
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 ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว 
คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิด 
หรืออายุของสัตว คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ 

และการใชภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขกําหนดควบคุมมาตรฐานอาหารสัตวให

เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยกําหนดใหกากเรปซีด (Rapeseed meal) หรือกากคาโนลา (Canola meal) 
และกากเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed meal) เปนอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ 

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

แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปน (ฒ) และ (ณ) ของขอ ๓ (๑) แหงประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิดหรืออายุของสัตว คุณภาพ หรือมาตรฐาน
ของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

“(ฒ) กากเรปซีด (Rapeseed meal) หรือกากคาโนลา (Canola meal) 
(ณ) กากเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed meal)” 
 
ขอ ๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคสอง ของขอ ๓ แหงประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพ หรือ
มาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิดหรืออายุของสัตว คุณภาพ หรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

“กากเรปซีด (Rapeseed meal) หรือกากคาโนลา (Canola meal)” หมายความ
วา สวนที่เหลือจากการนําเมล็ดเรปซีดหรือเมล็ดคาโนลาไปผานกระบวนการแยกน้ํามันออกทางวิธี
กล หรือการสกัดน้ํามันออก โดยสารเคมีที่มีคุณสมบัติละลายน้ํามัน 

“กากเมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed meal)” หมายความวา สวนที่เหลือจาก
การนําเมล็ดทานตะวันทั้งเมล็ดหรือกะเทาะเปลือกออกบางสวน หรือทั้งหมด แลวนําไปผาน
กระบวนการทําใหแตกหรือบด และแยกน้ํามันออกทางวิธีกล หรือการสกัดน้ํามันโดยสารเคมีที่มี
คุณสมบัติละลายน้ํามัน 

 
ขอ ๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปน (ฒ) และ (ณ) ของขอ ๔ แหงประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว คุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิดหรืออายุของสัตว คุณภาพ หรือมาตรฐาน
ของภาชนะบรรจุและการใชภาชนะบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 



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 
 

“(ฒ)  กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๓๒ 
กาก  ไมมากกวารอยละ  ๑๓ 
ความชื้น  ไมมากกวารอยละ  ๑๓ 

(ณ)  กากเมล็ดทานตะวัน 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๒๗ 
กาก  ไมมากกวารอยละ  ๓๐ 
ความชื้น  ไมมากกวารอยละ  ๑๒.๕” 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ธีระ สูตะบตุร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสรศ/ผูจดัทํา 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒ ง/หนา ๘/๘ มกราคม ๒๕๕๐ 


