
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห4งพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� 
รัฐมนตรีว4าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ออกประกาศไว9 ดังต4อไปน้ี 

 
ข9อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว4า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข9อ ๒๑  ประกาศฉบับน้ีให9ใช9บังคับนับต้ังแต4วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป=นต9นไป 
 
ข9อ ๓  ในประกาศน้ี 
“กากถ่ัวเหลือง” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ถ่ัวเหลืองท่ีได9จากการนํานํ้ามันออกจาก

เมล็ดถ่ัวเหลือง ซึ่งอาจนําเปลือกกลับเข9าไปรวมกับกาก ท่ีเรียกว4า “กากถ่ัวเหลืองรวมเปลือก” หรือไม4
นําเปลือกเข9าไปรวมกับกาก ท่ีเรียกว4า “กากถ่ัวเหลืองไม4รวมเปลือก” แล9วนําไปผ4านกระบวนการลดขนาด 

“ถ่ัวเหลืองอบ” หมายความว4า ถ่ัวเหลืองท้ังเมล็ดท่ีนํามาผ4านกระบวนทําให9สุก แล9ว
อาจนํามาบดอัดเป=นเกล็ด หรือเป=นผง 

“กากถ่ัวลิสง” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากเมล็ดถ่ัวลิสงท่ีได9จากการนํานํ้ามัน
ออกจากเมล็ดถ่ัวลิสงแล9ว 

“รําสกัดนํ้ามัน” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ที่ได9จากรําข9าวท่ีผ4านขบวนการสกัดนํ้ามัน
ออกไปแล9ว 

“ข9าวโพดปDน เกรด ๑” หมายความว4า เมล็ดข9าวโพดท่ีสีออกจากฝFกแล9วนํามาบด
หรือทําให9แตกออกอย4างละเอียด มีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๘ 

“ข9าวโพดปDน เกรด ๒” หมายความว4า เมล็ดข9าวโพดท่ีสีออกจากฝFกแล9วนํามาบด
หรือทําให9แตกออกอย4างละเอียด มีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๗.๕ 

“โปรตีนข9าวโพดหรือกลูเทนข9าวโพด” หมายความว4า ส4วนท่ีเหลือจากอุตสาหกรรม
แปIงข9าวโพดหรือนํ้าเช่ือมข9าวโพด โดยแยกเปลือกนอก แปIง และคัพภะ (germ) ของเมล็ดข9าวโพด
ออก แล9วนําไปผ4านกระบวนการทําให9แห9ง 

“กากดีดีจีเอส” หมายความว4า ส4วนท่ีเหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล� โดยการหมัก 
เมล็ดธัญพืช ได9แก4 ข9าวโพด ข9าวไรย� ข9าวฟDาง ข9าวสาลี ข9าวบาร�เลย� โดยการกลั่นแยกเอา
เอทิลแอลกอฮอล�ออกไปแล9วนํากากท่ีเหลือไปทําให9แห9ง หรือนํากากรวมกับของเหลวท่ีเหลือไปทําให9แห9ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง/หน9า ๕/๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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“กากเรปซีดหรือกากคาโนลา” หมายความว4า ส4วนท่ีเหลือจากการนําเมล็ดเรปซีด 
หรือเมล็ดคาโนลาไปผ4านกระบวนการแยกนํ้ามันออกทางวิธีกล หรือการสกัดนํ้ามันออกโดยสารเคมีท่ี
มีคุณสมบัติละลายนํ้ามัน 

“กากเมล็ดทานตะวัน” หมายความว4า ส4วนท่ีเหลือจากการนําเมล็ดทานตะวันท้ัง
เมล็ดหรือกะเทาะเปลือกออกบางส4วนหรือท้ังหมด แล9วนําไปผ4านกระบวนการทําให9แตกหรือบด และ
แยกนํ้ามันออกทางวิธีกล หรือการสกัดนํ้ามันออกโดยสารเคมีที่มีคุณสมบัติละลายนํ้ามัน 

“ปลาปDน ช้ันคุณภาพท่ี ๑” หมายความว4า ปลาท่ีมาจากปลาเป=ด เศษปลาเล็กปลา
น9อยหรือหัวปลา ก9างปลาท่ีเหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว�นํ้า นํามาผ4านกระบวนการอบแห9ง แล9วนํามา
บดปDนจนเป=นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๖๐ 

“ปลาปDน ช้ันคุณภาพท่ี ๒” หมายความว4า ปลาท่ีมาจากปลาเป=ด เศษปลาเล็กปลา
น9อยหรือหัวปลา ก9างปลาท่ีเหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว�นํ้า นํามาผ4านกระบวนการอบแห9ง แล9วนํามา
บดปDนจนเป=นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๕ 

