
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ชนิดหรือลักษณะของวัตถ ุ

ที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลติอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช 
หรือหามมิใหใชวัตถุนัน้เกินกําหนด 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ

ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. 
๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

(๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

(๖) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ที่ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 



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 
 

ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

 
ขอ ๒๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหวัตถุประเภทแรธาตุ ซึ่งอยูในรูปเกลือของแรธาตุเปนวัตถุที่เติมใน

อาหารสัตวและใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปเพื่อขายไดไมเกินอัตราที่
กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) ในหนึ่งกิโลกรัมของอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับไกและเปดใหมีแรธาตุ
ในรูปเกลือของแรธาตุหรือแรธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารตอไปนี้ผสมในอาหาร
สัตวไดโดยมีปริมาณแรธาตุไมเกินที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) โคบอลต (Cobolt) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ข) คลอรีน (Chlorine) ไมเกิน ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม 
(ค) ทองแดง (Copper) ไมเกิน ๓๐๐ มิลลิกรัม 
(ง) ไอโอดีน (Iodine) ไมเกิน ๓๐๐ มิลลิกรัม 
(จ) แมงกานีส (Manganese) ไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฉ) แคลเซียม (Calcium) ไมเกิน ๑๒,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ช) ซีลีเนียม (Selenium) ไมเกิน ๒ มิลลิกรัม 
(ซ) ฟลูออรีน (Fluorine) ไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัม 
(ฌ) โมลิบดีนัม (Molypdenum) ไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม 
(ญ) โซเดียม (Sodium) ไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฎ) สังกะสี (Zinc) ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฏ) เหล็ก (Iron) ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฐ) แมกนีเซียม (Magnesium) ไมเกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฑ) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ไมเกิน ๘,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฒ) โพแทสเซียม (Potassium) ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
กําหนดปริมาณแรธาตุในขอ (ฉ) ถาเปนอาหารสัตวสําหรับเปดไขและไกไข ใหใช

แคลเซียมผสมในอาหารสัตวไดในปริมาณไมเกิน ๕๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(๒) ในหนึ่งกิโลกรัมของอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับสุกร ใหมีแรธาตุในรูป

เกลือของแรธาตุหรือแรธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารตอไปนี้ผสมในอาหารสัตวได
โดยมีปริมาณแรธาตุไมเกินที่กําหนดดังตอไปนี ้

(ก) โคบอลต (Cobolt) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ข) ทองแดง (Copper) ไมเกิน ๒๕๐ มิลลิกรัม 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หนา ๖/๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 



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 
 

(ค) ไอโอดีน (Iodine) ไมเกิน ๔๐๐ มิลลิกรัม 
(ง) แมงกานีส (Manganese) ไมเกิน ๔๐๐ มิลลิกรัม 
(จ) แคลเซียม (Calcium) ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฉ) ซีลีเนียม (Selenium) ไมเกิน ๒ มิลลิกรัม 
(ช) ฟลูออรีน (Fluorine) ไมเกิน ๑๕๐ มิลลิกรัม 
(ซ) โมลิบดีนัม (Molypdenum) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม 
(ฌ) โซเดียม (Sodium) ไมเกิน ๘,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ญ) สังกะสี (Zinc) ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฎ) เหล็ก (Iron) ไมเกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฏ) แมกนีเซียม (Magnesium) ไมเกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฐ) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฑ) โพแทสเซียม (Potassium) ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(๓) ในหนึ่งกิโลกรัมของอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับโค ใหมีแรธาตุในรูป

เกลือของแรธาตุหรือแรธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารตอไปนี้ผสมในอาหารสัตวได
โดยมีปริมาณแรธาตุไมเกินที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) โคบอลต (Cobolt) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ข) ทองแดง (Copper) ไมเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม 
(ค) ไอโอดีน (Iodine) ไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม 
(ง) แมงกานีส (Manganese) ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(จ) แคลเซียม (Calcium) ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฉ) ซีลีเนียม (Selenium) ไมเกิน ๒ มิลลิกรัม 
(ช) ฟลูออรีน (Fluorine) ไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัม 
(ซ) โมลิบดีนัม (Molypdenum) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ฌ) โซเดียม (Sodium) ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ญ) สังกะสี (Zinc) ไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัม 
(ฎ) เหล็ก (Iron) ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฏ) แมกนีเซียม (Magnesium) ไมเกิน ๕,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฐ) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฑ) กํามะถัน (Sulphur) ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
(ฒ) โพแทสเซียม (Potassium) ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ มิลลิกรัม 
 
