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พระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาหารสัตว์” หมายความว่า
(๑) วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือนําเข้าสู่ร่างกายสัตว์
โดยวิธีการใด ๆ หรือ
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนําเข้า
เพื่อขายต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง เปลี่ยนรูป หรือแบ่งบรรจุ
“ขาย” หมายความว่า จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
และหมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุใด ๆ ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ
“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ
อาหารสัตว์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดําเนินกิจการด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต รา
ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และกํ า หนดกิ จ การอื่ น กั บ ออกประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ ประเภท ชนิ ด ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานของอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
ตลอดจนหลั กเกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขในการผลิ ตเพื่อ ขาย นําเข้ าเพื่อ ขาย หรื อขายอาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะนั้น
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(๒) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตาม (๑) ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย
หรือขายอาหารสัตว์นั้น
(๓) ชื่ อ ประเภท ชนิ ด หรื อ ลั ก ษณะของอาหารสั ต ว์ ที่ ห้ า มผลิ ต นํ า เข้ า หรื อ ขาย ทั้ ง นี้
จะกําหนดเงื่อนไขในการห้ามไว้ด้วยก็ได้
(๔) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์
(๕) คุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ภาชนะบรรจุ
วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย ตลอดจนการเก็บรักษา
อาหารสัตว์นั้น
(๖) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่นําเข้าหรือส่งออก
(๗) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙
มาตรา ๗ ผู้ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๒) ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพือ่ ขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์นั้น
มาตรา ๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายต้องใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๕)
ผู้ขายต้องเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๕)
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”
ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์
เป็ น รองประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมการค้ า ภายใน อธิ บ ดี ก รมประมง อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร
อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ งรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งจํ านวนห้ าคนเป็ นกรรมการ ในจํ านวนนี้ จะต้ อ งแต่ งตั้ งจากผู้ แทนสหกรณ์ ห นึ่ ง คน
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสองคน และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สองคน
ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิซึ่ งพ้ นจากตํา แหน่ง ตามวาระนั้ น อยู่ในตํ าแหน่ งเพื่อ ดําเนิ น งานต่อ ไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดี
แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๖
(๒) การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๕๐
(๓) การพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘
(๔) การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรืออธิบดีร้องขอ
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
มาตรา ๑๕ ผู้ใ ดประสงค์ จ ะผลิ ตเพื่ อ ขาย หรื อ นํ าเข้ า เพื่ อ ขายอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
ตามมาตรา ๖ (๑) ให้ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตและเมื่ อ ผู้ อ นุ ญ าตออกใบอนุ ญ าตให้ แ ล้ ว จึ ง จะผลิ ต เพื่ อ ขาย
หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย
หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑) ด้วย
มาตรา ๑๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนด
ในประกาศตามมาตรา ๖ (๑) อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดําเนินการต่อไป
ต้องยื่นคําขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกล่าวภายใน
กําหนดเวลาแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเพื่อขาย
หรือนําเข้าเพื่อขายอยู่แล้วไม่ตอ้ งยื่นคําขออนุญาตอีก
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา ๖ (๑) ให้ยื่นคําขออนุญาต
และเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๑) ด้วย
มาตรา ๑๘ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๖ (๑)
อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดําเนินการต่อไป ต้องยื่นคําขออนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ เมื่อยื่นคําขอดังกล่าวภายในกําหนดเวลาแล้ว ให้ดําเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายอยู่แล้วไม่ต้องยื่นคําขออนุญาตอีก
มาตรา ๑๙ เมื่อได้รับคําขอตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘
ให้ ผู้ อ นุ ญ าตตรวจพิ จ ารณาและออกใบอนุ ญ าต หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง คํ า สั่ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อ นสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี
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๕ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๒๐ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้
เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต
(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด หรื อ คํ า สั่ ง ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายให้ จํ า คุ ก
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) มีสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การขาย หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษา
คุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการต้องมี
คุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ไม่ใช้
บังคับแก่
(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การผลิตเพื่อขาย การนําเข้าเพื่อขาย หรือการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อเป็นตัวอย่าง
ในทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
(๓) สหกรณ์ ห รื อ กลุ่ ม เกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่ ง ผลิ ต เพื่ อ ขายอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน
ผู้ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๒ ประเภทของใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๒) ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๓) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม (๑) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (๓) สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่ตนผลิต และผู้รับใบอนุญาตตาม (๒) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (๓) สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตน
นําเข้าด้วย
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย
ให้ถือว่าการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง
เป็นการกระทําของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการสุดวิสัย
ที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้
มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องกระทําให้เสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน จะยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตและ
ขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลที่มิได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกําหนดก็ได้ แต่การขอผ่อนผัน
ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ แล้วแต่กรณี
การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํามิได้
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอรับ
ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ ข อต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น หนั ง สื อ ต่ อ รั ฐ มนตรี ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต่
วันได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อผู้อุทธรณ์ร้องขอ
หมวด ๓
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
มาตรา ๒๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความ
ที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) จั ด ให้ มี ก ารแยกเก็ บ อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะเป็ น สั ด ส่ ว นต่ า งหากจากสิ่ ง ที่ อ าจทํ า ให้
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ
(๓) จั ด ให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ อ าหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ ต นผลิ ต ก่ อ นนํ า ออกจากสถานที่ ผ ลิ ต
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสามปี
(๔) จัด ให้ มี ฉ ลากสํ า หรั บ อาหารสัต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ การแสดงฉลากและข้ อ ความในฉลาก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก ผู้ผลิตจะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก
โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกําหนดก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร
มาตรา ๒๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่นําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความ
ที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) จั ด ให้ มี ก ารแยกเก็ บ อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะเป็ น สั ด ส่ ว นต่ า งหากจากสิ่ ง ที่ อ าจทํ า ให้
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ
(๓) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ทุกครั้งที่นําเข้า
(๔) จั ด ให้ มี ห นั ง สื อ รั บ รองจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง หนังสือรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๕) จัดให้มีฉลากสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ การแสดงฉลาก และข้อความในฉลาก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ เมื่ อ มี ป ระกาศตามมาตรา ๖ (๖) แล้ ว ให้ ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ส่ ง ออกอาหารสั ต ว์
นําอาหารสัตว์ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบ
อาหารสัตว์
การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความ
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๒) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ
(๓) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๗ (๔)
หรือมาตรา ๒๙ (๕) แล้วแต่กรณี ให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน
(๔) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะบรรจุ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชํารุด ห้ามนํามาขาย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรั บ ใบแทนตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือ
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่
นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งการย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ให้นําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕
และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับการย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
มาตรา ๓๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๕ ที่ ป ระสงค์ จ ะผลิ ต หรื อ นํ า เข้ า อาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะใด ต้องนําอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๖ เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แล้ว ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ซึ่งผลิต
หรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ต้องนําอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าว
มีผลใช้บังคับหรือนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี และให้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุ ม เฉพาะนั้ น ต่ อ ไปได้ จ นกว่ า ผู้ อ นุ ญ าตจะแจ้ ง ว่ า ไม่ อ อกใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะให้
มาตรา ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องผลิตหรือนําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
มาตรา ๓๘ การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้กระทําได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ถูกสั่ง
ยกเลิกหรือเพิกถอน
มาตรา ๔๐ อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะไว้ แ ล้ ว
หากภายหลังปรากฏว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๖ (๑) หรือไม่มีการผลิตหรือนําเข้าเกินสองปี
หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งแก้ไข ยกเลิกหรือเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เนื่องจากไม่มีการผลิตหรือนําเข้าเกินสองปี หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูกทําลาย
หรื อ ชํ ารุ ด ในสาระสําคั ญ ให้ผู้ รั บ ใบอนุญ าตยื่ น คํ าขอรั บ ใบแทนใบสํ าคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรั บ ใบแทนและการออกใบแทนใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๕
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
มาตรา ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และให้ถือว่าใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว
สิ้นอายุนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการนั้น
การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่
เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือ ผู้อ นุญาตไม่อ นุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต ต้องแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต
การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔ ผู้รับใบอนุ ญาตซึ่งได้แจ้ งการเลิ กกิจ การ ไม่ต่อ อายุ ใบอนุญาตหรื อ ผู้อ นุญาต
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตอื่น หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ หรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่
เห็นสมควร แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน
เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาต
เหลืออยู่ ห้ามผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว และให้ทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
ทั้งนี้ การทําลายให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๔๕ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอม
จากทายาท แสดงความจํ า นงต่ อ ผู้ อ นุ ญ าตเพื่ อ ขอประกอบกิ จ การนั้ น ต่ อ ไป เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว
ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจํานง
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย
การแสดงความจํานง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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ให้นําความในมาตรา ๔๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกรณีที่ทายาทผู้ครอบครอง
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นไม่แสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
หมวด ๖
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ในกรณีที่มีการฟ้อง
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต่ อ ศาลว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ผู้ อ นุ ญ าตจะสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต
ไว้รอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้
มาตรา ๔๗ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้เมื่อปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ (๑) หรือฝ่าฝืน
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตใด ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ อี ก ไม่ ไ ด้ จ นกว่ า
จะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ปิดคําสั่งไว้
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง
มาตรา ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ห้ามขายตามมาตรา ๕๖ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่นหรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน
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ให้นําความในมาตรา ๔๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
หมวด ๗
ใบรับรอง
มาตรา ๕๒ เพื่อเป็นการจัด การผลิ ตอาหารสัตว์ที่ ดี ผู้ผลิ ตอาหารสัตว์จ ะขอให้ ผู้อ นุญาต
ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ก็ได้
โดยผู้ร้องขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การกําหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใด
ที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ อาหารสัต ว์ ตลอดจนการขอใบรั บ รองและการออกใบรั บ รองตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๓ ใบรับรองตามมาตรา ๕๒ ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันออกใบรับรอง
(๒) ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์นอกจาก (๑) ให้ใช้ได้เฉพาะครั้งเท่านั้น
มาตรา ๕๔ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองตามมาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
ใบรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง
มาตรา ๕๕ การขอต่ออายุใบรับรองให้ยื่นคําขอก่อนใบรับรองสิ้นอายุ เมื่ อได้ ยื่ นคํ าขอต่ ออายุ
ใบรั บ รองแล้ ว ให้ ใ บรั บ รองเดิ ม ใช้ ต่ อ ไปได้ จ นกว่ า ผู้ อ นุ ญ าตจะสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใ บรั บ รองนั้ น
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองจะต้องกระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน
การขอต่ออายุใบรับรองและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๘
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
มาตรา ๕๖ ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้
(๑) อาหารสัตว์ปลอมปน
(๒) อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
(๓) อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
(๔) อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๕) อาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน
(๖) อาหารสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๓)
มาตรา ๕๗ อาหารสัตว์ปลอมปน ได้แก่
(๑) อาหารสั ต ว์ ต ามมาตรา ๖ (๑) ที่ ใ ช้ วั ต ถุ อื่ น เป็ น ส่ ว นผสมไม่ ต รงกั บ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้
ยกเว้นวัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือ
(๒) อาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๒) ที่เพิ่ม สับเปลี่ยน ใช้วัตถุอื่นปน หรือลดปริมาณวัตถุที่มีคุณค่า
มาตรา ๕๘ อาหารสั ต ว์ เสื่ อ มคุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ อาหารสั ต ว์ ต ามมาตรา ๖ (๑) หรื อ (๒)
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) มีสิ่งใด ๆ ที่อาจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของอาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็นอันตราย
ต่อสัตว์ ตามลักษณะ ชนิด หรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖ (๕)
มาตรา ๕๙ อาหารสั ต ว์ ผิ ด มาตรฐาน ได้ แ ก่ อาหารสั ต ว์ ต ามมาตรา ๖ (๑) หรื อ (๒)
ที่มคี ุณภาพหรือมาตรฐานไม่ถูกต้องตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๐ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าอาหารสัตว์
ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) เป็น อาหารสัต ว์ปลอมปนหรื อ อาหารสัต ว์เ สื่ อ มคุณ ภาพไม่ ได้ เว้น แต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาหารสัตว์นั้นไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒)
ให้ถูกสุขลักษณะปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้อธิบดีมีอํานาจ
(๑) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒)
ปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์
(๒) ออกคํ า สั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ผู้ ข ายอาหารสั ต ว์ ง ดการผลิ ต นํ า เข้ า
หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) ที่ผลิตหรือนําเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ หรือปรากฏ
ผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) ที่ไม่สมควรใช้เลี้ยงสัตว์
(๓) ประกาศผลการตรวจพิ สู จ น์ อ าหารสั ต ว์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบในกรณี ที่ เ ป็ น อาหารสั ต ว์
ตามมาตรา ๕๖ หรือภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่ต้องห้ามตามมาตรา ๖ (๕)
ประกาศตาม (๓) ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า ให้ระบุชื่อผู้ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ
พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น และถ้าอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุดังกล่าว
มีชื่อทางการค้าหรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเข้า ให้ระบุชื่อทางการค้าและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเข้านั้นด้วย
แล้วแต่กรณี
(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า แต่ปรากฏตัวผู้ขาย ให้ระบุชื่อผู้ขายและ
สถานที่ขาย พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น
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หมวด ๙
การโฆษณาอาหารสัตว์
มาตรา ๖๒ การโฆษณาอาหารสัตว์ ต้อง
(๑) ไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งกําเนิดของ
อาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์
การโฆษณาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๓ ผู้ ใ ดสงสั ย ว่ า การโฆษณาอาหารสั ต ว์ ข องตนจะเป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทําการโฆษณาได้ ในกรณีนี้
ผู้อนุญาตจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับคําขอ ถ้าไม่แจ้ง
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว
การพิจารณาของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การให้ความเห็นของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปไม่ตัดอํานาจของ
ผู้อนุญาตที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทําไปตามความเห็นของผู้อนุญาตที่ให้ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าการกระทํานั้น
เป็นความผิดทางอาญา
มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์ ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขาย หรือ ผู้ทําการโฆษณาแก้ไขหรือระงับการโฆษณาอาหารสัตว์
ที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๖๒
(๒) ให้ โ ฆษณาเพื่ อ แก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด ของผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการโฆษณาที่ ไ ด้
กระทําไปแล้ว
(๓) ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ นํ าเข้ า ผู้ข าย หรื อ ผู้ ทํ า การโฆษณา ระงั บ การผลิ ต การนํ า เข้ า การขาย
หรือการโฆษณาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา
หมวด ๑๐
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๖๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต นําเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้น
เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุก
อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรือวิธีการเก็บรักษา
(๓) นํา อาหารสั ต ว์ห รื อ วั ตถุ ที่ ส งสัย ว่ า เป็น อาหารสั ต ว์ใ นปริ ม าณพอสมควรไปเป็ น ตัว อย่ า ง
เพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์
(๔) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
(๕) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอํานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๘ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๖๕ (๔) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์เมื่อปรากฏว่า
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด
(๒) ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารดํ า เนิ น คดี แ ละผู้ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองมิ ไ ด้ ร้ อ งขอคื น ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี หรือ
(๓) ในกรณี ที่ มี ก ารดํ าเนิ น คดี แ ละพนั ก งานอั ย การมี คํ า สั่ ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี ห รื อ ศาลไม่ ไ ด้
พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๙ ถ้าสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๖๕ (๔) เป็นของเสียง่าย หรือเป็นของ
ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานตามที่กําหนดไว้ หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาด
สิ่งนั้นเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น โดยฝากไว้
กับธนาคารของรัฐ
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หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๗๐ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือ ผู้ขายอาหารสัตว์
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทํา
ที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้ หรือ
เพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
สั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจําหน่ายได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือ
ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
การจําหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกําหนดเก้าสิบวันดังกล่าวแล้ว
ยังจําหน่ายไม่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร
ก็ให้มีอํานาจสั่งให้ทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่ต้องทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหารสัตว์
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจํานวนนั้นแก่ทางราชการ
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ ใ ดผลิ ต เพื่ อ ขาย นํ า เข้ า เพื่ อ ขาย หรื อ ขายอาหารสั ต ว์ ต ามมาตรา ๖ (๒)
โดยไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๗ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ผลิ ตอาหารสัตว์ เพื่อ ขายหรือ ผู้ขายอาหารสัต ว์ผู้ใดไม่ ปฏิบั ติตามมาตรา ๘
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ นํ า เข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๕ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๗๕ ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ (๓) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้วโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทนับแต่
วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา ๗๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
มาตรา ๗๙ ผู้รับใบอนุ ญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๐ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ส่ ง ออกอาหารสั ต ว์ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๘๓ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑) อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๕๖ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๓) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๘๕ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตผู้ ใ ดไม่ ห ยุ ด ประกอบกิ จ การอั น เป็ น
การฝ่ า ฝื น มาตรา ๔๖ วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น สองหมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา ๕๗ (๑)
หรืออาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๑) หรือ (๔)
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๑) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา ๕๗ (๒)
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๑) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา ๖ (๑) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๒) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา ๖ (๒) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๒) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา ๖ (๒) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๓) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน
หรืออาหารสัตว์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๓) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ (๕) หรือ (๖)
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๙๒ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา ๖๑ (๑) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๓ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา ๖๑ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ ผู้ ใ ดโฆษณาอาหารสั ต ว์ อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๒
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๕ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขาย หรือผู้ทําการโฆษณาอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา ๖๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๗ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือ น หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๙๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิด
ที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๐๐ ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๑๐๑ ใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาตนั้น หรือจนกว่าผู้อนุญาตจะมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๐๒ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้แทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๓ คํ าขออนุ ญาต และคํ าขอขึ้ นทะเบี ยน ที่ ได้ ยื่ นไว้ ตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตหรือคําขอ
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๔ บรรดากฎกระทรวงหรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญ ญัติควบคุมคุ ณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรื อใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร
ไม่เกิน ๑๐ ตัน ต่อชัว่ โมง
ฉบับละ
๒๐,๐๐๐ บาท
(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร
ส่วนที่เกิน ๑๐ ตัน ต่อชัว่ โมง คิดเพิ่มจาก (ก)
ตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท เศษของหนึง่ ตันให้ คิดเป็ นหนึง่ ตัน
(๒) ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับอาหารสัตว์
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตนําเข้ าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ฉบับละ
๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ก) ขายส่งและขายปลีก
ฉบับละ
๒,๐๐๐ บาท
(ข) ขายปลีก
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
(๕) ใบสําคัญการขึ ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) การขอแก้ ไขรายการในใบสําคัญการขึ ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสูตรอาหารสัตว์
ครัง้ ละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(ข) ในส่วนอื่น ๆ
ครัง้ ละ
๑,๐๐๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบสําคัญ
การขึ ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(๘) การต่ออายุใบอนุญาตครัง้ ละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยเฉพาะการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกใบรับรองระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสัตว์และใบรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ รวมทั้งปรับปรุง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์ บทกําหนดโทษ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ANIMAL FEED QUALITY CONTROL ACT
B.E. 2558
-----------------------------------