“ปลาปDน ช้ันคุณภาพท่ี ๓” หมายความว4า ปลาท่ีมาจากปลาเป=ด เศษปลาเล็กปลา
น9อยหรือหัวปลา ก9างปลา ท่ีเหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว�นํ้า นํามาผ4านกระบวนการอบแห9ง แล9ว
นํามาบดปDนจนเป=นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๐ 

“ปลาและกระดูกปลาปDน” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากเศษปลาเล็กปลาน9อย 
หรือหัวปลา ก9างปลา ท่ีเหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว�นํ้า นํามาผ4านกระบวนการอบแห9ง แล9วนํามาบด
ปDนจนเป=นผงโดยมีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๐ 

“เน้ือปDน” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากเน้ือสัตว�ท่ีเลี้ยงลูกด9วยนม โดยผ4าน
กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไม4รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล กระเพาะ และสิ่งตกค9างใน
กระเพาะเด่ียวกระเพาะหมักเว9นแต4 ท่ีปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไม4อาจหลีกเลี่ยงได9 

“เน้ือปDนสกัดไขมัน” หมายความว4า เน้ือปDนซึ่งสกัดไขมันออกแล9ว 
“เน้ือและกระดูกปDน (โปรตีน ร9อยละ ๕๐)” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากเน้ือ

และกระดูกของสัตว�เลี้ยงลูกด9วยนม โดยผ4านกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไม4รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ 
หนัง มูล กระเพาะ และสิ่งตกค9างในกระเพาะเด่ียว กระเพาะหมัก เว9นแต4ท่ีปนมาจากกระบวนการ
ผลิตในปริมาณท่ีไม4อาจหลีกเลี่ยงได9 โดยมีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๐ 

“เน้ือและกระดูกปDน (โปรตีน ร9อยละ ๔๕)” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากเน้ือ
และกระดูกของสัตว�เลี้ยงลูกด9วยนม โดยผ4านกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไม4รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ 
หนัง มูล กระเพาะ และสิ่งตกค9างในกระเพาะเด่ียว กระเพาะหมัก เว9นแต4ท่ีปนมาจากกระบวนการ
ผลิตในปริมาณท่ีไม4อาจหลีกเลี่ยงได9 โดยมีปริมาณโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๕ 

“เน้ือสัตว�ปUกปDน” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากสัตว�ปUก โดยผ4านกระบวนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม ไม4รวมถึงเลือด ขนสัตว�ปUก หัว เท9า ลําไส9 เว9นแต4ท่ีปนมาจากกระบวนการผลิตใน
ปริมาณท่ีไม4อาจหลีกเลี่ยงได9 

“ผลพลอยได9จากสัตว�ปUกปDน” หมายความว4า ผลิตภัณฑ�ท่ีได9จากสัตว�ปUก โดยผ4าน
กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไม4รวมถึงขนสัตว�ปUก เว9นแต4 ท่ีปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไม4
อาจหลีกเลี่ยงได9 
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“ขนสัตว�ปUกปDน” หมายความว4า ขนสัตว�ปUกจําพวก นก ไก4 เป=ด ห4านปDน ท่ีจะใช9เป=น
วัตถุดิบในอาหารสัตว� และจะต9องทําข้ึนตามกระบวนการย4อยภายใต9ความดันอุณหภูมิและเวลาท่ี
เหมาะสม 

“ข9าวสาลีเมล็ด”๒ หมายความว4า เมล็ดของข9าวสาลีท่ีได9จากกระบวนการเก็บเก่ียว
เมล็ดมีโปรตีนไม4น9อยกว4าร9อยละ ๘.๕ 

 
“กากเนื้อในเมล็ดปาล�ม”๓ หมายความว4า ส4วนที่เหลือจากการแยกนํ้ามันออกจาก

เน้ือในปาล�ม 
“กากปาล�มท้ังผล”๔ หมายความว4า ส4วนท่ีเหลือจากการแยกนํ้ามันออกจากผลปาล�ม 

ประกอบด9วย เปลือกช้ันนอกสุดซึ่งเป=นเย่ือใยส4วนของกะลา และส4วนของเน้ือใน 
“รําข9าวสาลี”๕ หมายความว4า ผลพลอยได9จากการบดข9าวสาลีเมล็ดในการผลิตแปIง

ข9าวสาลี มีโปรตีน ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๑๔ 
 
ข9อ ๔  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 

ประเภทวัตถุดิบตามอัตราส4วนคิดเป=นร9อยละของนํ้าหนักวัตถุดิบ ดังต4อไปน้ี 
(๑) กากถ่ัวเหลือง 

โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๒ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๗ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๘ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๘ 

