
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 

เรื่อง วัตถุที่ไดรับยกเวนไมเปนยา 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง (ก) แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 

๒๕๑๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศใหวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช
ในการเกษตร ไดรับยกเวนจากการเปนยาดังนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง วัตถุท่ีไดรับ

ยกเวนไมเปนยา ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๓๘ 
(๒)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๓ 
(๓)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง วัตถุท่ี

ไดรับยกเวนไมเปนยา ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
 
ขอ ๒  ใหวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการเกษตรดังตอไปนี้ไดรับยกเวนจากการ

เปนยา 
(๑)  วัตถุประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ําและดิน และหรือจุลินทรียท่ีมุงหมาย

สําหรับใชในการเพาะเ ล้ียงสัตวบก  หรือสัตวน้ํ า  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชรักษา
สภาพแวดลอมของสัตว เชน ปรับปรุงคุณภาพน้ําและดิน บําบัดน้ําเสีย หรือปรับสภาพแวดลอม
ในฟารม 

(๒)  วัตถุประเภทอาหารเสริมและสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) ท่ีมุงหมาย
สําหรับใชเปนอาหารเสริมสําหรับสัตว ดังตอไปนี ้

(ก)  จุลินทรียท่ีผสมกับอาหารสัตว ท่ีอยูในรูปสารผสมลวงหนา (Premix) หรือ
อาหารสัตวสําเร็จรูป ท้ังน้ีใหรวมถึงจุลินทรียท่ีมีวิธีใชโดยการผสมนํ้าใหสัตวกินโดยตรง 

(ข)  วิตามิน แรธาตุ เอ็นไซม หรือกรดอะมิโน ชนิดใหกินทางปากทุกรูปแบบ 
(oral dosage form) ไมวาจะผสมอยูกับอาหารสัตว หรือน้ํา หรือสื่ออื่น หรือไมผสมก็ตาม 

(๓)  วัตถุประเภทฆาเชื้อ และวัตถุอันตรายท่ีใชในฟารมและบริเวณโดยรอบเพื่อ
ฆาเชื้อในส่ิงแวดลอมหรือฆาเช้ือภายนอกตัวสัตว หรือฆาเชื้อในน้ําท่ีใหสัตวกิน รวมท้ังใชปรับ
สภาพแวดลอมสัตวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  วัตถุประเภทสมุนไพรท่ีมีความมุงหมายสําหรับใชในวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี ้

(ก)  เพ่ือทําใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง หรือปรับปรุงสมรรถนะการผลิต 
(ข)  เพื่อเพิ่มการดูดซึมอาหาร 
(ค)  เพื่อเพิ่มการยอยอาหาร 
(ง) เพื่อปรุงแตง สี กล่ิน หรอื รส 
(๕)  วัตถุอื่นๆ ท่ีมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
(ก)  ใชทําความสะอาดโรงเรือนเล้ียงสัตว 
(ข)  ใชทําความสะอาดตัวสัตวปศุสัตว เชน สบู หรอื แชมพู 
(ค)  ใชกําจัดปรสิตภายนอกตัวสัตว ท่ีมุงหมายสําหรับใชภายนอกตัวสัตว โดยไม

สามารถดูดซึมเขาสูระบบหมุนเวียนโลหิตหรือของเหลวในรางกายของสัตวได 
 
ขอ ๓  ใหยาตานจุลชีพท่ีเปนสารผสมลวงหนา ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนและ

สงเสริมการเจริญเติบโตของสัตวในดานเกษตรกรรม ซ่ึงไดรับยกเวนจากการเปนยาตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) รวมท้ังท่ีไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ไวแลว ไดรับยกเวนจากการเปนยาเปน
เวลา ๒ ป นับจากวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช และเม่ือพนกําหนดแลว การผลิต ขาย หรือ
นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงวัตถุดังกลาวตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

 
ขอ ๔  วัตถุตามขอ ๒ และขอ ๓ ตองไมแสดงสรรพคุณบําบัด บรรเทา รักษา 

หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยสําหรับสัตว 
 
ขอ ๕๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อนุทิน ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 

พชร/ผูจัดทํา 
๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๒ ง/หนา ๑/๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