ขอ ๔  ใหวัตถุซึ่งมีสรรพคุณเปนสารเรงการเจริญเติบโตของสัตวเปนวัตถุที่เติม

ในอาหารสัตวและใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปเพื่อขายไดไมเกินอตัราที่
กําหนดดังตอไปนี้ 



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 
 

(๑) ในหนึ่งกิโลกรัมของอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับไกกระทง ไกไขหรือไก
พันธุและเปดเนื้อ เปดไขหรือเปดพันธุ ใหมีวัตถุซึ่งมีสรรพคุณเปนสารเรงการเจริญเติบโตชนิดใด
ชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารเรงการเจริญเติบโตตามชื่อทางวิทยาศาสตรตอไปนี้ใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดไมเกินปริมาณที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) อะโวพารซิน (Avoparcin) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ข) คลอรเททระไซคลิน (Chlortetracycline) ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม 
(ค) เอนราไมซิน (Enramycin) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ง) ฟลาโวฟอสโฟไลพอล (Flavophospholipol) ไมเกิน ๒ มิลลิกรัม 
(จ) ลินโคไมซิน (Lincomycin) ไมเกิน ๔ มิลลิกรัม 
(ฉ) ไนโทรวิน (Nitrovin) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
(ช) ออกซีเททระไซคลิน (Oxytetracycline) ไมเกิน ๕๕ มิลลิกรัม 
(ซ) ไทโลซิน (Tylosin) ไมเกิน ๒๒ มิลลิกรัม 
(ฌ) เวอรจิเนียไมซิน (Virginiamycin) ไมเกิน ๑๕ มิลลิกรัม 
(ญ) สไปราไมซิน (Spiramycin) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม 
(ฎ) ซิงก-แบซิทราซิน (Zinc-Bacitracin) ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม 
สารเรงการเจริญเติบโตชนิดไนโทรวิน (Nitrovin) ตามขอ (ฉ) ในวรรคกอน 

หามไมใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับไกไข 
สารเรงการเจริญเติบโตในวรรคหนึ่งทุกชนิด หามมิใหใชผสมในอาหารสัตวผสม

สําเร็จรูปสําหรับไกและเปดตามอายุและชนิดของไกและเปดดังตอไปนี ้
(ก) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับไกกระทงอายุมากกวา ๖ สัปดาห นับตั้งแต

วันเกิดเปนตนไป 
(ข) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับไดไขหรือไกพันธุอายุมากกวา ๑๖ สัปดาห 

นับแตวันเกิดเปนตนไป 
(ค) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับเปดเนื้ออายุมากกวา ๘ สัปดาห นับแตวัน

เกิดเปนตนไป 
(ง) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับเปดไขและเปดพันธุอายุมากกวา ๒๐ 

สัปดาห นับแตวันเกิดเปนตนไป 
(๒) ในหนึ่งกิโลกรัมของอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับสุกรระยะแรกเกิดถึง

น้ําหนัก ๖๐ กิโลกรัม ใหมีวัตถุซึ่งมีสรรพคุณเปนสารเรงการเจริญเติบโตของสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือหลายชนิดของสารเรงการเจริญเติบโต ตามชื่อทางวิทยาศาสตรตอไปนี้ใชเปนสวนผสมในการ
ผลิตอาหารสัตวไมเกินปริมาณที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) อะโวพารซิน (Avoparcin) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม 
(ข) คลอรเททระไซคลิน (Chlortetracycline) ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม 
(ค) เอนราไมซิน (Enramycin) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม 
(ง) ฟลาโวฟอสโฟไลพอล (Flavophospholipol) ไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ) ไทโลซิน (Tylosin) ไมเกิน ๔๐ มิลลิกรัม 
(ฉ) เวอรจิเนียไมซิน (Virginiamycin) ไมเกิน ๒๕ มิลลิกรัม 
(ช) สไปราไมซิน (Spiramycin) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม 
(ซ) ซิงก-แบซิทราซิน (Zinc-Bacitracin) ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม 
(๓) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป สําหรับสุกร ซึ่งมีน้ําหนักตัวไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม 

