
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห/งพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว/าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว�ออกประกาศไว8 ดังต/อไปน้ี 

 
ข8อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว/า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนด

อาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข8อ ๒๑  ประกาศฉบับน้ีให8ใช8บังคับต้ังแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป>นต8นไป 
 
ข8อ ๓  กําหนดให8อาหารสัตว� ตามประเภทและชนิดดังต/อไปน้ี เป>นอาหารสัตว�

ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) ประเภทวัตถุดิบ 

(ก) กากถ่ัวเหลือง 
(ข) ถ่ัวเหลืองอบ 
(ค) กากถ่ัวลิสง 
(ง) รําสกัดนํ้ามัน 
(จ) ข8าวโพดป@น เกรด ๑ 
(ฉ) ข8าวโพดป@น เกรด ๒ 
(ช) โปรตีนข8าวโพดหรือกลูเทนข8าวโพด 
(ซ) กากดีดีจีเอส 
(ฌ) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 
(ญ) กากเมล็ดทานตะวัน 
(ฎ) ปลาป@น ช้ันคุณภาพท่ี ๑ 
(ฏ) ปลาป@น ช้ันคุณภาพท่ี ๒ 
(ฐ) ปลาป@น ช้ันคุณภาพท่ี ๓ 
(ฑ) ปลาและกระดูกปลาป@น 
(ฒ) เน้ือป@น 
(ณ) เน้ือป@นสกัดไขมัน 
(ด) เน้ือและกระดูกป@น (โปรตีน ร8อยละ ๕๐) 
(ต) เน้ือและกระดูกป@น (โปรตีน ร8อยละ ๔๕) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง/หน8า ๓/๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(ถ) เน้ือสัตว�ปLกป@น 
(ท) ผลพลอยได8จากสัตว�ปLกป@น 
(ธ) ขนสัตว�ปLกป@น 
(น)๒ ข8าวสาลีเมล็ด 
(บ)๓ กากเน้ือในเมล็ดปาล�ม 
(ป)๔ กากปาล�มท้ังผล 
(ผ)๕ รําข8าวสาลี 

(๒) ประเภทผลิตภัณฑ�นมสําหรับสัตว� 
(ก) นมผงสําหรับสัตว� (Whole Milk Powder Feed Grade) 
(ข) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว� (Skimmed Milk Powder Feed Grade) 
(ค) หางนมผงพร/องมันเนยสําหรับสัตว� (Partly Skimmed Milk Powder 

Feed Grade) 
(ง) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว� (Denatured Skimmed Milk Powder) 
(จ) หางเนยผงสําหรับสัตว� (Whey Powder) 
(ฉ) อาหารแทนนมสําหรับสัตว� (Milk Replacer) 
(ช) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว� (Denatured Whey Powder) 
(ซ) หางเนยผงผ/านกระบวนการสําหรับสัตว� (Processed Whey Powder) 

 
ข8อ ๔  กําหนดให8อาหารสัตว�ท่ีใช8สําหรับเลี้ยงไก/ เป>ด นกกระทา สุกร โค กระบือ 

สุนัข แมว กระต/าย กบ ตะพาบนํ้า กุ8งทะเล กุ8งนํ้าจืด ปลาดุก ปลานํ้าจืดกินพืช ปลานํ้าจืดกินเน้ือ 
และปลาทะเลกินเน้ือ ตามประเภทและชนิดดังต/อไปน้ี เป>นอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๑) ประเภทวัตถุที่ผสมแล8ว 
(ก) หัวอาหารสัตว� 
(ข) อาหารสัตว�ผสมสําเร็จรูป 
(ค) สารผสมล/วงหน8า (พรีมิกซ�) 
(๒) ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว� 
(ก) อาหารเสริมโปรตีน 
(ข) อาหารเสริมแร/ธาตุ 
(ค) อาหารเสริมวิตามิน 

                                                 
๒ ข8อ ๓ (๑) (น) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุม

เฉพาะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ ข8อ ๓ (๑) (บ) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุม

เฉพาะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ ข8อ ๓ (๑) (ป) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุม

เฉพาะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕ ข8อ ๓ (๑) (ผ) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุม

เฉพาะ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(ง) อาหารเสริมไขมัน 
 
ข8อ ๕  กําหนดให8อาหารสัตว�ประเภทวัตถุท่ีผสมแล8ว ท่ีใช8สําหรับเลี้ยงสุนัขและแมว 

ดังต/อไปน้ี เป>นอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) อาหารสัตว�เลี้ยงท่ีมีโภชนาการครบถ8วน (Complete Pet Food) 
(๒) อาหารขบเค้ียว/อาหารว/างสําหรับสัตว�เลี้ยง (Complementary Pet Food) 
(๓) อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว�เลี้ยง (Therapeutic Pet Food) 
 
 

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

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙๖ 
 

ข8อ ๒  ประกาศฉบับน้ีให8ใช8บังคับเม่ือพ8นกําหนดหกสิบวันนับแต/วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป>นต8นไป 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๙๗ 
 

ข8อ ๒  ประกาศฉบับน้ีให8ใช8บังคับเม่ือพ8นกําหนดหกสิบวันนับแต/วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป>นต8นไป 

 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนดอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๐๘ 

 
ข8อ ๒  ประกาศนี้ให8ใช8บังคับเมื่อพ8นกําหนดหกสิบวันนับแต/วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป>นต8นไป 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง/หน8า ๔๖/๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๐ ง/หน8า ๑๙/๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน8า ๕/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����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� 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

ชวัลพร/เพ่ิมเติม 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 