BHUMIBOL ADULYADEJ REX.
Given on the 3rd Day of March 2015
Being the 70th year of the present reign.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that,
Whereas it is deemed expedient to revise the law on animal feed quality control,
His Majesty the King has this act decreed with the advice and consent of the National
Assembly as follows:
Section 1

This Act is called the “Animal Feed Quality control Act, B.E. 2558”.

Section 2 This Act shall come into force as from the day following the date of its
publication in the Government Gazette.
Section 3

The following acts shall be repealed:

(1) The Animal Feed Quality Control Act, B.E. 2525
(2) The Animal Feed Quality Control Act (No. 2), B.E. 2542
Section 4

In this Act,

“Animal feed” means
(1) material intended for use or animal feeding by eating, drinking, licking or
entering into animal body by any method or
(2) material intended for use with or as a mixture in the production of animal feed;
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“Especially controlled animal feed” means the animal feed that have impact on the
economy or society or may be harmful to animals or may affect meat consumers as a whole.
The production or importation of such animal feed for sale must be registered accordance
with the notifications prescribed by the Minister with the advice of the Animal Feed Quality
Control Committee;
“Produce” means manufacture, mix, alter the state, flavor, alter the form or repack;
“Sell” means distribute, dispose of, give or exchange for commercial benefits,
including possess for sale;
“Import” means bring or order into the kingdom;
“Export” means bring or send outside the kingdom;
“Container” means any material used specifically for packing or wrapping animal
feed;
“Label” covers picture, imprint or any statement displayed on animal feed container;
“Licensee” means a person whose license is granted under this Act; in case of
licensee who is a juristic person, it shall also means a person appointed by the juristic
person to carry out its operation;
“Licensor” means the Director-General or a person designated by the DirectorGeneral;
“Committee” means the Animal Feed Quality Control Committee;
“Competent official” means a person appointed by the Minister for the execution of
this Act;
“Director-General” means the Director-General of the Department of Livestock
Development;
“Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act.
Section 5
The Minister of Agriculture and Cooperatives shall have charge and
control of the execution of this Act and shall have power to appoint competent officials,
issue Ministerial Regulations prescribing fees not exceeding the rates annexed hereto, to
grant fee exemption, to prescribe other activities, and to issue notifications for the execution
of this Act.
Such Ministerial Regulations and notifications shall come into force upon their
publication in the Government Gazette.
Section 6
For the benefit of animal feed quality control, the Minister shall, with
the advice of the Committee, have power to issue notifications on the following matters:
(1) name, category, type, characteristic, quality or standard of especially controlled
animal feed as well as the rules, procedures and conditions of the production for sale,
importation for sale or the sale of the said especially controlled animal feed;
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(2) name, category, type, characteristic, quality or standard of animal feed that is
not the especially controlled animal feed in (1), including the rules, procedures and
conditions of the production for sale, importation for sale or the sale of such animal feed;
(3) name, category, type or characteristic of the animal feed whose production,
importation or sale is prohibited. Prohibition conditions may also be prescribed;
(4) name, category, type, characteristic or attributes of prohibited material in animal
feed mixture;
(5) quality or standard of the equipment or facilities for the production for sale of
animal feed, container, prohibited material in container, the use of animal feed container for
sale, and the storing of such animal feed;
(6) designation of any place in the kingdom as a checkpoint of imported/exported
animal feed;
(7) qualifications, rules and procedures for the appointment of expert committee
members under Section 9.
Section 7
Producers and importers of animal feed for sale or sellers of animal
feed in Section 6 (2) must comply with the rules, procedures and conditions for the
production and importation for sale or the sale of such animal feed.
Section 8
Producers of animal feed for sale must employ equipment or facilities
of good quality and standard for the production of animal feed, and shall store animal feed
in accordance with the notification issued by the Minister under Section 6 (5).
Sellers must store animal feed in accordance with the notification issued by the
Minister under Section 6 (5).