และสุกรซึ่งมีน้ําหนักตัวเกิน ๒๕ กิโลกรัม แตไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม และสําหรับสุกรซึ่งมีน้ําหนักตัว
ตั้งแต ๕ กิโลกรัมถึงน้ําหนักตัว ๑๕ กิโลกรัม และสุกรซึ่งมีน้ําหนักตัวเกิน ๑๕ กิโลกรัม แตไมเกิน 
๖๐ กิโลกรัม ใหมีวัตถุซึ่งมีสรรพคุณเปนสารเรงการเจริญเติบโตของสุกร ไดไมเกินที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

(ก) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับสุกรน้ําหนักตัวเกิน ๕ กิโลกรัม ถึง ๑๕ 
กิโลกรัม ใหเติมสารออกซีเททระไซคลิน (Oxytetracycline) ไดไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม ตออาหาร
สัตวผสมสําเร็จรูปหนึ่งกิโลกรัม 

แตในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับสุกรน้ําหนักตัวเกิน ๑๕ กิโลกรัม แตไม
เกิน ๖๐ กิโลกรัม ใหเติมสารออกซีเททระไซคลิน (Oxytetracycline) ไดไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม 
ตออาหารสัตวผสมสําเร็จรูปหนึ่งกิโลกรัม 

(ข) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับสุกรน้ําหนักตัวไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม ใหเติม
สารไนโทรวิน (Nitrovin) ไดไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม ตออาหารสัตวผสมสําเร็จรูปหนึ่งกิโลกรัม 

แตในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับสุกรน้ําหนักตัวหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัม แต
ไมเกิน ๖๐ กิโลกรัม ใหเติมสารไนโทรวิน (Nitrovin) ไดไมเกิน ๑๐ มิลลิกรัม ตออาหารสัตว
ผสมสําเร็จรูปหนึ่งกิโลกรัม 

(๔) ในหนึ่งกิโลกรัมของอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับโคและกระบือ ซึ่งมีอายุ
ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๑ ป ๖ เดือน ใหมีวัตถุซึ่งมีสรรพคุณเปนสารเรงการเจริญเติบโตของ
สัตวชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารเรงการเจริญเติบโตตามชื่อทางวิทยาศาสตรตอไปนี้ใช
เปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปไดไมเกินปริมาที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) ออกซีเททระไซคลิน (Oxytetracycline) ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม 
(ข) คลอรเททระไซคลิน (Chlortetracycline) ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัม 
(ค) ฟลาโวฟอสโฟไลพอล (Flavophospholipol) ไมเกิน ๘ มิลลิกรัม 
(ง) ลาซาโลซิดโซเดียม (Lasalocid Sodium) ไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัม 
(จ) ซิงก-แบซิทราซิน (Zinc-Bacitracin) ไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัม 
 
ขอ ๕  กําหนดใหวัตถุประเภทสารควบคุมหนอนและแมลง ซึ่งมี ช่ือทาง

วิทยาศาสตรวาไซโรมาซีน (Cyromazine) เปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปสําหรับไก
ไขเพ่ือขายไดในอัตรา ๕ มิลลิกรัม ตออาหารสัตวหนึ่งกิโลกรัม 

 
ขอ ๖ ในอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป สําหรับไก เปด สุกร โค กระบือ ภายใน

