
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 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 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรอืลักษณะคุณภาพ หรือมาตรฐานของ 

ผลิตภัณฑนมและคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการควบคุมผลิตภัณฑนมท่ีใชเปนอาหารสัตวให
เหมาะสมและครอบคลุมย่ิงข้ึน  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๗) แหง

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท 

ชนิด หรือลักษณะคุณภาพ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑนมและคุณภาพ หรือมาตรฐานภาชนะ
บรรจุ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
ขอ ๒  ใหผลิตภัณฑนมท่ีใชสําหรับสัตวทุกชนิด ดังตอไปนี้เปนอาหารสัตว  
(๑) นมผงสําหรับสัตว (Whole Milk Powder Feed Grade)  
(๒) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว (Skimmed Milk Powder Feed Grade) 
(๓) หางนมผงพรองมันเนยสําหรับสัตว (Partly Skimmed Milk Powder 

Feed Grade)  
(๔) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว (Denatured Skimmed Milk Powder)  
(๕) หางเนยผงสําหรับสัตว (Whey Powder) 
(๖) อาหารแทนนมสําหรับสัตว (Milk Replacer)  
(๗) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว (Denatured Whey Powder)  
(๘) หางเนยผงผานกระบวนการสําหรับสัตว (Processed Whey Powder) 
 
ขอ ๓  คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑนมท่ีใชสําหรับสัตวทุกชนิด มี

ดังตอไปนี้  
(๑) นมผงสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑนมท่ีทําข้ึนจากน้ํานมของสัตวเล้ียงลูก

ดวยนม ระเหยน้ําออกจนเปนผง 
(๒) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑนมท่ีทําข้ึนจากน้ํานม

ของสัตวเล้ียง ลูกดวยนมที่สกัดไขมันออกและระเหยน้ําออกจนเปนผง  



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 
 

(๓) หางนมผงพรองมันเนยสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑนมท่ีทําข้ึนจากน้ํานม
ของ สัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีสกัดไขมันออกบางสวนและระเหยนํ้าออกจนเปนผง  

(๔) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว เปนผลิตภัณฑท่ีใชหางนมผงเปนวัตถุดิบ
หลัก ที่นํามาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มคุณคาใหเหมาะสม  

(๕) หางเนยผงสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑจากสวนท่ีเหลือจากกระบวนการ
ทําเนยแข็ง นํามาระเหยน้ําและทําใหแหง  

(๖) อาหารแทนนมสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีผลิตภัณฑนมเปนวัตถุดิบ
หลักที่นํามาเติมวัตถุดิบอื่น ๆ เพ่ือใหมีคุณคาทางอาหารใกลเคียงกับนมธรรมชาติ  

(๗) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑท่ีใชหางเนยผงเปน
วัตถุดิบหลักที่นํามาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มคุณคาใหเหมาะสม  

(๘) หางเนยผงผานกระบวนการสําหรับสัตว ตองเปนผลิตภัณฑท่ีทําข้ึนจากหาง
เนยท่ีผานกระบวนการตาง ๆ ที่เหมาะสมในการสกัดสารอาหารบางชนิดออกและระเหยน้ําออกจน
เปนผง  

 
ขอ ๔ คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว ตามขอ ๒ ใหคิดเปน

รอยละของน้ําหนัก ดังตอไปนี้  
(๑) นมผงสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๖  
ไขมัน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๖  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๗  
(๒) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๘  
ไขมัน  ไมมากกวารอยละ ๑.๕  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๗ 
(๓) หางนมผงพรองมันเนยสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๘  
ไขมัน  นอยกวารอยละ  ๒๖  แตมากกวารอยละ ๑.๕  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๗  
(๔) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๕  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๘  
(๕) หางเนยผงสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๑๐  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๗  
(๖) อาหารแทนนมสําหรับสัตว  



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 
 

โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๐  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๘  
(๗) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๑๒  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๘  
(๘) หางเนยผงผานกระบวนการสําหรับสัตว  
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๓  
ความช้ืน  ไมมากกวารอยละ  ๗  
 
ขอ ๕  คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑนม ตองมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้  
(๑) ใหม แหง สะอาด และกันความชื้นได  
(๒) ไมมีสารที่จะปนเปอนในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสัตว  
(๓) ไมมีเช้ือจุลินทรียท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายตอสัตว  
(๔) ผิวภายในภาชนะบรรจุท่ีทําดวยโลหะตองไมมีสนิม ถาถูกเคลือบดวยสารอื่น 

สารดังกลาวตองไมเปนอันตรายตอสัตว  
(๕) รถบรรทุกตูเฉพาะกิจอาหารสัตวที่ใชในการขนสง ตองทําใหสวนท่ีบรรจุแหง

และสะอาด ไมมีการตกคางของส่ิงหน่ึงส่ิงใดภายในสวนท่ีบรรจุ 
 
ขอ ๖  ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑนม ตองไมมีลักษณะ ดังตอไปนี้  
(๑) เปนภาชนะท่ีเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ ปุย หรือวัตถุใดท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สัตว  
(๒) เปนภาชนะบรรจุที่ทําใหเกิดความชื้นในอาหารสัตวมากกวาปริมาณความชื้น

ท่ีได จดทะเบียนไวกอนวัน เดือน ปท่ีอาหารสัตวลวงอายุ ตามที่ระบุไวในฉลาก  
 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวัน นับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เนวิน ชิดชอบ 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/๑๐ง/๒๖/๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 