CHAPTER I
Animal Feed Quality Control Committee
---------------------Section 9
There shall be a committee titled the “Animal Feed Quality Control
Committee” consisting of the Permanent Secretary of the Agriculture and Cooperatives
Ministry as Chairman, the Director-General of the Department of Livestock Development as
Vice-Chairman, and the Director-Generals of the Department of Internal Trade, Department
of Fishery, Department of Agriculture and the Department of Customs as well as the
Secretary-General of the Food and Drug Administration and the Secretary-General of the
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards as committee members (by
position). Another five expert committee members shall be appointed by the Minister; one
representatives from of the cooperative organizations, two representatives from the
legitimate agriculturalist groups, and another two representatives from business operators in
the animal feed industry.
The Secretary-General of the National Bureau of Agricultural Commodity and Food
Standards shall be a member and the secretary of this Committee.
Section 10 The expert members of the Committee shall serve a term of two years
each.
In the event where an expert member of the Committee vacates office before the
expiration of his or her term, the Minister may appoint a replacement expert member who
shall hold office for the remaining term of the member he or she replaces.
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At the completion of the term of office prescribed in paragraph one, if a new
committee member has not been appointed, the out-going member may be re-appointed to
continue their duties until the newly appointed member takes up his or her office.
The expert committee member, who vacates office at the completion of his or her
term of office, may be reappointed but for not more than two consecutive terms.
Section 11 In addition to the expiration of the term of office, an expert member
of the Committee may vacate office upon:
(1) death;
(2) resignation;
(3) being removed by the Minister for reason of incompetence in the performing of
duties, gross misconduct or lack of ability;
(4) being a bankrupt;
(5) being an incompetent or a quasi-incompetent person;
(6) having been sentenced by a final judgment to a term of imprisonment, except
for an offense committed through negligence or petty offense.
Section 12 The Committee shall have power and duty to advise or give opinion to
the Minister or the Director-General, as the case may be, on the following matters:
(1) issuance of notification under Section 6;
(2) consideration of appeals under Section 26, Section 40 or Section 50;
(3) suspension of license under Section 46 or revocation of licenses under Section
48;
(4) control of animal feed quality as entrusted by the Minister or as requested by
the Director-General.
Section 13 The quorum of the committee meeting shall consist of not less than
one-half of the total number of committee members.
In the event where the Chairman is absent or unable to perform his or her duties at
a committee meeting, the Vice-Chairman shall preside over the meeting instead. If both the
Chairman and Vice-Chairman are absent or unable to perform their duties, the meeting shall
select one of the attending members to preside over the meeting.
Meeting decisions shall be made by a majority vote. Committee members shall have
one vote each. In the event of a tie vote the presiding member shall have a second and
casting vote.
Section 14 The Committee may appoint a subcommittee for the deliberation or
execution of the matters entrusted by the Committee.
Section 13 shall apply, mutatis mutandis, to the subcommittee meetings.
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CHATER II
License Application and Issuance
----------------------Section 15 Any person, who wishes to produce or import for sale an especially
controlled animal feed under Section 6 (1), shall have to apply for a relevant license and
shall begin producing or importing for sale the said especially controlled animal feed only
after such license has been granted by the licensor.
The application and issuance of a license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
The licensee under paragraph one must also comply with the rules, procedures and
conditions for the production or importation for sale of the especially controlled animal feed
prescribed by the Minister under Section 6 (1).
Section 16 Any person who has already produced or imported for sale an
especially controlled animal feed prescribed in a notification issued under Section 6 (1), prior
to the date that the said notification comes into force, and wishes to continue the operation
must apply for a relevant license within thirty days of the date that the said notification
comes into force. After having submitted an application within the prescribed time period,
the applicant may continue the operation until there is a refusal order. Licensees who have
already been granted a license to produce or import for sale do not have to reapply for
another license.
Section 17 Any person, who wished to sell an especially controlled animal feed
under Section 6 (1), shall have to apply for a license and shall sell the said especially
controlled animal feed only after such license has been granted by the licensor.
The application and issuance of a license under paragraph one shall be in accordance
with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
Licensees under paragraph one must also comply with the rules, procedures and
conditions for the sale of the especially controlled animal feed prescribed by the Minister
under Section 6 (1).
Section 18 Any person who has already sold an especially controlled animal feed
prescribed in a notification issued under Section 6 (1), prior to the date that such notification
comes into force, and wishes to continue the operation must apply for a relevant license
within thirty days of the date that the said notification comes into force. After having
submitted an application within the prescribed time period, the applicant may continue the
operation until there is a refusal order. Licensees who have already been granted a license
to sell at the time do not have to reapply for another license.
Section 19 Upon receiving an application under Section 15, Section 16, Section
17 or Section 18, the licensor shall consider and grant a license or shall notify the applicant
in writing the reasons for application refusal within forty-five days of the date of receipt of
the application with correct and complete details.
In case of necessity where the licensor cannot grant a license or cannot notify an
application refusal within the prescribed time period in paragraph one, an extension may be
granted for a period of thirty days each but not more than two extensions. The applicant
must be informed in writing of the extension and the reasons thereof prior to the end of the
prescribed period in paragraph one or the end of the extended period, as the case may be.
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Section 20 The licensor shall grant a license to produce, import or sell of
especially controlled animal feed when it appears that the applicant:
(1) is the owner of the operation applying for a license;
(2) is not less than twenty years of age;
(3) resides in Thailand;
(4) is not a bankrupt;
(5) has never been sentenced by a final judgment or a lawful order to a term of
imprisonment for an offense considered by the laws or by this Act to have an element of a
crime, unless the applicant has completed the imprisonment term at least two years before
the date of license application;
(6) is not a person of unsound mind, an incompetent or a quasi-incompetent person;
(7) possesses a production, importation, sale or storage facilities for especially
controlled animal feed and equipment for the production, importation, sale or storage facility
for especially controlled animal feed; has measures for the control and maintenance of
especially controlled animal feed quality that comply with the characteristics and the amount
prescribed in the ministerial regulations.
In the event where an applicant is a juristic person, a manager or representative of
the juristic person who carries out the operation must possess the qualifications specified in
(2) and (3), and must not possess the prohibited characteristics specified in (4), (5) or (6).
Section 21 The provisions of Section 15, Section 16, Section 17 and Section 18
shall not apply to:
(1) Ministries, Sub-Ministries, Departments or State enterprises engaging in the
production or importation of especially controlled animal feed for the government interest;
(2) the production and importation for sale or the sale of especially controlled animal
feed as an example for academic, registration or purchasing purposes;
(3) legitimate cooperatives or farmers’ groups who produce especially controlled
animal feed for their members or for farmers in their group.
Those who have been granted exemption under paragraph one must inform the
licensor of such exemption and must comply with the rules, procedures and conditions
prescribed by the Minister.
Section 22 Licenses are classified as follows:
(1) license to produce animal;
(2) license to import animal feed;
(3) license to sell animal feed.
The licensees under (1) shall also be the licensees under (3) for the specific
especially controlled animal feed that they produce. The licensees under (2) shall also be the
licensees under (3) for the specific especially controlled animal feed that they import.
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Section 23 Licenses granted under Section 22 shall cover the employees or
agents of a licensee.
Any act committed by an employees or agent, who is covered by the license under
paragraph one, shall be considered an act committed by the licensee, unless the licensee is
able to provide a proof that such act is committed beyond his or her knowledge or control.
Section 24 Licenses granted under Section 22 shall be valid for the following
periods of time:
(1) a license to produce especially controlled animal feed shall be valid for three
years from the date of issue;
(2) a license to import especially controlled animal feed shall be valid for one year
from the date of issue;
(3) a license to sell especially controlled animal feed shall be valid until the end date
of the calendar year in which the license was granted.
Section 25 Any licensee who wishes to renew his or her license shall submit an
application before the expiry date of the license. After submitting the application, the
licensee shall continue with the operation until the licensor refuses to renew the application.
Whether a license renewal is granted or not, the application must be finalized within thirty
days of the date of receipt of the application with correct and complete details.
The application and issuance of a license renewal shall be in accordance with the
rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
A licensee, whose license has expired not more than thirty days after its expiry date,
may submit a license renewal and grace period application and may provide reasons for not
being able to submit a license renewal application in time. The grace period application
cannot be used to claim an exemption from Section 77 or Section 78, as the case may be.
Applying for a license renewal more than thirty days after its expiry date is not
allowed.
Section 26 In the case where the licensor refuses to grant or renew a license, the
applicant shall have the right to appeal in writing to the Minister within thirty days of the
date of receipt of such refusal.
The decision of the Minister shall be final.
In the case where the licensor refuses to renew the license before the Minister
makes a decision under paragraph two, the Minister shall have power to permit the licensee
to continue operating upon the licensee’s request.

CHAPTER III
Duties of Licensees
------------------Section 27 Licensees to produce especially controlled animal feed for sale shall
comply with the followings:
(1) Provide signage in a conspicuous place, easily visible from outside the building, to
indicate a place of production or storage of an especially controlled animal feed. Signage
features, size and statement thereon shall be in accordance with the rules, procedures and
conditions prescribed by the Minister.
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(2) Store especially controlled animal feed separately from any item that may cause
quality deterioration.
(3) Arrange to have the especially controlled animal feed, which is produced by the
licensee, analyzed before leaving the place of production. Evidence and details of the
analysis must be kept for inspection for no fewer than three years.
(4) Provide labels for the especially controlled animal feed. Display of labels and the
statement thereon shall be in accordance with the rules, procedures and conditions
prescribed by the Minister.
Section 28 For exportation benefits, producers shall produce especially controlled
animal feed for export under the quality, standard, labelling or any other details prescribed
by the buyer. However, such operations must comply with the rules, procedures and
conditions prescribed by the Minister.
Sale of the especially controlled animal feed in paragraph one within the kingdom is
prohibited.
Section 29 Licensees to import especially controlled animal feed shall comply with
the followings:
(1) Provide signage in a conspicuous place, easily visible from outside the building, to
indicate a place of importation or storage of an especially controlled animal feed. Signage
features, size and statement thereon shall be in accordance with the rules, procedures and
conditions prescribed by the Minister.
(2) Store especially controlled animal feed separately from any item that may cause
quality deterioration.
(3) Obtain certificates issued by producers of the imported animal feed that bear the
analysis details for each lot of imported especially controlled animal feed.
(4) Obtain certificates issued by a government unit in the country of production or by
other agencies approved by the government unit in the said country. Such certificates shall
be in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed by the Minister.
(5) Provide labels for the especially controlled animal feed. Display of labels and the
statement thereon shall be in accordance with the rules, procedures and conditions
prescribed by the Minister.
Section 30 After establishing checkpoints under Section 6 (6), importers or
exporters of imported or exported animal feed, as the case may be, shall bring their animal
feed for inspection by competent officials at an animal feed checkpoint.
Inspection of animal feed by competent officials shall be in accordance with the
rules, procedures and conditions prescribed by the Minister.
Section 31 Licensees to sell especially controlled animal feed shall comply with
the followings:
(1) Provide signage in a conspicuous place, easily visible from outside the building, to
indicate a place of sale or storage of an especially controlled animal feed. Signage features,
size and statement thereon shall be in accordance with the rules, procedures and conditions
prescribed by the Minister.
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(2) Store the especially controlled animal feed separately from any item that may
cause quality deterioration.
(3) Keep labels on the especially controlled animal feed containers prescribed in
Section 27 (4) or Section 29 (5), as the case may be, complete and clearly visible.
(4) Maintain especially controlled animal feed containers in good conditions. Sale of
the especially controlled animal feed is prohibited if its container is damaged.
Section 32 In case of loss, destruction or damage to a license in its essential part,
the licensee can apply for a replacement license within fifteen days of the date that such
loss, destruction or damage becomes known.
The application for and issuance of a replacement license shall be in accordance with
the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulations.
Section 33 Licensees must display a license or a replacement license in a
conspicuous and easily visible place at the place of production, importation or sale of
especially controlled animal feed, as the case may be.
Section 34 Licensees who wish to relocate the place of production, importation,
sale or storage of especially controlled animal feed, as the case may be, must notify
competent officials of such relocation not less than fifteen days in advance.
The rules, procedures and conditions regarding license application and issuance
under Section 15 and Section 17 shall apply, mutatis mutandis, to the relocation of a place
of production, importation, sale or storage of the especially controlled animal feed in
paragraph one.

CHAPTER IV
Registration of Especially Controlled Animal Feed
-----------------------------Section 35 Licensees in Section 15, who wish to produce or import any especially
controlled animal feed, must bring the said especially controlled animal feed for registration
with competent officials. They shall be able to produce or import the said especially
controlled animal feed only after a certificate of registration for the said animal feed has
been granted.
The application for and issuance of a certificate of registration for especially
controlled animal feed shall be done in accordance with the rules, procedures and conditions
prescribed by the Minister.
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Section 36 After a notification prescribed in Section 6 (1) has been issued,
licensees in Section 16, who has already been producing or importing especially controlled
animal feed before such notification comes into force, must present the especially controlled
animal feed to competent officials for registration within sixty days of the date that the
notification has come into force or from the date of issuance of the license under Section 16,
as the case may be. The applicant can continue to produce or import the said especially
controlled animal feed until being informed by the licensor that a certificate of registration of
the said especially controlled animal feed shall not be granted.
Section 37 Licensees to produce or import especially controlled animal feed must
produce or import only the especially controlled animal feed indicated in the certificate of
registration.
Section 38 Any amendment of the certificate of registration particulars is allowed
only after a permission has been obtained from the competent officials.
The application for and permission to amend the certificate of registration particulars
for especially controlled animal feed shall be in accordance with the rules, procedures and
conditions prescribed by in the Minister.
Section 39 A certificate of registration of especially controlled animal feed shall be
valid for an indefinite period of time unless it has been terminated or revoked.
Section 40 If it appears afterwards that a notification of changes under Section 6
(1) has been issued or that the especially controlled animal feed, with granted certificate of
registration, has not been produced or imported for more than two years or that it may be
harmful to animals, the Director-General shall have power to order an amendment,
termination or revocation of the certificates of registration for especially controlled animal
feed and to have such notification published in the Government Gazette.
Licensees whose certificate of registration for especially controlled animal feed has
been terminated or revoked, because it has not been produced or imported for over two
years or because it may be harmful to animals, are entitled to submit a written appeal to the
Minister within fifteen days from the date of being notified of the fact.
The decision of the Minister shall be final.
Submission of an appeal under paragraph two shall not be used to stay the
execution of the termination or revocation order of the certificate of registration for the
especially controlled animal feed.
Section 41 In case of loss, destruction or damage to a license in its essential part,
the licensee can apply for a replacement certificate of registration for especially controlled
animal feed within fifteen days of the date that such loss, destruction or damage becomes
known.
The application for and issuance of a replacement certificate of registration for
especially controlled animal feed shall be in accordance with the rules, procedures and
conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
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CHAPTER V
Termination or Transfer of Business
-------------------------Section 42 Any licensee, who wishes to terminate a business operation that has
been granted a license under this Act, shall notify such termination to the licensor in writing
and return the license and certificate of registration for such especially controlled animal
feed. The said license and certificate of registration shall be considered expired from the
date that such termination is notified.
In notifying business termination under paragraph one, the licensee shall specify the
remaining amount of the especially controlled animal feed stock and its place of storage in
accordance with the rules, procedures and conditions prescribed by the Minister.
Section 43 Any licensee, who has not applied for a license renewal or to whom
the licensor refuse to grant a license renewal, must specify the remaining amount of the
especially controlled animal feed stock and its place of storage within thirty days of the
license’s expiry date or from the date that the licensor refuses to grant a license renewal.
The notification required in paragraph one shall be given in accordance with the
rules, procedures and conditions prescribed by the Minister.
Section 44 Licensees who have notified their termination of operation and who
do not wish to renew the license or whose license renewal application was refused by the
licensor, as the case may be, must sell the remaining amount of their especially controlled
animal feed stock to another licensee or to a person deemed appropriate by the licensor
within ninety days of the date of termination notice, the expiry date of the license or the
date that the license renewal application was refused by the licensor. Nevertheless, the
licensor may extend the said periods as deemed necessary but not more than ninety days.
After the period in paragraph one has passed and the licensees to sell, who still have
in their possession the especially controlled animal feed stock that requires a license, are
prohibited from selling the stock and shall destroy them within thirty days from the date that
the prescribed period in paragraph one has passed. The licensees shall notify the licensor of
its destruction in accordance with the regulations prescribed by the Director-General with
the approval of the Committee.
The notification required in paragraph one shall be given in accordance with the
rules, procedures and conditions prescribed by the Minister.
Section 45 Within ninety days of the death of a licensee, his or her successor or a
person authorized by the successor shall inform the intention to continue the operation to
the licensor. Upon obtaining a permission to do so the person who notified such intention
shall continue operating until the expiry date of the license. The person who notified such
intention shall be considered a licensee under this Act from the date that the original
licensee passed away.
The notification of such intention shall be given in accordance with the rules,
procedures and conditions prescribed by the Minister.
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The provisions of Section 44 paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis
mutandis, in the event where the successor of the especially controlled animal feed licensee
has not indicated his or her intention to continue the operation under paragraph one.