ระยะเวลา ๗ วัน กอนทําการฆาเพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวเปนอาหาร หามไมใหใชวัตถุซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีสรรพคุณเปนสารเรงการเจริญเติบโตของสัตวและสารควบคุมหนอนและแมลงตามกําหนดในขอ 
๔ และขอ ๕ แหงประกาศนี้ทุกชนิด เติมหรือผสมในอาหารสัตวหรือในการผลิตอาหารสัตว 

 
ขอ ๗ ใหวัตถุซึ่งมีสรรพคุณเปนการถนอมคุณภาพของอาหารสัตวเปนวัตถุที่เติม

ในอาหารสัตวและใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารดังกลาวเปนสวนผสมในการผลิต
อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปเพื่อขายไดไมเกินปริมาณที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) โพรพิโอนิกแอซิด (Propionic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๒) เบนโซอิกแอซิด (Benzoic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๓) แอสคอรบิกแอซิด (Ascorbic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๔) อีริทอรบิกแอซิด (Erythorbic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๕) ซอรบิกแอซิด (Sorbic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๖) ไทโอดิโพรพิโอนิกแอซิด (Tniodipropionic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๗) ฟอรมิกแอซิด (Formic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๘) แอซีติกแอซิด (Acetic acid)  ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๙) แล็กติกแอซิด (Lactic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๐) ซิทริกแอซิด (Citric acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๑) ทารทาริกแอซิด (Tartaric acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๒) มาลิกแอซิด (Malic acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๓) ฟวมาริกแอซิด (Fumaric acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๔) ออรโทฟอสฟอริกแอซิด (Orthophosphoric acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๕) ไฮโดรคลอริกแอซิด (Hydrochloric acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๖) ซัลฟวริกแอซิด (Sulphuric acid) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๑๗) บี.เอส.ที. บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอีน 
(BHT = Butylated Hydroxytoluene) ไมเกินรอยละ ๐.๐๕ 
(๑๘) บี.เอส.เอ บิวทิเลเทดไฮดรอกซีแอนิโซล 
(BHA = Butylated Hydroxyanisol) ไมเกินรอยละ ๐.๐๕ 
(๑๙) อีทอกซีควีน (Ethoxyquin) ไมเกินรอยละ ๐.๐๑๕ 
(๒๐) เอดทา เอดทิลีน ไดอะมีน เททระแอซิเทต 
(EDTA = Ethylene Diamine Tetra acetate) ไมเกินรอยละ ๐.๐๒๔ 
(๒๑) เกลือโพรพิโอเนต (Propionate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๒) เกลือเบนโซเอต (Benzoate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๓) เกลือแอสคอรเบต (Ascorbate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๔) เกลืออีริทอรเบต (Erythorbate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๕) เกลือซอรเบต (Sorbate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๖) ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphur dioxide) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๗) เกลือซัลไฟต (Sulphites salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๘) เกลือไบซัลไฟต (Bisulphites salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๒๙) เกลือเมตาไบซัลไฟต (Metabisulphites salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๐) เกลือฟอรเมต (Formate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๑) เกลือแอซีเทต (Acetate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๒) เกลือไดแอซิเทต (Diacetate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๓) เกลือแล็กเทต (Lactate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๔) เกลือซิเทรต (Citrate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๕) เกลือทารเทรต (Tartrate salts) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๖) โซเดียมไนไทรต (Sodium nitrite) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๗)ไดลัวริล ไทโอดิโพรพิโอเนต 
(Dilauryl Thiodipropionate) ไมเกินรอยละ ๐.๓ 
(๓๘) โพรพิลแกลเลต (Propyl gallate) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๓๙) ออกทิลแกลเลต (Octyl gallate) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
(๔๐) โดดีซิลแกลเลต (Dodecyl gallate) ไมเกินรอยละ ๐.๑ 
 
ขอ ๘  กําหนดใหชีวผลิตภัณฑซึ่งมีช่ือทางวิชาการอาหารสัตววา “สารเสริมชีว

นะ” ตอไปนี้เปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวและใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสาร
ดังกลาวตามชื่อทางวิทยาศาสตรตอไปนี้เปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปเพื่อขาย
ไดในอัตราสวนไมนอยกวา ๑×๑๕ ซี.เอฟ.ยู (CFU) ตออาหารสัตวหนึ่งกิโลกรัม ไดแก 

