
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวคุณภาพ 

หรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนดิ หรืออายุของสัตว 
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว เก่ียวกับการ

กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตาม
ช่ือ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะ
บรรจุใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๗) 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ .ศ .  ๒๕๒๕ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
ประกาศไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือ

ลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิดหรืออายุของ
สัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือ
ลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิดหรืออายุของ
สัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 

(๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือ
ลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิดหรืออายุของ
สัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 

(๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท และ
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุสําหรับอาหารสัตวน้ํา (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

(๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง การควบคุมคุณภาพหรือ
มาตรฐานอาหารสัตวเล้ียง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 



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 
 

ขอ ๒  กําหนดใหอาหารสัตวที่ใชสําหรับ ไก เปด นกกระทา สุกร โค กระบือ 
สุนัข แมว กระตาย กบ ตะพาบน้ํา กุงทะเล กุงน้ําจืด ปลาดุก ปลาน้ําจืดกินพืช ปลาน้ําจืดกินเนื้อ 
และปลาทะเลกินเนื้อเปนอาหารสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
ขอ ๓  กําหนดใหวัตถุที่ใชเล้ียงสัตวตามประเภทและชนิดดังตอไปนี้เปนอาหาร

สัตว 
(๑) ประเภทวัตถุดิบ 

(ก) กากถั่วเหลือง 
(ข) ถ่ัวเหลืองอบ 
(ค) กากถั่วลิสง 
(ง) ปลาปน ช้ันคุณภาพที่ ๑ 
(จ) ปลาปน ช้ันคุณภาพที่ ๒ 
(ฉ) ปลาปน ช้ันคุณภาพที่ ๓ 
(ช) รําละเอียด 
(ซ) รําหยาบ 
(ฌ) รําสกัดน้ํามัน 
(ญ) ขาวโพดปน เกรด ๑ 
(ฎ) ขาวโพดปน เกรด ๒ 
(ฏ) ขาวโพดเมล็ด เกรด ๑ 
(ฐ) ขาวโพดเมล็ด เกรด ๒ 
(ฑ) ปลาและกระดูกปลาปน 

(๒) ประเภทวัตถุที่ผสมแลว 
(ก) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป 
(ข) หัวอาหารสัตว 
(ค) สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) 
 

ขอ ๔  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ ตาม
อัตราสวนของโปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น เถา และเกลือ คิดเปนรอยละของน้ําหนักวัตถุดิบ 
ดังตอไปนี้ 

(ก) กากถั่วเหลือง 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๔๒ 
ไขมัน ไมมากกวารอยละ ๗ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๘ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๓ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๗ 
(ข) ถ่ัวเหลืองอบ 



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 
 

โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๓๖ 
ไขมัน ไมมากกวารอยละ ๑๕ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๗ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๑ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๖ 
(ค) กากถั่วลิสง 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๔๒ 
ไขมัน ไมมากกวารอยละ ๑๐ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๘ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๒ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๑๓ 
(ง) ปลาปน ช้ันคุณภาพที่ ๑ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๒ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๐ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๒๖ 
เกลือ ไมมากกวารอยละ ๓ 
(จ) ปลาปน ช้ันคุณภาพที่ ๒ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๕๕ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๒ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๐ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๒๘ 
เกลือ ไมมากกวารอยละ ๓ 
(ฉ) ปลาปน ช้ันคุณภาพที่ ๓ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๒ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๐ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๓๐ 
เกลือ ไมมากกวารอยละ ๓ 
(ช) รําละเอียด 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๑๒ 
ไขมัน ไมนอยกวารอยละ ๑๕ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๘ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๑ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๑๐ 