CHAPTER VI
Suspension or Revocation of Licenses
---------------------Section 46 When it appears that any licensee under Article 15 or Article 17 fails
to comply with this Act or the Ministerial Regulation or the Notification issued under this Act,
the licensor, with the approval of the Committee, shall have power to suspend the license of
the said licensee for a period of not more than one hundred and twenty days at a time. But
in the case where a licensee has been prosecuted for an offense under this Act, the licensor
may suspend the license and await the final judgment of the Court.
The licensee whose license has been suspended must cease to operate the business
in the license and shall not apply for any other license under this Act during the suspension
period.
Section 47 The licensor has power to withdraw a license suspension order prior
to its end date when it appears that the suspended licensee has duly complied with this Act
or the Ministerial Regulation or the Notification issued under this Act.
Section 48 When it appears that a licensee has committed an offense under
Section 56 (1) of this Act or has disobeyed the suspension order, the licensor, with the
approval of the Committee, has power to revoke his or her license.
The licensee whose license has been suspended shall not apply for any other license
under this Act until two years from the date of the license revocation order has elapsed.
Section 49 The license suspension or revocation order shall be issued and
informed to the licensee in writing. In the event where the licensee cannot be found or
refuses to accept such order, the said order shall be posted in a conspicuous and easily
visible place at the location specified in the license. The licensee shall be considered notified
of the said order as from the date of its posting.
Section 50 The licensee whose license has been suspended or revoked shall have
the right to appeal in writing to the Minister within thirty days of the date of notification of
such order.
The decision of the Minister shall be final.
The appeal under paragraph one shall not be considered a stay of the execution of
the suspension or revocation order unless the Minister shall otherwise order.
Section 51 The licensee whose license has been revoked must sell the remaining
amount of the animal feed, which is not the especially controlled animal feed under Section
56, in his or her possession to another licensee or to a person deemed appropriate by the
licensor within ninety days from the date of being notified about the revocation order or the
Minister’s decision. The licensor may extend this period as deemed appropriate but the
extension shall not exceed ninety days.
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The provisions of Section 44 paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis
mutandis, in the event where the licensee whose license has been revoked is unable to
continue the operation in paragraph one.

CHAPTER VII
Certificates
-----------------------Section 52 For the best practice of animal feed management, the animal feed
producer may request the licensor to issue a certificate of quality assurance for animal feed
or any other certificate relating to animal feeds. Certificate applicant shall be responsible for
the application fees.
Determination of the name, category or type of certificate of quality assurance for
animal feed or any other certificate relating to animal feeds as well as the application or
issuance of the certificate in paragraph one shall be in accordance with the rules,
procedures and conditions prescribed by the Minister.
Section 53 The certificates issued under Section 52 shall be valid for the following
periods of time:
(1) Certificate of quality assurance for animal feed shall be valid for a period of three
years from its date of issue.
(2) Any other types of certificate relating to animal feeds beside the certificate in (1)
shall be valid for single use only.
Section 54 The licensor has power to revoke the license under Section 52 when it
appears that the certificate grantee does not comply with the rules, procedures and
conditions prescribed by the Minister under Section 52 paragraph two.
Section 55 An application for certificate renewal must be submitted before its
expiry date. After submitting such application, the applicant may continue to use the existing
certificate until the renewal request is denied by the licensor. Approval or non-approval of
the renewal request must be finalized within thirty days of the date of receipt of a request
with correct and complete details.
The application or issuance of a certificate renewal shall be in accordance with the
rules, procedures and conditions prescribed by the Minister.

CHAPTER VIII
Animal Feed Quality Control
------------------It is prohibited to produce or import for sale or to sell the following

Section 56
animal feeds:
(1) Adulterated animal feed;
(2) Deteriorated animal feed;
(3) Animal feed that deviates from the standard;
(4) Animal feed requiring registration that is not registered;
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(5) Animal feed whose registration has been revoked by the Director-General;
(6) Animal feed prescribed by the Minister under Section 6 (3).
Section 57 Adulterated animal feed is:
(1) that animal feed in Section 6 (1) that contains any material other than those
specified in the certificate of registration, except for any material that may occur naturally as
prescribed by the Minister or
(2) the animal feed in Section 6 (2) that has been added, substituted or mixed with
other material or the volume of its nutrients has been reduced.
Section 58 Deteriorated animal feed is the animal feed in Section 6 (1) or (2) that
has the following characteristics:
(1) aged more than the indicated date on the label;
(2) contains material that may be toxic as a result of animal feed processing and
may be harmful to animals, with the characteristics, types or amounts prescribed by the
Minister;
(3) being packed in the prohibited containers under section 6 (5).
Section 59 Animal feed that deviates from the standard is the animal feed in
Section 6 (1) or (2) whose quality or standard does not comply with those prescribed by the
Minister.
Section 60 Licensees, importers or sellers shall not deny their liability on the
claim that they are unaware that the animal feed in Section (1) or (2) is an adulterated or
deteriorated animal feed, unless it can be proved that they have a reasonable cause to
believe that the animal feed in question is not adulterated or deteriorated.
Section 61 For the benefit of proper quality control of the animal feed in Section
6 (1) or (2) and to ensure that it is hygienic and harmless to both animals and human
consumers of animal products, the Director-General shall have power to:
(1) issue a written order requiring producers, importers or sellers of animal feed to

improve the place of production or storage of animal feed;
(2) issue a written order requiring producers, importers or sellers of animal feed to
refrain from producing, importing or selling the animal feed in Section 6 (1), which has been
produced or imported without being properly registered or appears from a test result that it
is the animal feed in Section 6 (1) or (2) and is unfit for animal feeding.
(3) announce the animal feed test results to the public when it is the animal feed in
Section 56 or the animal feed packed in the prohibited container under Section 6 (5).
The announcement under (3) shall include the following statements:
(a) In the case where the producer or importer can be identified, the operator’s
name, place of operation as well as type and characteristics of the animal feed or its
container must be specified. If such animal feed or container has a trade name or a
production or importation lot number, the said trade name and production or importation lot
number, as the case may be, must be specified;
(b) In the case where the producer or importer is not present and only the seller
can be identified, the seller’s name and place of sale as well as the type and characteristics
of the animal feed or its container must be specified.
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CHAPTER IX
Animal Feed Advertising
--------------------Section 62 Animal feed advertising shall not:
(1) indicate the benefit, quality, amount, standard, composition or place of origin of
an animal feed that is false or exaggerated;
(2) include any statement that may cause any material misunderstanding relating to
an animal feed.
Animal feed advertising shall be in accordance with the rules, procedures and
conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
Section 63 Any person, who is in doubt about possible violation or noncompliance of its animal feed advertisement under this Act, may ask the licensor to consider
and give opinion on it before advertising. In such event, the licensor shall have to give
opinion to the requesting operator within thirty days from the date of submission of the
request. If no opinion has been given within the prescribed time period, it shall be taken
that an approval has been given by the licensor.
The licensor’s consideration under paragraph one shall be in accordance with the
rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.
If the facts of the have subsequently been changed, the opinion already given by the
licensor under paragraph one shall not limit the licensor’s power to reconsider the case and
give a different opinion when there is a reasonable cause to do so.
Any action implemented on the basis of the opinion provided by the licensor under
paragraph one shall not be considered a criminal offense.
Section 64 For the benefit of animal raiser, the Director-General shall have power
to issue a written order on the following matters:
(1) To instruct producers, importers, sellers or advertisers to revise or cancel any
animal feed advertisement considered to be a violation of Section 62.
(2) To place another advertisement to correct any misunderstanding that the
previous advertisement may have caused among animal raisers.
(3) To instruct producers, importers, sellers or advertisers to cancel the production,
importation, sale or advertising of an especially controlled animal feed that the Committee
deems to be void of the quality or properties represented in the advertisement.

CHAPTER X
Competent Officials
Section 65
following power:
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(1) To enter the place of production, sale, importation or storage of animal feed
during their operating hours; to enter the place of animal husbandry between sunrise and
sunset or to enter a vehicle containing animal feed where there is a reasonable cause to
suspect that an offense under this Act has been committed;
(2) To examine animal feed, animal feed containers, documents or any item relating
to animal feed as well as animal feed production or storage techniques;
(3) To take an adequate amount of any animal feed or any material suspected to be
an animal feed as samples for the conduct of a test, examination or analysis;
(4) To search, confiscate or seize animal feed, animal feed containers, documents or
any item relating to animal feed in accordance with the regulations prescribed by the
Director-General.
(5) To summon any individual to give a statement or to submit important documents
and evidence to competent officials or the Committee for consideration.
Section 66 In the performance of duties prescribed in Section 65, competent
officials shall have to produce an identity card to a licensee or a relevant person.
The identity card in paragraph one shall be in the form prescribed by the Minister.
Section 67 In the performance of their duties under this Act, competent officials
shall be the competent officials under the Criminal Code.
Section 68 The item confiscated or seized under Section 65 (4) shall become the
property of the Department of Livestock Development when it appears that:
(1) an owner or any other person has not come forward to claim possession or
ownership of the item within ninety days from the date of its confiscation or seizure;
(2) in the event where no prosecution has been filed and neither the owner nor the
possessor of the said item has reclaimed it within ninety days from the date when it is
known that there will be no prosecution or from the date that the Court passes its final
sentence;
(3) in the event where a prosecution has been initiated and the public prosecutor
attorney has decided not to prosecute the case or the Court has ordered a forfeiture of the
item within ninety days from the date of no-prosecution order or the date that the final
judgement has been passed by the Court, as the case may be.
Section 69 If the confiscated or seized item under Section 65 (4) is perishable or
is close to its expiry date or is at risk of damage or is the item whose maintenance cost will
exceed its true value, the competent official, with an authorization by the Director-General,
shall sell it at an auction before it is confiscated by the Department. The net auction sale
income, minus all expenses and charges, shall be confiscated in lieu of the item and the
money shall be deposited into an account with a government bank.
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Section 70 When it appears to the competent official that any producer, importer
or seller of an animal feed has violated or failed to comply with this Act, the competent
official shall have power to order that person to cease the act of violation or to correct or
revise or to act properly. In such case, if there is a reasonable cause, the competent official
shall order that person to re-export the said animal feed to its producer or deliverer or to do
any reasonable action in accordance with the rules, procedures or conditions prescribed by
the Director-General.
In the event of paragraph one, if it appears that the said animal feed producer,
importer or seller cannot act properly, either due to his or her incompetency or to any other
causes, the competent official shall have power to order that person to surrender the said
animal feed to the competent official at a prescribed place of disposal or to order any
measure that the competent official deems appropriate to the case.
In the case where a sale of the said animal feed is possible, the competent official
may have the animal feed auctioned or sold to a government unit within ninety days of its
surrender. The money received, minus storage and sale expenses as well as other related
charges, shall be kept for the owner. If upon the completion of the ninety day period, the
said animal feed cannot be sold and the competent official deems an extension of the sale
shall be harmful or shall cause unreasonable burden to the Department, the competent
official shall have power to order its disposal or any other measure appropriate to the case.
In the case where an animal feed is to be disposed of or subjected to any other
measures, as the case may be, if any expense has been incurred, it is the duty of the animal
feed owner to pay for or reimburse such expense to the government.

