หัวอาหารโค-กระบือ มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
หัวอาหารสุกร มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๒. อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป 
อาหารสําเร็จรูปไกไข มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
อาหารสําเร็จรูปไกเนื้อ มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
อาหารสําเร็จรูปเปด มากกวา ๓๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
อาหารสําเร็จรูปสุกรแรกเกิดถึงน้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัม 

มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
อาหารสําเร็จรูปสุกรน้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัมขึ้นไป 

มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
อาหารสําเร็จรูปโคอายุไมเกิน ๑ ป 

มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
อาหารสําเร็จรูปโคอายุตั้งแต ๑ ปข้ึนไป 

มากกวา ๒๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ประจวบ  ไชยสาสน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๒ ง/หนา ๑๑/๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ 