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 
 

(ซ) รําหยาบ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๕ 
ไขมัน ไมนอยกวารอยละ ๒ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๒๘ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๑ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๑๘ 
(ฌ) รําสกัดน้ํามัน 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๑๔.๕ 
ไขมัน ไมมากกวารอยละ ๓ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๑๕ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๓ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๑๔ 
(ญ) ขาวโพดปน เกรด ๑ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๘ 
ไขมัน ไมนอยกวารอยละ ๒ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๓ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๓ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๒ 
(ฎ) ขาวโพดปน เกรด ๒ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๗.๕ 
ไขมัน ไมนอยกวารอยละ ๒ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๓ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๓ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๒ 
(ฏ) ขาวโพดเมล็ด เกรด ๑ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๘ 
ไขมัน ไมนอยกวารอยละ ๒ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๓ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๔.๕ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๒ 
(ฐ) ขาวโพดเมล็ด เกรด ๒ 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๗.๕ 
ไขมัน ไมนอยกวารอยละ ๒ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๓ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๔.๕ 



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 
 

เถา ไมมากกวารอยละ ๒ 
(ฑ) ปลาและกระดูปลาปน 
โปรตีน ไมนอยกวารอยละ ๔๐ 
ไขมัน ไมมากกวารอยละ ๑๘ 
กาก ไมมากกวารอยละ ๒ 
ความชื้น ไมมากกวารอยละ ๑๐ 
เถา ไมมากกวารอยละ ๓๓ 
เกลือ ไมมากกวารอยละ ๓ 
 
ขอ ๕  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลวชนิด

หัวอาหารสัตว อาหารสัตวผสมสําเร็จรูป ใหมีอัตราสวนของโปรตีน ไขมัน กาก และความชื้น คิด
เปนรอยละของน้ําหนักอาหารสัตว ตามที่ปรากฏในใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวที่ผูรับ
ใบอนุญาตไดขอข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๓๗ แหงกฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

 
ขอ ๖  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลวชนิด

สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) โดยตองมีสวนผสมที่ประกอบดวยวัตถุที่เติมในอาหารสัตวผสมกับ
ส่ือ (Carriers) ตามที่ปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวที่ผูรับใบอนุญาตไดขอข้ึน
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามความในมาตรา ๓๗ แหงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว 

“ส่ือ (Carriers)” ตามวรรคกอนหมายความวา วัตถุที่ใชในการเจือจางหรือใช
เปนสวนผสมของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว และใหหมายความรวมถึงสวนของพืช แรธาตุ กาก 
น้ําตาล ผลผลิตที่เหลือจากการหมัก น้ํา น้ํามันที่ใชในการผลิตอาหารสัตว วัสดุที่เหลือจาก
การเกษตรที่ปลอดภัย เคลย (Clay) ซิลิคอนไดออกไซด (Silicon dioxide) เคโอลิน (Kaolin) 
และแปงจากพืชที่ใชในการผลิตอาหารสัตวดวย 

 
ขอ ๗  คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหารสัตว ตองมีลักษณะ

ดังตอไปนี ้
(๑) ใหม แหง สะอาดและกันความชื้นได 
(๒) ไมมีสารที่ปนเปอนกับอาหารสัตวในปริมาณที่อาจจะเปนอันตรายตอสัตว 
(๓) ไมมีเช้ือจุลินทรียที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอสัตว 
(๔) ผิวภายในภาชนะบรรจุที่ทําดวยโลหะ ตองไมมีสนิม ถาถูกเคลือบดวยสาร

อ่ืน สารดังกลาวตองไมเปนอันตรายตอสัตว 
(๕) รถบรรทุกตูเฉพาะกิจอาหารสัตวที่ใชในการขนสง ตองทําใหสวนที่บรรจุแหง

และสะอาด ไมมีการตกคางของสิ่งหนึ่งส่ิงใดภายในสวนที่บรรจุ 
 



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 
 

ขอ ๘  ภาชนะบรรจุอาหารสัตว ตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑) เปนภาชนะบรรจุที่เคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ ปุย หรือวัตถุอ่ืนใดที่อาจเปน

อันตรายตอสัตว 
(๒) เปนภาชนะที่ทําใหเกิดความชื้นในอาหารสัตวมากกวาปริมาณความชื้นที่ได

จดทะเบียนไวกอนวัน เดือน ป ที่อาหารสัตวลวงอายุ ตามที่ระบุไวในฉลาก 
 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ชูชีพ หาญสวัสดิ ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ตรวจ 
๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๗๑ ง/หนา ๑๒/ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 