CHAPTER XI
Penalties
-------------------Section 71 Any person who produces, imports or sells animal feed that contains
prohibited material or who uses prohibited material in the animal feed, which is in noncompliance with Section 6 (3) or (4), shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand baht or to both.
Section 72 Any person who produces or imports for sale or sell the animal feed
under Section 6 (2), which is in non-compliance with Section 7, shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand
baht or to both.
Section 73 Any person who produces animal feed for sale or who sells animal
feed, which is in non-compliance with Section 8, shall be liable to imprisonment for a term
not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
Section 74 Any producer or importer of especially controlled animal feed, who
fails to comply with Section 15 paragraph one, shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand baht or to both.
Any producer or importer of especially controlled animal feed, who fails to comply
with Section 15 paragraph three, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding
one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
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Section 75 Any seller of especially controlled animal feed who fails to comply with
Section 17 paragraph one or paragraph three shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.
Section 76 Any person who has been exempted under Section 21 (2) or (3), who
fails to comply with the rules, procedures and conditions prescribed by the Minister under
Section 21 paragraph two, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six
months or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.
Section 77 Any licensee who continues to produce or import especially controlled
animal feed after his or her license has expired, which is in non-compliance with Section 25
paragraph one, shall be liable to a fine not exceeding one thousand baht per day, from the
day after the expiry date of the license to the day of submission of a license renewal
application. However, this period must not exceed thirty days of the license’s expiry date.
Section 78 Any licensee who continues to sell especially controlled animal feed
after his or her license has expired, which is in non-compliance with Section 25 paragraph
one, shall be liable to a fine not exceeding two hundred baht per day, from the day after the
expiry date of the license to the day of submission of a license renewal application.
However, this period must not exceed thirty days of the license’s expiry date.
Section 79 Any licensee who fails to comply with Section 27, Section 29 or
Section 31 shall be liable to a fine not exceeding ten thousand baht.
Section 80 Any producer of especially controlled animal feed for export, who fails
to comply with Section 28 paragraph one, shall be liable to imprisonment for a term not
exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.
Any person who violates Section 28 paragraph two shall be liable to imprisonment for
a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
Section 81 Any importer or exporter of animal feed who fails to comply with
Section 30 paragraph one shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year
or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
Section 82 Any licensee who fails to comply with Section 32 paragraph one,
Section 33, Section 34 paragraph one, Section 41 paragraph one, Section 42 or Section 43
shall be liable to a fine not exceeding two thousand baht.
Section 83 Any person who produces or imports for sale the animal feed in
Section 6 (1), which is a violation of Section 37 or Section 56 (3), shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand
baht or to both.
Any person who sells the animal feed under paragraph one, which is a violation of
Section 56 (3), shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a
fine not exceeding ten thousand baht or to both.
Section 84 Any licensee who violates or fails to comply with Section 44 paragraph
two shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not
exceeding twenty thousand baht or to both.
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Section 85
Any licensee whose license has been suspended but does not cease the
operation, which is a violation of Section 46 paragraph two, shall be liable to imprisonment for a
term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both.
Section 86
Any person who produces or imports for sale the adulterated animal in
Section 57 (1) or the animal feed requiring registration that is not registered, which is a violation
of Section 56 (1) or (4), as the case may be, shall be liable to imprisonment for a term of one to
five years or to a fine of twenty thousand to one hundred thousand baht or to both.
Any person who sells the animal feed under paragraph one, which is a violation of
Section 56 (1) or (4), as the case may be, shall be liable to imprisonment for a term of six
months to three years or to a fine of ten thousand to sixty thousand baht or to both.
Section 87
Any person who produces or imports for sale the adulterated animal feed
in Section 57 (2), which is a violation of Section 56 (1), shall be liable to imprisonment for a term
of six months to three years or to a fine of ten thousand to sixty thousand baht or to both.
Any person who sells the animal feed under paragraph one, which is a violation of
Section 56 (1), shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine
not exceeding forty thousand baht or to both.
Section 88
Any person who produces or imports for sale the deteriorated animal feed
that is also the animal feed in Section 6 (1), which is a violation of Section 56 (2), shall be liable
to imprisonment for a term of six months to three years or to a fine of ten thousand to sixty
thousand baht or to both.
Any person who sells the animal feed under paragraph one, which is a violation of
Section 56 (2), shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one years or to a fine
not exceeding twenty thousand baht or to both.
Section 89
Any person who produces or imports for sale the deteriorated animal feed
that is also the animal feed under Section 6 (2), which is a violation of Section 56 (2), shall be
liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine not exceeding forty
thousand baht or to both.
Any person who sells the animal feed in paragraph one, which is a violation of Section 56
(2), shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not
exceeding ten thousand baht or to both.
Section 90
Any person who produces or imports for sale the animal feed that
deviates from the standard that is also the animal feed under Section 6 (2), which is a violation
of Section 56 (3) shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine
not exceeding ten thousand baht or to both.
Any person who sells the animal feed under paragraph one, which is a violation of
Section 56 (3), shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three months or to a fine
not exceeding five thousand baht or to both.
Section 91
Any person who produces or imports for sale or sells the animal feed
whose registration has been revoked by the Director-General or the animal feed prescribed by
the Director-General under Section 6 (3), which is a violation of Section 56 (5) or (6), as the
case may be, shall be liable to imprisonment for a term of six months to three years or to a fine
of ten thousand to sixty thousand baht or to both.
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Section 92 Any producer, importer or seller of animal feed who violates or fails to
comply with the Director-General’s order under Section 61 (1) shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand
baht or to both.
Section 93 Any producer, importer or seller of animal feed who violates or fails to
comply with the Director-General’s order under Section 61 (2) shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand
baht or to both.
Section 94 Any person who advertises animal feed in the manner that is a
violation or non-compliance with the Director-General’s order issued under Section 62 shall
be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten
thousand baht or to both.
Section 95 Any producer, importer, seller or advertiser of animal feed who
violates or fails to comply with the Director-General’s order issued under Section 64 shall be
liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty
thousand baht or to both.
Section 96 Any licensee, animal raiser or relevant person who fails to facilitate
the competent official performing duties under Section 65 shall be liable to imprisonment for
a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.
Section 97 Any producer, importer or seller of animal feed who does not comply
with the competent official’s order issued under Section 70 paragraph one or paragraph two,
as the case may be, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or
to a fine not exceeding ten thousand baht or to both.
Section 98
In the case where the offender liable to punishment under this Act is
a juristic person, if the offense occurs as a result of a directive or action of any person or of
a failure to issue an order or to perform the required duties of the managing director,
manager or a person responsible for the operation of such juristic person, such person shall
be liable to the punishment prescribed for such offense.
Section 99
For all offenses under this Act with only a fine penalty or with a fine
or imprisonment punishment for a term not exceeding one year, the Director-General or a
person designated by the Director-General shall have power to decide the punishment in
accordance with the regulations prescribed by the Director-General.
When the offender has paid a fine at the prescribed rate within fifteen days of the
date of execution of the penalty, the case shall be deemed terminated under the provisions
of the Criminal Procedure Code.

Transitory provisions
--------------------Section 100 The expert committee members of the Animal Feed Quality Control
Committee prescribed by the Animal Feed Quality Control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982), who
hold the office prior to the date on which the present Act comes into force shall continue to
hold their expert committee office under the provision of this Act until the new expert
committee members shall be appointed, which shall not be longer than one hundred and
eighty days of the date on which this Act comes into force.
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Section 101 A license to produce, import or sell animal feed issued under the
Animal Feed Quality Control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982), prior to the date on which this Act
comes into force, shall be valid until its expiry date or until the licensor orders its termination
or revocation.
Section 102 A certificate of registration of animal feed issued under the Animal
Feed Quality Control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982), prior to the date on which this Act comes
into force, shall be used as a certificate of registration for the especially controlled animal
feed provided that it is not opposed to or in conflict with the provisions of this Act.
Section 103 A license application and a certificate of registration application
already submitted under the Animal Feed Quality Control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982), which
is being considered, shall be regarded as a license application and a certificate of
registration application under this Act, mutatis mutandis. Nevertheless, such application shall
be processed in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed in the
Ministerial Regulation issued by the provisions of this Act.
Section 104 All the ministerial regulations or notifications issued under the Animal
Feed Quality Control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982), which have been in force prior to the date
on which this Act comes into force, shall continue to be in force provided that they are not
opposed to or in conflict with the provisions of this Act until the relevant ministerial
regulations or notifications under this Act come into force.
The issuance of ministerial regulations or notifications under paragraph one must be
completed within two years from the date on which this Act comes into force. If this is not
the case, the Minister shall have to report the reasons for the inability to do so to the
Cabinet for acknowledgement.

Countersigned by:
General Prayuth Chan-ocha
Prime Minister
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Rates of Fee
(1)

-----------------------A license to produce the especially controlled animal feed or a certificate of quality
assurance for animal feed
(a) Output capacity of a machinery
not exceeding 10 tons per hour
20,000 baht each
(b) Output capacity of a machinery in excess of 10 tons per hour,
in addition to (a), shall be calculated at 10,000 Baht per ton.
Fraction of a ton shall be calculated as one ton.

(2)

Other licenses related to animal feed
For exportation from the kingdom

(3)

A license to import the especially controlled animal feed

(4)

A license to sell the especially controlled animal feed
(a) Wholesale and retail
(b) Retail

2,000 baht each
50,000 baht each
2,000 baht each
1,000 baht each

(5)

Certificate of registration of the especially controlled animal feed 10,000 baht each

(6)

Application for essential amendment of certificate of registration of especially
controlled animal feed
(a) in connection with animal feed formula
10,000 baht each time
(b) in other parts
1,000 baht each time

(7)

A replacement license or a replacement of other credentials
Registration of especially controlled animal feed

(8)

500 baht each

Fees for each license renewal shall be the same as the fees for each license
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Note :The rationale for the promulgation of this Act is that since the Animal Feed
Quality control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982) has been in force for a long period of time and
certain provisions of the Act are not in keeping with the current situations in which many
technological and academic progress in the animal feed and animal husbandry industry have
taken place, resulting in the transformation and expansion of the animal feed trade and
industry. Therefore, for the benefit of the animal feed quality control and the protection of
consumer safety, it is deemed appropriate to revise the laws on animal feed quality control,
with a special consideration given to the inclusion of more provisions on the issuance of
certificate of quality assurance for animal feed or other types of certificate related to animal
feed. There are also more provisions on the termination or transfer of animal feed business
as well as license application and license issuance, animal feed registration and advertising,
penalties and more suitable rates of fee. The legislating of this act is, therefore, necessary.
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๘ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง

กําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร
ไม่เกิน ๑๐ ตันต่อชั่วโมง
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร
ส่วนที่เกิน ๑๐ ตันต่อชั่วโมง คิดเพิ่มจาก (ก)
ตันละ ๕๐๐ บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็น
หนึ่งตัน
(๒) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร
ไม่เกิน ๑๐ ตันต่อชั่วโมง
ฉบับละ
๗๕๐ บาท
(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร
ส่วนที่เกิน ๑๐ ตันต่อชั่วโมง คิดเพิ่มจาก (ก)
ตันละ ๒๕๐ บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็น
หนึ่งตัน
(๓) ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ก) หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(ข) หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ
(Certificate of Free Sale)
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๘ ก

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

(๘)
(๙)

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑) สินค้า ๑ - ๑๐ รายการ
๒) สินค้า ๑๑ - ๒๐ รายการ
๓) สินค้า ๒๑ รายการขึ้นไป
ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ก) ขายส่งและขายปลีก
(ข) ขายปลีก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
การขอแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์
(ข) ในส่วนอื่น ๆ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ฉบับละ
๑๐๐
ฉบับละ
๑๕๐
ฉบับละ
๒๐๐
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐

ฉบับละ
๓๐๐ บาท
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ครั้งละ
ครั้งละ

๕๐๐ บาท
๒๐๐ บาท

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บาท
บาท
บาท
บาท
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หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญั ติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง

กําหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง (๗)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันน้ําฝนได้ และแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นที่
สํานักงานและที่พักอาศัย ในกรณีที่เป็นอาคารเดียวกันต้องมีผนังกั้นหรือหากมีประตูเข้าสู่สถานที่ผลิต
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรงต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
(๔) มีพื้นที่สําหรับติดตั้งอ่างล้างมือ และจัดให้มีอุปกรณ์การทําความสะอาดมือและทํามือ
ให้แห้งที่ถูกสุขลักษณะ
(๕) มี พ้ื น ที่ สํ าหรั บ การเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ และการติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามสายการผลิตที่เหมาะสม เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ โดยมีการป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
(๖) มี ก ารป้ อ งกั น มิ ให้ บุ ค คลภายนอกและสั ต ว์ เข้ า ไปภายในพื้ น ที่ ที่ จั ด ไว้สํ าหรั บ การเก็ บ
วัตถุดิบ การผลิต และพื้นที่สําหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตตาม (๕)
สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ (๔) (๕) และ (๖) ด้วย
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓ สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันน้ําฝนได้ และแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นที่
ที่พักอาศัย
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ (๔) (๕) และ (๖) ด้วย
ข้อ ๔ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถป้องกันน้ําฝนได้
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ ขายอาหารสัตว์ควบคุ มเฉพาะต้อ งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
สถานที่ ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ด้วย
ข้อ ๕ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่ม่นั คง แข็งแรง และสามารถป้องกันน้ําฝนได้
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เก็ บ อาหารสั ตว์ค วบคุ ม เฉพาะต้อ งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดง่าย และไม่เปียกชื้น
(๕) มีพื้นที่สําหรับการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหมาะสม เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
และป้องกันไม่ให้แสงแดดสัมผัสกับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรง โดยจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ
(๖) มีการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกและสัตว์เข้าไปภายในพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตาม (๕)
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะใช้สถานที่ผลิต
สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต่อไป จะต้องทําการปรับปรุง
สถานที่ ดั ง กล่ าวให้ มี ลั ก ษณะตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้ ภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวและอายุใบอนุญาต
มีระยะเวลาเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นใช้สถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ต่อไป จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ แต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีอํานาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่
ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๔) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๒ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ รองอธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๒) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) นักวิทยาศาสตร์
(๓) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(ก) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(ข) ผู้เชี่ยวชาญด้านชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
(ค) นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

54

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

(ง) นายสัตวแพทย์
(จ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ฉ) นักวิทยาศาสตร์
(๔) สํานักกฎหมาย
(ก) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
(ข) นิติกร
(๕) สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(๖) กองสารวัตรและกักกัน
(ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) นักวิทยาศาสตร์
(ฉ) นิติกร
(ช) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์
(ซ) นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
(ฌ) สัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์
(ญ) นักวิชาการสัตวบาล ด่านกักกันสัตว์
(ฎ) นักวิทยาศาสตร์ ด่านกักกันสัตว์
(ฏ) พนักงานราชการด่านกักกันสัตว์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๗) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) เภสัชกร
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นักวิทยาศาสตร์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

(๘) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร
(ข) ปศุสัตว์อําเภอ
(ค) นายสัตวแพทย์
(ง) สัตวแพทย์
(จ) นักวิชาการสัตวบาล
(ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๙) สํานักงานปศุสัตว์เขต
(ก) ปศุสัตว์เขต
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ฉ) นิติกร
(๑๐) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(ก) ปศุสัตว์จังหวัด
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(๑๑) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(ก) ปศุสัตว์อําเภอ
(ข) นายสัตวแพทย์
(ค) สัตวแพทย์
(ง) นักวิชาการสัตวบาล
(จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล
ข้อ ๓ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ รองอธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) (ยกเว้นผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๒ (๖) (ช) - (ฏ) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านกักกันสัตว์) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและในท้ อ งที่ ทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วราชอาณาจักร
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ (๖) (ช) - (ฏ) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านกักกันสัตว์ และผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๒ (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ
ในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น ให้มีอํานาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของ
กรมประมงต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด
(๒) กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําชายฝั่ง
(ง) นักวิทยาศาสตร์
(๓) กองบริหารจัดการด้านการประมง
(ก) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง
(ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ค) นักวิชาการประมง ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ง) เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๔) กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(ก) ผู้อํานวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร
(๕) สํานักงานประมงจังหวัด
(ก) ประมงจังหวัด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

