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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารสัตว 

ที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพ่ือขาย และกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ 
คุณสมบัตแิละสวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว 

ที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

   
 

โดยที่ปรากฏวายาและสารเคมีภัณฑกลุมไนโตรฟูแรนส (Nitrofurans) กลุมไน
โตรอิมีดาโซล (Nitroimaidazoles) และไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol (DES)) ได
มีการนํามาใชเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตว สารเคมีภัณฑดังกลาวอาจตกคางโนมนําใหเกิด
โรคมะเร็ง ไมปลอดภัยในการบริโภคสมควรกําหนดหามนําเขาและเปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตว 
จึงมีความจําเปนตองแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๓) (๕) แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ..๒๕๒๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

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

ลักษณะของอาหารสัตวที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพ่ือขายและกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ 
คุณสมบัติและสวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ 

(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารสัตวที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพ่ือขายและกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ 
คุณสมบัติและสวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
สัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะของอาหารสัตวที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพ่ือขายและกําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ
คุณสมบัติและสวนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร
สัตว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

 
ขอ ๒  ไมอนุญาตใหนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตวทุกประเภทที่มียา เภสัช 

เคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป กลุมเบตาอะโกนิสท (β-
Agonist) กลุมไนโตรฟูแรนส (Nitrofurans) และกลุมไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles) ยา 
เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑและเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป ชนิดคลอแรมเฟนนิคอล 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(Chloramphenicol) อะโวพารซิน (Avoparcin) คารบาดอกซ (Carbadox) โอลาควินดอกซ 
(Olaquindox) และไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol (DES)) เปนสวนผสมในอาหาร
สัตว 

 
ขอ ๓  หามใชยา เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑก่ึง

สําเร็จรูปกลุมเบตาอะโกนิสท (β-Agonist) กลุมไนโตรฟูแรนส (Nitrofurans) และกลุมไน
โตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles) ยา เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัช
เคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป ชนิดคลอแรมเฟนนิคอล (Chloramphenicol) อะโวพารซิน (Avoparcin) 
คารบาดอกซ (Carbadox)โอลาควินดอกซ (Olaquindox) และไดเอทิลสติลเบสโทรล 
(Diethylstilbestrol (DES)) เปนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวในการผลิตอาหารสัตว 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ชูชีพ  หาญสวสัดิ ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 
 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หนา ๘/๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ 