(ก) จําพวกเชื้อแบคทีเรีย 
(๑) แล็กโทบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum) 
(๒) แล็กโทบาซิลลัส เคซีไอ (Lactobacillus casei) 
(๓) แล็กโทบาซิลลัส เฟอรเมนตัม (Lactobacillus fermentum) 
(๔) แล็กโทบาซิลลัส เบรวิส (Lactobacillus brevis) 
(๕) แล็กโทบาซิลลัส บัลการิคัส (Lactobacillus bulgaricus) 
(๖) แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟลัส (Lactobacillus acidophilus) 
(๗) แล็กโทบาซิลลัส เซลโลไบโอซัส (Lactobacillus cellobiosus) 
(๘) แล็กโทบาซิลลัส เคอรวาตัส (Lactobacillus curvatus) 
(๙) แล็กโทบาซิลลัส เดลบรูคิไอ (Lactobacillus delbruekii) 
(๑๐) แล็กโทบาซิลลัส แล็กติส (Lactobacillus lactis) 
(๑๑) แล็กโทบาซิลลัส ริวเทอริไอ (Lactobacillus reuterii) 
(๑๒) แล็กโทบาซิลลัส เฮลวีทิคัส (Lactobacillus helveticus) 
(๑๓) ลิวโคนอสตอก มีเซนเทอรอยเดส (Leuconostoc mesenteroides) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๔) สเตรปโทค็อกคัส  ฟ เซียม  เซอร เนลส  ๖๘  (Streptococcus 
faecium cernelle ๖๘) 

(๑๕) สเตรปโทค็อกคัส เทอรโมฟลัส (Streptococcus thermophilus) 
(๑๖) สเตรปโทค็อกคัส ฟเซียม (Streptococcus faecium) 
(๑๗) สเตรปโทค็อกคัส ครีโมริส (Streptococcus cremoris) 
(๑๘) สเตรปโทค็อกคัส ไดอะซิทีแล็กติส (Streptococcus diacetylactis) 
(๑๙) สเตรปโทค็อกคัส แล็กติส (Streptococcus lactis) 
(๒๐) สเตรปโทค็อกคัส อินเตอรมีเดียส (Streptococcus intermedius) 
(๒๑) บาซิลลัส ซับทิลิส สเตรน บีเอ็น (Baciluss subtilis strain BN) 
(๒๒) บาซิลลัส โคแอกูแลน (Bacillus coagulan) 
(๒๓) บาซิลลัส เลนตัส (Bacillus lentus) 
(๒๔) บาซิลลัส ไลเคนิเฟอรมิส (Bacillus lichenifermis) 
(๒๕) บาซิลลัส พูมิลัส (Bacillus pumilus) 
(๒๖) บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) (สเตรนที่ไมสรางยา

ปฏิชีวนะ) (non antibiotic producing strains only) 
(๒๗) บาซัลลัส โทโยอิ (Bacillus toyoi) 
(๒๘) แบคทีรอยเดส แอมิโลฟลัส (Bacteroides amylophilus) 
(๒๙) แบคทีรอยเดส คาพิลโลซัส (Bacteroides capillosus) 
(๓๐) แบคทีรอยเดส รูมิโนโคลา (Bacteroides ruminocola) 
(๓๑) แบคทีรอยเดส ซูอิส (Bacteroides suis) 
(๓๒) ไบฟโดแบคทีเรียม แอโดเลสเซนติส (Bifidobacterium adolescentis) 
(๓๓) ไบฟโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส (Bifidobacterium animalis) 
(๓๔) ไบฟโดแบคทีเรียม ไบฟดัม (Bifidobacterium bifidum) 
(๓๕) ไบฟโดแบคทีเรียม อินแฟนติส (Bifidobacterium infantis) 
(๓๖) ไบฟโดแบคทีเรียม ลองกัม (Bifidobacterium longum) 
(๓๗) ไบฟโดแบคทีเรียม เทอรโมฟลัม (Bifidobacterium thermophilum) 
(๓๘) พีดิโอค็อกคัส แอซิดิแล็กทิซิไอ (Pediococcus acidilacticii) 
(๓๙) พีดิโอค็อกคัส เซอรีวิซิอี (Pediococcus cerevisiae) 
ดอมโมซัส (domosus) 
(๔๐) พีดิโอค็อกคัส เพนโทซาเซียส (Pediococcus pentosaceus) 
(๔๑ )  โพรพิ โอนิ แบคที เรี ยม ฟริ วเดนไรชิ ไอ ( Propionibacterium 