57

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๑)
(๒) (๓) (๔) (ยกเว้นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๓) (ข) - (ง) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา)
มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์น้ํา ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๓) (ข) - (ง) ซึ่งปฏิบัติงานประจําด่านตรวจสัตว์น้ํา และผู้ดํารงตําแหน่ง
ตามข้อ ๔ (๕) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ําในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอํานาจที่เฉพาะตามมาตรา ๖๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและในท้ อ งที่ ทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วราชอาณาจักร
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๔) สาธารณสุขนิเทศก์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๖) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์
ด้านสาธารณสุข
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
(๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
(๑๐) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
(๑๑) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
(๑๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักยา
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักอาหาร
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักด่านอาหารและยา
(๑๖) ผู้อํ า นวยการกองส่ ง เสริม งานคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภาพในส่ ว นภู มิ ภ าค
และท้องถิ่น
(๑๗) เภสัชกร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๘) นักวิชาการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๗ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีอํานาจที่เฉพาะตามมาตรา ๖๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) นายอําเภอ
(๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๔) เภสัชกร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๕) สาธารณสุขอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ
(๖) เภสัชกรประจําโรงพยาบาล
(๗) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่กรมประมงได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของกรมประมง
จึงเห็นสมควรปรับปรุงผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๔ แห่ ง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๔ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมประมง รองอธิ บ ดี ก รมประมง และผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในหน่ ว ยงาน
ของกรมประมงต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(ข) นักวิชาการประมง
(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) นักวิทยาศาสตร์
(๔) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
(ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา
(ข) นักวิชาการประมง
(๕) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต
(ข) นักวิชาการประมง
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

(ค) เจ้าพนักงานประมง
(ง) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต
(จ) นักวิชาการประมง ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(ฉ) เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้ํา
(๖) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง
(๗) สํานักงานประมงจังหวัด
(ก) ประมงจังหวัด
(ข) นักวิชาการประมง
(ค) เจ้าพนักงานประมง”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๕ แห่ ง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๑) (๒)
(๓) (๔) และ (๕) (ยกเว้นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๕) (ง) - (ฉ) ซึ่งปฏิบัติงานประจําศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต และด่านตรวจสัตว์น้ํา) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณ ภาพอาหารสัต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่ ว นที่ เ กี่ ยวกั บ อาหารสั ตว์ น้ํ า ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๕) (ง) - (ฉ) ซึ่งปฏิบัติงานประจําศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต และด่านตรวจสัตว์น้ํา และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๔ (๖) และ (๗) มีอํานาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ําในท้องที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ”
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ มีความเหมาะสม คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ช) ของ (๗) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
“(ช) นิติกร”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) และ (๑๓) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
“(๑๒) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
(ก) ผู้อาํ นวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์
(ข) นักวิชาการสัตวบาล
(ค) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ง) นักวิทยาศาสตร์
(จ) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ฉ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ช) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ซ) นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
(ฌ) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
(ญ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
(ฎ) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
(ฏ) นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(๑๓) สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
(ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
(ข) นักวิชาการสัตวบาล
(ค) เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ง) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
(จ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนา
(ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนา
(ช) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
(ซ) นักวิชาการสัตวบาล ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์
(ฌ) เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้ อธิ บ ดีกรมปศุ สัต ว์ รองอธิบ ดี กรมปศุ สัต ว์ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ผู้เ ชี่ ยวชาญ และ
ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (ก) - (ฉ) (๗) (๑๒) (ก) - (ง) และ (๑๓)
(ก) - (ค) มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามข้ อ ๒ (๖) (ช) - (ฏ) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (จ) - (ฏ)
และ (๑๓) (ง) - (ฌ) มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี คํ า สั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบชุ ด เฉพาะกิ จ ในพื้ น ที่ อื่ น ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย”
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ประเภทวัตถุดิบ
(ก) กากถั่วเหลือง
(ข) ถั่วเหลืองอบ
(ค) กากถั่วลิสง
(ง) รําสกัดน้ํามัน
(จ) ข้าวโพดป่น เกรด ๑
(ฉ) ข้าวโพดป่น เกรด ๒
(ช) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด
(ซ) กากดีดีจีเอส
(ฌ) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา
(ญ) กากเมล็ดทานตะวัน
(ฎ) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๑
(ฏ) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๒
(ฐ) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๓
(ฑ) ปลาและกระดูกปลาป่น
(ฒ) เนื้อป่น
(ณ) เนื้อป่นสกัดไขมัน
(ด) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ ๕๐)
(ต) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ ๔๕)
(ถ) เนื้อสัตว์ปีกป่น
(ท) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
(ธ) ขนสัตว์ปีกป่น
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๒) ประเภทผลิตภัณฑ์นมสําหรับสัตว์
(ก) นมผงสําหรับสัตว์ (Whole Milk Powder Feed Grade)
(ข) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว์ (Skimmed Milk Powder Feed Grade)
(ค) หางนมผงพร่องมันเนยสําหรับสัตว์ (Partly Skimmed Milk Powder Feed Grade)
(ง) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว์ (Denatured Skimmed Milk Powder)
(จ) หางเนยผงสําหรับสัตว์ (Whey Powder)
(ฉ) อาหารแทนนมสําหรับสัตว์ (Milk Replacer)
(ช) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว์ (Denatured Whey Powder)
(ซ) หางเนยผงผ่านกระบวนการสําหรับสัตว์ (Processed Whey Powder)
ข้อ ๔ กําหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้สําหรับเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา สุกร โค กระบือ
สุนัข แมว กระต่าย กบ ตะพาบน้ํา กุ้งทะเล กุ้งน้ําจืด ปลาดุก ปลาน้ําจืดกินพืช ปลาน้ําจืดกินเนื้อ
และปลาทะเลกินเนื้อ ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
(ก) หัวอาหารสัตว์
(ข) อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
(ค) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
(๒) ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว์
(ก) อาหารเสริมโปรตีน
(ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ
(ค) อาหารเสริมวิตามิน
(ง) อาหารเสริมไขมัน
ข้อ ๕ กํ า หนดให้ อ าหารสั ต ว์ ป ระเภทวั ต ถุ ที่ ผ สมแล้ ว ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ เลี้ ย งสุ นั ข และแมว
ดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food)
(๒) อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary Pet Food)
(๓) อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยง (Therapeutic Pet Food)
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กากถั่วเหลือง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ได้จากการนําน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง
ซึ่งอาจนําเปลือกกลับเข้าไปรวมกับกาก ที่เรียกว่า “กากถั่วเหลืองรวมเปลือก” หรือไม่นําเปลือกเข้าไป
รวมกับกาก ที่เรียกว่า “กากถั่วเหลืองไม่รวมเปลือก” แล้วนําไปผ่านกระบวนการลดขนาด
“ถั่วเหลืองอบ” หมายความว่า ถั่วเหลืองทั้งเมล็ดที่นํามาผ่านกระบวนทําให้สุก แล้วอาจนํามา
บดอัดเป็นเกล็ด หรือเป็นผง
“กากถั่วลิสง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดถั่วลิสงที่ได้จากการนําน้ํามันออกจาก
เมล็ดถัว่ ลิสงแล้ว
“รําสกัดน้ํามัน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรําข้าวที่ผ่านขบวนการสกัดน้ํามันออกไปแล้ว
“ข้าวโพดป่น เกรด ๑” หมายความว่า เมล็ดข้าวโพดที่สีออกจากฝักแล้วนํามาบดหรือทําให้แตกออก
อย่างละเอียด มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘
“ข้าวโพดป่น เกรด ๒” หมายความว่า เมล็ดข้าวโพดที่สีออกจากฝักแล้วนํามาบดหรือทําให้แตกออก
อย่างละเอียด มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗.๕
“โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด” หมายความว่า ส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด
หรือน้ําเชื่อมข้าวโพด โดยแยกเปลือกนอก แป้ง และคัพภะ (germ) ของเมล็ดข้าวโพดออก แล้วนําไป
ผ่านกระบวนการทําให้แห้ง
“กากดีดีจีเอส” หมายความว่า ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ โดยการหมัก เมล็ดธัญพืช
ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไรย์ ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ โดยการกลั่นแยกเอาเอทิลแอลกอฮอล์ออกไปแล้ว
นํากากที่เหลือไปทําให้แห้ง หรือนํากากรวมกับของเหลวที่เหลือไปทําให้แห้ง
“กากเรปซีดหรือกากคาโนลา” หมายความว่า ส่วนที่เหลือจากการนําเมล็ดเรปซีด หรือเมล็ดคาโนลา
ไปผ่านกระบวนการแยกน้ํามันออกทางวิธีกล หรือการสกัดน้ํามันออกโดยสารเคมีที่มีคุณสมบัติละลายน้ํามัน
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“กากเมล็ด ทานตะวัน ” หมายความว่า ส่ว นที่เ หลือ จากการนํา เมล็ด ทานตะวัน ทั้ง เมล็ด
หรือกะเทาะเปลือกออกบางส่วนหรือทั้งหมด แล้วนําไปผ่านกระบวนการทําให้แตกหรือบด และแยกน้ํามันออก
ทางวิธีกล หรือการสกัดน้ํามันออกโดยสารเคมีที่มีคุณสมบัติละลายน้ํามัน
“ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๑” หมายความว่า ปลาที่มาจากปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลาน้อย
หรือหัวปลา ก้างปลาที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง แล้วนํามาบดป่น
จนเป็นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
“ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๒” หมายความว่า ปลาที่มาจากปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลาน้อย
หรือหัวปลา ก้างปลาที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง แล้วนํามาบดป่น
จนเป็นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕
“ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๓” หมายความว่า ปลาที่มาจากปลาเป็ด เศษปลาเล็กปลาน้อย
หรือหัวปลา ก้างปลา ที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง แล้วนํามาบดป่น
จนเป็นผง โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
“ปลาและกระดูกปลาป่น” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษปลาเล็กปลาน้อย หรือหัวปลา
ก้างปลา ที่เหลือจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา นํามาผ่านกระบวนการอบแห้ง แล้วนํามาบดป่นจนเป็นผง
โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
“เนื้อป่น” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม โดยผ่านกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล กระเพาะ และสิ่งตกค้างในกระเพาะเดี่ยวกระเพาะหมัก
เว้นแต่ ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
“เนื้อป่นสกัดไขมัน” หมายความว่า เนื้อป่นซึ่งสกัดไขมันออกแล้ว
“เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ ๕๐)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและกระดูก
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล
กระเพาะ และสิ่งตกค้างในกระเพาะเดี่ยว กระเพาะหมัก เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณ
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
“เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ ๔๕)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและกระดูก
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล
กระเพาะ และสิ่งตกค้างในกระเพาะเดี่ยว กระเพาะหมัก เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณ
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕
“เนื้อสัตว์ปีกป่น” หมายความว่า ผลิต ภัณ ฑ์ที่ไ ด้จ ากสัต ว์ปีก โดยผ่า นกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสม ไม่รวมถึงเลือด ขนสัตว์ปีก หัว เท้า ลําไส้ เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณ
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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“ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ปีก โดยผ่านกระบวนการผลิต
ที่เหมาะสมไม่รวมถึงขนสัตว์ปีก เว้นแต่ ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
“ขนสัตว์ปีกป่น” หมายความว่า ขนสัตว์ปีกจําพวก นก ไก่ เป็ด ห่านป่น ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอาหารสัตว์ และจะต้องทําขึ้นตามกระบวนการย่อยภายใต้ความดันอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
ข้อ ๔ กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ
ตามอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละของน้ําหนักวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้
(๑) กากถั่วเหลือง
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๗
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๘
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๓
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๘
(๒) ถั่วเหลืองอบ
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๖
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๗
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๑
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๖
(๓) กากถั่วลิสง
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๒
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๘
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๒
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๓
(๔) รําสกัดน้ํามัน
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔.๕
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๓
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๕
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๓
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๔
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(๕) ข้าวโพดป่น เกรด ๑
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ
(๖) ข้าวโพดป่น เกรด ๒
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ
(๗) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
(๘) กากดีดีจีเอส
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
(๙) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
(๑๐) กากเมล็ดทานตะวัน
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
(๑๑) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๑
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ
เกลือ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๘
๒
๓
๑๓
๒
๗.๕
๒
๓
๑๓
๒
๕๕
๔
๑๒
๒๔
๑๒
๑๒.๕
๓๒
๑๓
๑๓
๒๗
๓๐
๑๒.๕
๖๐
๒
๑๐
๒๖
๓

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง
(๑๒) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๒
โปรตีน
กาก
ความชื้น
เถ้า
เกลือ
(๑๓) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ ๓
โปรตีน
กาก
ความชื้น
เถ้า
เกลือ
(๑๔) ปลาและกระดูกปลาป่น
โปรตีน
ไขมัน
กาก
ความชื้น
เถ้า
เกลือ
(๑๕) เนื้อป่น
โปรตีน
ไขมัน
กาก
ความชื้น
เถ้า
(๑๖) เนื้อป่นสกัดไขมัน
โปรตีน
ไขมัน
กาก
ความชื้น
เถ้า
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หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๕๕
๒
๑๐
๒๘
๓