(๒) ถ่ัวเหลืองอบ 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๓๖ 
ไขมัน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๑๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๗ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๑ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๖ 

(๓) กากถ่ัวลิสง 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๒ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 

                                                 
๒ ข9อ ๓ นิยามคําว4า “ข9าวสาลีเมล็ด” เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง 

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ ข9อ ๓ นิยามคําว4า “กากเนื้อในเมล็ดปาล�ม” เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ ข9อ ๓ นิยามคําว4า “กากปาล�มทั้งผล” เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง 

กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕ ข9อ ๓ นิยามคําว4า “รําข9าวสาลี” เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๘ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 

(๔) รําสกัดนํ้ามัน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๑๔.๕ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๕ 
ความช้ืน ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๔ 

(๕) ข9าวโพดปDน เกรด ๑ 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๘ 
ไขมัน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๒ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 

(๖) ข9าวโพดปDน เกรด ๒ 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๗.๕ 
ไขมัน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๒ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 

(๗) โปรตีนข9าวโพดหรือกลูเทนข9าวโพด 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒ 

(๘) กากดีดีจีเอส 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๒๔ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒.๕ 

(๙) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๓๒ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 

(๑๐) กากเมล็ดทานตะวัน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๒๗ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๐ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒.๕ 

(๑๑) ปลาปDน ช้ันคุณภาพท่ี ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๖๐ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒๖ 
เกลือ  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 

(๑๒) ปลาปDน ช้ันคุณภาพท่ี ๒ 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒๘ 
เกลือ  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 

(๑๓) ปลาปDน ช้ันคุณภาพท่ี ๓ 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๐ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๐ 
เกลือ  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 

(๑๔) ปลาและกระดูกปลาปDน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๐ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๘ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๓ 
เกลือ  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 

(๑๕) เน้ือปDน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๔ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒๙ 

(๑๖) เน้ือปDนสกัดไขมัน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๖๐ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒๙ 

(๑๗) เน้ือและกระดูกปDน (โปรตีน ร9อยละ ๕๐) 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๐ 
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ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๒ 

(๑๘) เน้ือและกระดูกปDน (โปรตีน ร9อยละ ๔๕) 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๕ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๕ 

(๑๙) เน้ือสัตว�ปUกปDน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๕๕ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๕ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒๕ 

(๒๐) ผลพลอยได9จากสัตว�ปUกปDน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๔๐ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๘ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๐ 

วัตถุดิบตาม (๑๕) - (๒๐) ให9มีอัตราการย4อยได9ของโปรตีนโดยเปปซิน (pepsin 
digestibility) ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๘๒ ของโปรตีน (๐.๒% pepsin, activity ๑:๑๐,๐๐๐ in ๐.๐๗๕ 
M HCL) และระดับสารกันหืนไม4เกินร9อยละ ๐.๐๕ ของแต4ละผลิตภัณฑ� 

(๒๑)๖ ขนสัตว�ปUกปDน 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๘๐ 
ไขมัน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๘ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑.๕ 
ความช้ืน  ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๑ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๔ 

กรณีไม4ใช9สารช4วยย4อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให9มีค4าการย4อยได9ของ
โปรตีน โดยเปบซิน (Pepsin Digestibility) ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๗๐ ของโปรตีน สําหรับกรณีใช9สาร
ช4วยย4อย (enzyme) ในขบวนการผลิต ให9มีค 4าการย4อยได9ของโปรตีน โดยเปบซิน (Pepsin 
Digestibility) ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๖๐ ของโปรตีน 

(๒๒)๗ ข9าวสาลีเมล็ด 
                                                 

๖ ข9อ ๔ (๒๑) แก9ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๘.๕ 
ไขมัน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๑ 
กาก  ไม4มากกว4าร9อยละ ๓ 
ความช้ืน ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๔ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๒ 

(๒๓)๘ กากเน้ือในเมล็ดปาล�ม 
โปรตีน   ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๑๔ 
กาก   ไม4มากกว4าร9อยละ ๒๑ 
ความช้ืน   ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒ 
เถ9า   ไม4มากกว4าร9อยละ ๕ 

(๒๔)๙ กากปาล�มท้ังผล 
โปรตีน   ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๗ 
กาก   ไม4มากกว4าร9อยละ ๓๐ 
ความช้ืน   ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๒ 
เถ9า  ไม4มากกว4าร9อยละ ๕ 

(๒๕)๑๐ รําข9าวสาลี 
โปรตีน  ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๑๔ 
ไขมัน    ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๓ 
กาก    ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๐ 
ความช้ืน    ไม4มากกว4าร9อยละ ๑๓ 
เถ9า    ไม4มากกว4าร9อยละ ๖ 