freudenreichii) 
(๔๒) โพรพิโอนิแบคทีเรียม เชอรมานิไอ (Propionibacterium shermanii) 

(ข) จําพวกเชื้อรา 
(๑) พีดิโอคูเซียส สปซีส (Pediocuceus sp.) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ยีสต (Yeast) 
(๓) แอสเพอรจิลลัส ไนเกอร (Aspergillus niger) 
(๔) แอสเพอรจิลลัส ออไรซี (Aspergillus oryzae) 
(๕) แคดิดา พินโทเลเพสซิ (Candida pintolepessi) 
(๖) แซ็กคาโลไมเซส เซอรีวิซิอี (Sacchalomyces cerevisiae) 

 
ขอ ๙  กําหนดใหชีวผลิตภัณฑประเภทสารจําพวกเอนไซม (Enzyme) เปนวัตถุที่

เติมในอาหารสัตวและใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารดังกลาวตามชื่อทางวิทยาศาสตร
ตอไปนี้เปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปเพื่อขายไดในอัตราสวนไมนอยกวา ๑๐๐ ยู
นิต (Units) ตออาหารสัตวหนึ่งกิโลกรัม ไดแก  

(๑) แอมิเลส (Amylase) 
(๒) แอลฟา-แอมิเลส (Alpha-amylase) 
(๓) บีตา-แอมิเลส (Beta-amylase) 
(๔) กลูโค-แอมิเลส (Gluco-amylase) 
(๕) เอส-แอมิเลส (S-amylase) 
(๖) กลูโคซิเดส (Glucosidase) 
(๗) แอมิโลกลูโคซิเดส (Amyloglucosidase) 
(๘) กลูคาเนส (Glucanase) 
(๙) บีตา-กลูคาเนส (Beta-glucanase) 
(๑๐) กาแล็กโทซิเดส (Galactosidase) 
(๑๑) แอลฟา-กาแล็กโทซิเดส (Alpha-galactosidase) 
(๑๒) บีตา-กาแล็กโทซิเดส (Beta-galactosidase) 
(๑๓) เซลลูเลส (Cellulase) 
(๑๔) เซลโลไบเอส (Cellobiase) 
(๑๕) ไซลาเนส (Xylanase) 
(๑๖) เฮมิเซลลูเลส (Hemicellulase) 
(๑๗) ไลเพส (Lipase) 
(๑๘) แล็กเทส (Lactase) 
(๑๙) โพรทีเอส (Protease) 
(๒๐) เอนโด-โพรทีเอส (Endo-Protease) 
(๒๑) เอกโซ-โพรทีเอส (Exo-Protease) 
(๒๒) พรอกเทส (Proctase) 
(๒๓) เพกทิเนส (Pectinase) 
(๒๔) ไฟเทส (Phytase) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๑๐  กําหนดใหวัตถุประเภทสารชวยเสริมการยอยเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
และใหใชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดของสารดังกลาวตามชื่อทางวิทยาศาสตรตอไปนี้เปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปเพื่อขายไดในอัตราสวนไมมากกวารอยละ ๒ ตออาหาร
สัตวหนึ่งกิโลกรัม 

(๑) ซิทริกแอซิด (Citric acid) 
(๒) แล็กติกแอซิด (Lactic acid) 
(๓) มาลิกแอซิด (Malic acid) 
(๔) ฟอรมิกแอซิด (Formic acid) 
(๕) ทารทาริกแอซิด (Tartaric acid) 
(๖) โมโนโซเดียมออรโทฟอสเฟต (Monosodium orthophosphate) 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
สุวิทย คุณกิตต ิ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 