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๕๐
๒
๑๐
๓๐
๓

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๔๐
๑๘
๒
๑๐
๓๓
๓

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๕๔
๑๕
๔
๑๐
๒๙

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๖๐
๕
๔
๑๐
๒๙

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๑๗) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ ๕๐)
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๕
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๔
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๓๒
(๑๘) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน ร้อยละ ๔๕)
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๕
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๔
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๓๕
(๑๙) เนื้อสัตว์ปีกป่น
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๕
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๔
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๕
(๒๐) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๘
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๔
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๓๐
วัตถุดิบตาม (๑๕) - (๒๐) ให้มีอัตราการย่อยได้ของโปรตีนโดยเปปซิน (pepsin digestibility)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของโปรตีน (๐.๒% pepsin, activity ๑:๑๐,๐๐๐ in ๐.๐๗๕ M HCL)
และระดับสารกันหืนไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕ ของแต่ละผลิตภัณฑ์
(๒๑) ขนสัตว์ปีกป่น
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๕
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑.๕
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๑
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๔

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

กรณีไม่ใช้สารช่วยย่อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให้มีค่าการย่อยได้ของโปรตีน โดย เปบซิน
(Pepsin Digestibility) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโปรตีน สําหรับกรณีใช้สารช่วยย่อย (enzyme)
ในขบวนการผลิต ให้มีค่าการย่อยได้ของโปรตีน โดยเปบซิน (Pepsin Digestibility) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของโปรตีน
ข้อ ๕ กําหนดข้อจํากัดในการใช้ หรือข้อห้ามใช้ดังต่อไปนี้ ในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ
(๑) ขนสัตว์ปีกป่นที่จะใช้เป็นสูตรในการผลิตอาหารสัตว์ ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละของน้ําหนัก
อาหารสัตว์ประเภทอื่นตามชนิดและอายุของสัตว์ดังต่อไปนี้
ชนิดและอายุของสัตว์

ไก่
ไก่เนื้อแรกเกิดถึงอายุ ๓ สัปดาห์
ไก่เนื้ออายุเกิน ๓ สัปดาห์ขึ้นไป
ไก่พันธุ์หรือไก่ไข่แรกเกิดถึงอายุ ๕ สัปดาห์
ไก่พันธุ์หรือไก่ไข่อายุเกิน ๕ สัปดาห์ ถึง ๑๒ สัปดาห์
ไก่พันธุ์หรือไก่ไข่อายุเกิน ๑๒ สัปดาห์ ถึงเริ่มไข่
ไก่พันธุ์หรือไก่ไข่
ไก่ตอน
เป็ด
เป็ดแรกเกิดถึงอายุ ๓ สัปดาห์
เป็ดอายุเกิน ๓ สัปดาห์ ถึง ๑๐ สัปดาห์
เป็ดอายุเกิน ๑๐ สัปดาห์ ถึง ๒๐ สัปดาห์
เป็ดพันธุ์หรือเป็ดไข่
สุกร
สุกรแรกเกิดถึงน้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัม
สุกรน้ําหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม ถึง ๖๐ กิโลกรัม
สุกรน้ําหนักเกิน ๖๐ กิโลกรัม ถึงส่งโรงฆ่าสัตว์
สุกรพันธุ์น้ําหนักเกิน ๙๐ กิโลกรัม
สุกรระยะอุ้มท้อง, ให้นม
โค
โคแรกเกิดถึงอายุ ๓ เดือน
โคอายุเกิน ๓ เดือน ถึง ๖ เดือน
โคอายุเกิน ๖ เดือนถึง ๑ ปี ๖ เดือน
โคอายุเกิน ๑ ปี ๖ เดือน ขึ้นไป
โคระยะอุ้มท้อง และระยะให้นม
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ให้ใช้เป็นสูตรในการผลิตอาหารสัตว์
ไม่เกินร้อยละของน้ําหนักอาหารสัตว์
๔
๖
๔
๕
๓
๒
๓
๓
๔
๓
๑
๒
๓
๒
ห้ามใช้
ห้ามใช้

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๒) ห้ามใช้ เนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกป่น เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นอาหารสัตว์
สําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับ นี้ให้ใช้ บัง คับเมื่ อ พ้น กํา หนดหกสิบ วั นนั บแต่วั น ถัด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (น) ของข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
“(น) ข้าวสาลีเมล็ด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง

หน้า ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับ นี้ให้ใช้ บัง คับเมื่ อ พ้น กํา หนดหกสิบ วั นนั บแต่วั น ถัด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ข้าวสาลีเมล็ด” ต่อท้ายบทนิยามคําว่า “ขนสัตว์ปีกป่น”
ในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
““ข้าวสาลีเมล็ด” หมายความว่า เมล็ดของข้าวสาลีที่ได้จากกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดมีโปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๕”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๒) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
“(๒๒) ข้าวสาลีเมล็ด
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘.๕
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๓
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๔
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (บ) และ (ป) ของข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุ มเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มโดย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“(บ) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม”
“(ป) กากปาล์มทั้งผล”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อ พ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามคํา ว่ า “กากเนื้ อ ในเมล็ ด ปาล์ ม ” และ “กากปาล์ ม ทั้ ง ผล”
ต่ อ ท้ า ยบทนิ ย ามคํา ว่ า “ข้ า วสาลี เ มล็ ด ” ในข้ อ ๓ แห่ ง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน
ของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
““กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม” หมายความว่า ส่วนที่เหลือจากการแยกน้ํามันออกจากเนื้อในปาล์ม
“กากปาล์ ม ทั้ ง ผล” หมายความว่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ จากการแยกน้ํา มั น ออกจากผลปาล์ ม
ประกอบด้วย เปลือกชั้นนอกสุดซึ่งเป็นเยื่อใยส่วนของกะลา และส่วนของเนื้อใน”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๓) และ (๒๔) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กํ า หนดคุ ณ ภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๒๓) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๑
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๒
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๕

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

(๒๔)

กากปาล์มทั้งผล
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๓๐
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๒
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๕”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๒๑) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒๑) ขนสัตว์ปีกป่น
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ ๘
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑.๕
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๑
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๔
กรณีไม่ใช้สารช่วยย่อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให้มีค่าการย่อยได้ของโปรตีน โดยเปบซิน
(Pepsin Digestibility) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโปรตีน สําหรับกรณีใช้สารช่วยย่อย (enzyme)
ในขบวนการผลิต ให้มีค่าการย่อยได้ของโปรตีน โดยเปบซิน (Pepsin Digestibility) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของโปรตีน”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (ผ) ของข้อ ๓ (๑) แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
“(ผ) รําข้าวสาลี”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “รําข้าวสาลี” ต่อท้ายบทนิยามคําว่า “กากปาล์มทั้งผล”
ในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานของอาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
““รําข้าวสาลี” หมายความว่า ผลพลอยได้จากการบดข้าวสาลีเมล็ดในการผลิตแป้งข้าวสาลี
มีโปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๕) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
“(๒๕) รําข้าวสาลี
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๔
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง
ไขมัน
กาก
ความชื้น
เถ้า

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓
๑๐
๑๓
๖”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสําหรับสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมที่ใช้สําหรับสัตว์ทุกชนิด มีดังต่อไปนี้
(๑) นมผงสําหรับสัตว์ (Whole Milk Powder Feed Grade) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นม
ที่ทําขึ้นจากน้ํานมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระเหยน้ําออกจนเป็นผง
(๒) หางนมผงขาดมั น เนยสํา หรั บ สั ต ว์ (Skimmed Milk Powder Feed Grade)
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทําขึ้นจากน้ํานมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สกัดไขมันออกและระเหยน้ําออกจนเป็นผง
(๓) หางนมผงพร่องมันเนยสําหรับสัตว์ (Partly Skimmed Milk Powder Feed Grade)
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทําขึ้นจากน้ํานมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สกัดไขมันออกบางส่วนและระเหยน้ําออก
จนเป็นผง
(๔) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว์ (Denatured Skimmed Milk Powder) เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้หางนมผงเป็นวัตถุดิบหลัก ที่นํามาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม
(๕) หางเนยผงสําหรับสัตว์ (Whey Powder) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากส่วนที่เหลือจาก
กระบวนการทําเนยแข็ง นํามาระเหยน้ําและทําให้แห้ง
(๖) อาหารแทนนมสําหรับสัตว์ (Milk Replacer) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์นม
เป็นวัตถุดิบหลักที่นํามาเติมวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมธรรมชาติ
(๗) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว์ (Denatured Whey Powder) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้หางเนยผงเป็นวัตถุดิบหลักที่นํามาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม
(๘) หางเนยผงผ่านกระบวนการสําหรับสัตว์ (Processed Whey Powder) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ทําขึ้นจากหางเนยที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการสกัดสารอาหารบางชนิดออก และระเหยน้ํา
ออกจนเป็นผง

82

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๒๒ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๔ คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ ตามข้อ ๓ ให้คิดเป็นร้อยละ
ของน้ําหนัก ดังต่อไปนี้
(๑) นมผงสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๖
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๖
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๗
(๒) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๘
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ
๑.๕
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๗
(๓) หางนมผงพร่องมันเนยสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๘
ไขมัน
น้อยกว่าร้อยละ
๒๖ แต่มากกว่าร้อยละ ๑.๕
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๗
(๔) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๘
(๕) หางเนยผงสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๗
(๖) อาหารแทนนมสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๘
(๗) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๒
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๘
(๘) หางเนยผงผ่านกระบวนการสําหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ
๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว” หมายความว่า
(๑) หัวอาหารสัตว์
(๒) อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
(๓) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
(๔) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete Pet Food)
(๕) อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary Pet Food)
(๖) อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยง (Therapeutic Pet Food)
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สุนัข และแมว
“สื่อ (Carriers)” หมายความว่า วัตถุที่ใช้ในการเจือจางหรือใช้เป็นส่วนผสมในปริมาณที่เหมาะสม
ของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และให้หมายความรวมถึงส่วนของพืช แร่ธาตุ กากน้ําตาล ผลิตผลที่เหลือจาก
การหมัก น้ํา น้ํามัน ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ วัสดุที่เหลือจากการเกษตรที่ปลอดภัย เคลย์ (Clay)
ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicondioxide) เคโอลิน (Kaolin) เดกซ์โตรส (Dextrose) และหรือแล็กโตส
(Lactose) และแป้งจากพืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะด้วย
ข้อ ๔ กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดหัวอาหารสัตว์ ชนิดอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป และอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ที่ใช้สําหรับ
เลี้ ย งสุ นั ข และแมว ได้ แ ก่ อาหารสั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ มี โ ภชนาการครบถ้ ว น (Complete Pet Food)
อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary Pet Food) และอาหารประกอบ
การรักษาโรคสํ าหรั บสั ตว์ เลี้ ยง (Therapeutic Pet Food) ให้ มีอั ตราส่วนของโปรตีน ไขมัน กาก
และความชื้น คิดเป็นร้อยละของน้ําหนักอาหารสัตว์ ตามที่ปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่ผู้รับใบอนุญาตได้ขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) โดยต้องมีส่วนผสมที่ประกอบด้วยวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ผสมกับสื่อ
(Carriers) ตามที่ปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผู้รับใบอนุญาตได้ขอ
ขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์
ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑) รําละเอียด
(๒) รําหยาบ
(๓) ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๑
(๔) ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“รําละเอียด” หมายความว่า ผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก และมีโปรตีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๒
“รํ า หยาบ” หมายความว่ า ผลพลอยได้ จ ากการสี ข้ า วเปลื อ ก ที่ มี ส่ ว นผสมของแกลบปน
และมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
“ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๑” หมายความว่า เมล็ดของข้าวโพด ที่ได้จากกระบวนการสีเมล็ด
ออกจากฝักข้าวโพด มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘
“ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๒” หมายความว่า เมล็ดของข้าวโพด ที่ได้จากกระบวนการสีเมล็ด
ออกจากฝักข้าวโพด มีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗.๕
ข้อ ๔ กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ ตามอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละของน้ําหนักวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้
(๑) รําละเอียด
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๘
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๑
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐
(๒) รําหยาบ
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๘
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๑
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๘
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หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๔๒ ง
(๓) ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๑
โปรตีน
ไขมัน
กาก
ความชื้น
เถ้า
(๔) ข้าวโพดเมล็ด เกรด ๒
โปรตีน
ไขมัน
กาก
ความชื้น
เถ้า