กรณีไม4ใช9สารช4วยย4อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให9มีค4าการย4อยได9ของโปรตีน 
โดยเปบซิน (Pepsin Digestibility) ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๗๐ ของโปรตีน สําหรับกรณีใช9สารช4วยย4อย 
(enzyme) ในขบวนการผลิต ให9มีค4าการย4อยได9ของโปรตีน โดยเปบซิน (Pepsin Digestibility) 
ไม4น9อยกว4าร9อยละ ๖๐ ของโปรตีน 

 
ข9อ ๕  กําหนดข9อจํากัดในการใช9 หรือข9อห9ามใช9ดังต4อไปน้ี ในอาหารสัตว�ควบคุม

เฉพาะประเภทวัตถุดิบ 
(๑) ขนสัตว�ปUกปDนท่ีจะใช9เป=นสูตรในการผลิตอาหารสัตว� ให9ใช9ได9ไม4เกินร9อยละของ

นํ้าหนักอาหารสัตว�ประเภทอ่ืนตามชนิดและอายุของสัตว�ดังต4อไปน้ี 

                                                                                                                                            
๗ ข9อ ๔ (๒๒) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ ข9อ ๔ (๒๓) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ ข9อ ๔ (๒๔) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐ ข9อ ๔ (๒๕) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือ

มาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ชนิดและอายุของสัตว� 
 

ให9ใช9เป=นสูตรในการผลิตอาหารสัตว� 
ไม4เกินร9อยละของนํ้าหนักอาหารสัตว� 

ไก4 
ไก4เน้ือแรกเกิดถึงอายุ ๓ สัปดาห�  ๔ 
ไก4เน้ืออายุเกิน ๓ สัปดาห�ขึ้นไป  ๖ 
ไก4พันธุ�หรือไก4ไข4แรกเกิดถึงอายุ ๕ สัปดาห�  ๔ 
ไก4พันธุ�หรือไก4ไข4อายุเกิน ๕ สัปดาห� ถึง ๑๒ สัปดาห�  ๕ 
ไก4พันธุ�หรือไก4ไข4อายุเกิน ๑๒ สัปดาห� ถึงเร่ิมไข4  ๓ 
ไก4พันธุ�หรือไก4ไข4  ๒ 
ไก4ตอน  ๓ 
เป=ด 
เป=ดแรกเกิดถึงอายุ ๓ สัปดาห�  ๓ 
เป=ดอายุเกิน ๓ สัปดาห� ถึง ๑๐ สัปดาห�  ๔ 
เป=ดอายุเกิน ๑๐ สัปดาห� ถึง ๒๐ สัปดาห�  ๓ 
เป=ดพันธุ�หรือเป=ดไข4  ๑ 
สุกร 
สุกรแรกเกิดถึงนํ้าหนัก ๑๕ กิโลกรัม  ๒ 
สุกรนํ้าหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม ถึง ๖๐ กิโลกรัม  ๓ 
สุกรนํ้าหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม ถึงส4งโรงฆ4าสัตว�  ๒ 
สุกรพันธุ�นํ้าหนักเกิน ๙๐ กิโลกรัม  ห9ามใช9 
สุกรระยะอุ9มท9อง, ให9นม  ห9ามใช9 
โค 
โคแรกเกิดถึงอายุ ๓ เดือน  ๓ 
โคอายุเกิน ๓ เดือน ถึง ๖ เดือน  ๒ 
โคอายุเกิน ๖ เดือนถึง ๑ ปU ๖ เดือน  ๓ 
โคอายุเกิน ๑ ปU ๖ เดือน ข้ึนไป  ๕ 
โคระยะอุ9มท9อง และระยะให9นม  ๕ 

(๒) ห9ามใช9 เน้ือปDน เน้ือปDนสกัดไขมัน เน้ือและกระดูกปDน เป=นส4วนผสมในการผลิต
เป=นอาหารสัตว�สําหรับสัตว�เค้ียวเอ้ือง 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว4าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุม
เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๑ 
 

ข9อ ๒  ประกาศฉบับน้ีให9ใช9บังคับเม่ือพ9นกําหนดหกสิบวันนับแต4วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต9นไป 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุม
เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๒ 
 

ข9อ ๒  ประกาศฉบับน้ีให9ใช9บังคับเม่ือพ9นกําหนดหกสิบวันนับแต4วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป=นต9นไป 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว�ควบคุม
เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๓ 
 

ข9อ ๒  ประกาศนี้ให9ใช9บังคับเมื่อพ9นกําหนดหกสิบวันนับแต4วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป=นต9นไป 
 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง/หน9า ๔๗/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๐ ง/หน9า ๒๐/๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล4ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน9า ๖/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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วริญา/เพ่ิมเติม 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

ชวัลพร/เพ่ิมเติม 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 


