
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 กําหนดลักษณะของอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 

(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
   

 
โดยที่สมควรกําหนดลักษณะของอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
ประกาศไวดังตอไปนี ้

 
อาหารสัตวเปน รา บูด เนา หรือมีวัตถุมีพิษเจือปนอาจเปนอันตรายแกสัตว ตาม

ลักษณะและในปริมาณดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพตามมาตรา ๓๔ (๒) 
(๑) มีเช้ือรา 
(๒) อาหารสัตวไมรวนจับกันเปนกอน และมีความชื้นเกินที่กําหนดในขอ ๓ แหง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหารสัตว 
คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว คุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๒๗ 

(๓) มีเช้ือแบคทีเรีย Salmonella spp. 
(๔) มีสารอะฟลาทอกซินเกินอัตราสวนดังนี้ 
๔.๑ ประเภทวัตถุดิบ 

(ก) กากถั่วเหลือง 
มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(ข) กากถั่วลิสง 
มากกวา ๑,๐๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(ค) ปลาปน 
มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(ง) รําขาว, รําละเอียด, รําหยาบ, รําสกัดน้ํามัน 
มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(จ) ขาวโพดปน 
มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(ฉ) ขาวโพดเมล็ด 
มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๔.๒ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว 
(ก) หัวอาหารสัตว 



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 
 

๑.  หัวอาหารไก 
มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๒.  หัวอาหารเปด 
มากกวา ๔๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๓.  หัวอาหารโค-กระบือ 
มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๔.  หัวอาหารสุกร 
มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
(ข) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป 
๑.  อาหารสําเร็จรูปไกไข 
มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๒.  อาหารสําเร็จรูปไกเนื้อ 
มากกวา ๒๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๓.  อาหารสําเร็จรูปเปด 
มากกวา ๓๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม 
๔.  อาหารสําเร็จรูปสุกร มากกวา ๕๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม  
แรกเกิดถึงน้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัม 
๕.  อาหารสําเร็จรูปสุกร มากกวา ๓๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม  
น้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัม ข้ึนไป 
๖.  อาหารสําเร็จรูปโค มากกวา ๑๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม  
อายุไมเกิน ๑ ป 
๗.  อาหารสําเร็จรูปโค มากกวา ๕๐๐ ไมโครกรัมตอหนึ่งกิโลกรัม  
อายุตั้งแต ๑ ปข้ึนไป 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
อุดมศักดิ์  ทั่งทอง 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕/ตอนที่ ๑๕๕/หนา ๖๙๑๒/๒๒ กันยายน ๒๕๓๑ 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประภาศรี/พิมพ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 