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๘
๒
๓
๑๔.๕
๒

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ
ไม่มากกว่าร้อยละ

๗.๕
๒
๓
๑๔.๕
๒
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นําเข้าเพื่อขาย
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ เป็ น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการแจ้ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ขาย
หรือผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะผลิ ต เพื่ อ ขาย หรื อ นํ า เข้ า เพื่ อ ขายอาหารสั ต ว์ ที่ มิ ใ ช่ อ าหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีผลิตเพื่อขาย ให้แจ้งการผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ล่วงหน้า
ก่อนวันผลิตเพื่อขายไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบแจ้งผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(แบบ จ.ผ.) และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งตามท้ายประกาศนี้ และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรับแจ้ง
ให้แล้ว จึงจะผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
(๒) กรณีนําเข้าเพื่อขาย ให้แจ้งการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ล่วงหน้า
ก่อนวันนําเข้าเพื่อขายไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ตามแบบแจ้งผู้นําเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(แบบ จ.น.) และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งตามท้ายประกาศนี้ และเมื่อผู้อนุญาตออกใบรับแจ้ง
ให้แล้ว จึงจะนําเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
ข้อ ๔ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามที่กําหนดในประกาศตามมาตรา ๖ (๒) อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์
จะดําเนินการต่อไป ต้องยื่นแบบแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ เมื่อยื่นแบบ
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้
ข้อ ๕ การแจ้ ง ตามประกาศนี้ ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ แ จ้ ง ณ สํ า นั ก พั ฒ นาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด ในจังหวัดอื่น
ให้แจ้ง ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตเพื่อขาย หรือสถานที่นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่ หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
ข้อ ๖ เมื่อได้รับการแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งรายละเอียด
ตามท้ ายประกาศนี้ แล้ ว ให้ ผู้ อนุ ญ าตทํา การตรวจสอบรายละเอี ยดการแจ้ ง เอกสารและหลั กฐาน
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานภายในสิบห้าวันทําการ
นับแต่วันแจ้ง
(๑) ใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้แบบ บ.จ.ผ.
(๒) ใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้แบบ บ.จ.น.
ข้อ ๗ การออกใบรับแจ้งตามข้อ ๕ ให้หมายความรวมถึงการออกใบรับแจ้งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ข้อ ๘ ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณการผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบเป็นประจําทุกปี ก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ของปีถัดไป ตามแบบรายงานการผลิต
เพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประจําปี แล้วให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ
ข้อ ๙ ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หากประสงค์จะหยุดกิจการหรือเลิกกิจการ ต้องแจ้งสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ หรือปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบด้วย และให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีการย้ายสถานที่ผลิตเพื่อขาย หรือสถานที่นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งต่อ
ผู้อนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๑๑ การยื่ น แจ้ ง ตามข้ อ ๓ ข้ อ ๔ ข้ อ ๙ และข้ อ ๑๐ อาจยื่ น แจ้ ง ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แบบ จ.ผ.
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
แบบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มใิ ช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เขียนที่.............................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ...................
๑.ข้าพเจ้า
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อ..............................................................................อายุ.................ปี
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยู่บ้านเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมู่ที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์...............................................
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที.่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมู่ที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์..........................................โดย................................................................
ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ…...............ปี สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที.่ ..................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมู่ท.ี่ .......................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์...................................................
โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ชื่อ................................................อายุ...................ปีสัญชาติ............................
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ).........................................................เลขที.่ ........................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................อยู่บ้านเลขที.่ ..................................
ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์...................................................
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๒
๒. มีความประสงค์จะขอรับใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๒ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๓ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๔ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๕ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
โดยมีสถานที่ผลิตซึ่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ..................................................................................
อยู่เลขที.่ ...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ท.ี่ ...........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................โทรศัพท์............................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.............................................................
อยู่เลขที.่ ...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ท.ี่ ...........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................โทรศัพท์............................................
๓. พร้อมกับแบบแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 ๓.๑ สําเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้
 ๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้แจ้งไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ ออนุญาต)
 ๓.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 ๓.๔ สําเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสําหรับคนต่างด้าว (กรณีผแู้ จ้งเป็นคนต่างด้าว)
 ๓.๕ สําเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณีที่เป็นโรงงานที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ สําเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (กรณีที่เป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
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๓
๓
 ๓.๖ รายละเอียดแสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตเพื่อขาย และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ที่มิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
 ๓.๖ รายละเอียดแสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตเพื่อขาย และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ที่มิใช่อาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะ ๓.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ๓.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)........................................................................ผู้แจ้ง
(ลายมือชื่อ(............................................................................)
)........................................................................ผู้แจ้ง
(............................................................................)

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
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๔
ความเห็นเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง........................................................................

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
ออกใบรับแจ้งผูผ้ ลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มใิ ช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้แล้ว เลขที.่ ..........................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ............................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง........................................................................
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แบบ จ.น.
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ
แบบแจ้งผู้นาํ เข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เขียนที่.............................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ...................
๑.ข้าพเจ้า
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ชื่อ..............................................................................อายุ.................ปี
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยู่บ้านเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมู่ที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์...............................................
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที.่ ....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมู่ที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์..........................................โดย................................................................
ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ…...............ปี สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที.่ ..................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมู่ท.ี่ .......................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์...................................................
โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ชื่อ................................................อายุ...................ปีสัญชาติ............................
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ).........................................................เลขที.่ ........................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................อยู่บ้านเลขที.่ ..................................
ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
โทรศัพท์...................................................
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๒
๒. มีความประสงค์จะขอรับใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภท.......................................................ชนิด....................................................................
ประเทศ...................................................................................................................................
๒.๒ ประเภท.......................................................ชนิด....................................................................
ประเทศ...................................................................................................................................
๒.๓ ประเภท.......................................................ชนิด....................................................................
ประเทศ...................................................................................................................................
๒.๔ ประเภท.......................................................ชนิด....................................................................
ประเทศ...................................................................................................................................
๒.๕ ประเภท.......................................................ชนิด....................................................................
ประเทศ...................................................................................................................................
โดยมีสถานที่นาํ เข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ..............................................
อยู่เลขที.่ ...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ท.ี่ ...........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................โทรศัพท์............................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.............................................................
อยู่เลขที.่ ...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ท.ี่ ...........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................โทรศัพท์............................................
๓. พร้อมกับแบบแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 ๓.๑ สําเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้
 ๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้แจ้งไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
 ๓.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 ๓.๔ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)
 ๓.๕ สําเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสําหรับคนต่างด้าว (กรณีผแู้ จ้งเป็นคนต่างด้าว)
 ๓.๖ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
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๓
๓
 ๓.๗ รายละเอียดแสดงที่ตั้งสถานที่นําเข้าเพื่อขายและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารควบคุม
เฉพาะ  ๓.๗ รายละเอียดแสดงที่ตั้งสถานที่นําเข้าเพื่อขายและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารควบคุม
เฉพาะ  ๓.๘ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ๓.๘ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)........................................................................ผู้แจ้ง
(ลายมือชื่อ(............................................................................)
)........................................................................ผู้แจ้ง
(............................................................................)

หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุ ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง........................................................................

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
ออกใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้แล้ว เลขที่
......................... ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ............................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหน่ง........................................................................
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แบบ บ.จ.ผ.

เลขที่...........................

กรมปศุสัตว์

ใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

(ประเภท.......................................................................)
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่

……………………………………………………..................................
โดยมี.......................................................................................เป็นผู้ดําเนินกิจการ เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้แจ้งการผลิตอาหารสัตว์ที่มใิ ช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ สถานที่ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มใิ ช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ชื่อ............................................................. อยู่เลขที่........................ ตรอก/ซอย............................
ถนน.......................... หมู่ที่....................... ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต............................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์................................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.................................................
อยู่เลขที.่ ............................ ตรอก/ซอย................................... ถนน..................................... หมู่ท.ี่ ......................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .............................. โทรศัพท์................................................
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................
(ลายมือชื่อ)............................................................
ตําแหน่ง................................................................
ผู้อนุญาต

คําเตือน
ผู้รับใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องแสดงใบรับแจ้งไว้ในที่
เปิดเผย ณ สถานที่ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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แบบ บ.จ.น.

เลขที่...........................

กรมปศุสัตว์

ใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

(ประเภท.......................................................................)
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่

……………………………………………………..................................
โดยมี.......................................................................................เป็นผู้ดําเนินกิจการ เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้แจ้งการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ สถานที่นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ......................................... อยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย............................
ถนน.........................หมู่ที่........................ ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.................................................
อยู่เลขที.่ ............................ ตรอก/ซอย................................... ถนน..................................... หมู่ท.ี่ ......................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .............................. โทรศัพท์................................................
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่นําเข้าขายเพื่ออาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................
(ลายมือชือ่ )............................................................
ตําแหน่ง................................................................
ผู้อนุญาต

คําเตือน
ผู้รับใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องแสดงใบรับแจ้งไว้ในที่
เปิดเผย ณ สถานที่นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อเป็นการกําหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมให้อาหารสัตว์มีคุณภาพ
ปลอดภัยต่อสัตว์ และประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จึงสมควรกําหนดชื่อ ประเภท
ชนิด หรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นําเข้า
หรือขายอาหารสัตว์ไว้
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดวัตถุ
ที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“วัตถุที่เติม (Feed additives)” หมายความว่า วัตถุที่ใช้เติมในอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์
ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหารสัตว์และซากสัตว์หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์และสุขภาพของสัตว์
“สื่อ (Carries)” หมายความว่า วัต ถุที่ใ ช้ใ นการเจือ จางหรือ ใช้เ ป็น ส่ว นผสมในปริม าณ
ที่เหมาะสมของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และให้หมายความรวมถึงส่วนของพืช แร่ธาตุ กากน้ําตาล
ผลิ ต ผลที่ เหลื อ จากการหมั ก น้ํ า น้ํ ามั น ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต อาหารสั ต ว์ วั ส ดุ ที่ เ หลื อ จากการเกษตร
ที่ปลอดภัย เคลย์ (Clay) ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicondioxide) เคโอลิน (Kaolin) เดกซ์โตรส (Dextrose)
และหรือแล็กโตส (Lactose) และแป้งจากพืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะด้วย
ข้อ ๔ กําหนดให้กรดอะมิโนเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสํ า เร็ จ รู ป แล้ ว จะต้ อ งมี อั ต ราส่ ว นหรื อ ปริ ม าณของกรดอะมิ โ นชนิ ด เดี ย วหรื อ หลายชนิ ด รวมกั น
ไม่มากกว่าร้อยละ ๕ และกรดอะมิโนที่ให้ใช้เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ดังนี้
(๑) ไลซีน (Lysine)
(๒) เมไทโอนีน (Methionine)
(๓) อาร์จินีน (Arginine)
(๔) ฮีสทิดีน (Histidine)
(๕) ซิสทีน (Cystine)
(๖) ทริบโทแฟน (Tryptophan)
(๗) ฟินิลอะลานีน (Phenylalanine)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๘) ลิวซีน (Leucine)
(๙) ทรีโอนีน (Threonine)
(๑๐) แวลีน (Valine)
(๑๑) ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
(๑๒) ไทโรซีน (Tyrosine)
ข้อ ๕ กําหนดให้แร่ธาตุเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของแร่ธาตุชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ดังนี้
ชนิดของแร่ธาตุ
โคบอลต์ (Cobalt)
คลอรีน (Chlorine)
ทองแดง (Copper)
ไอโอดีน (Iodine)
แมงกานีส (Manganese)
แคลเซียม (Calcium)
ซีลีเนียม (Selenium)
ฟลูออรีน (Fluorine)
โมลิบดีนัม (Molybdenum)
โซเดียม (Sodium)
สังกะสี (Zinc)
เหล็ก (Iron)
แมกนีเซียม (Magnesium)
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
โพแทสเซียม (Potassium)
กํามะถัน (Sulphur)

ปริมาณสูงสุดที่กําหนดให้มีในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม
ไก่
เป็ด
สุกร
๑๐
๑๐
๑๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๕๐
๓๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒
๒
๒
๒๐๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
-

(มิลลิกรัม)
โค
๑๐
๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒
๔๐
๑๐
๔๐,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

ข้อ ๖ กําหนดให้วิตามินเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของวิตามินชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ดังนี้
ปริมาณต่ําสุดที่กําหนดให้มีในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่
เป็ด
สุกร
โคเนื้อ
โคนม
๑,๕๐๐
๑,๔๒๐
๑,๓๐๐
๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
ไอยู (IU) ไอยู (IU)
ไอยู (IU) ไอยู (IU) ไอยู (IU)
๐.๘๐
๑
๑.๘๐ มก.
มก.
มก.
๓
๑.๗๐
๒
มก.
มก.
มก.

ชนิดของวิตามิน
วิตามินเอ
(Vitamin A)
วิตามินบี ๑
(Thiamine)
วิตามินบี ๒
(Riboflavin)
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กระบือ
-

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง
ชนิดของวิตามิน
วิตามินบี ๖ (Pyridoxine
Hydrochloride)
วิตามินบี ๑๒
(Cyanocobalamin)
วิตามินดี ๒
(Calciferol)
หรือวิตามินดี ๓
(Cholecalciferol)
วิตามินอี
(Vitamin E)
วิตามินเค
(Vitamin K)
ไบโอติน
(Biotin)
โคลีน
(Choline)
โฟลิก แอซิด
(Folic acid)
ไนอะซิน
(Niacin)
แพนโทธีนิค แอซิด
(Pantothenic acid)
เบทาอีน
(Betaine)
แอล - คาร์นิทีน
(L - Carnitine)

ไก่เนื้อ
๓
มก.
๐.๐๐๗
มก.
๒๐๐
ไอซียู
(ICU)
๑๐
ไอยู (IU)
๐.๕๐ มก.
๐.๑๒ มก.
๗๕๐ มก.
๐.๕๐ มก.
๒๕
มก.
๑๐
มก.
๑๐๐
มก.
๒๐
มก.

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ปริมาณต่ําสุดที่กําหนดให้มีในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม
ไก่ไข่
เป็ด
สุกร
โคเนื้อ
โคนม
๒.๘๐
๑
มก.
มก.
๐.๐๐๓
๐.๐๐๕
มก.
มก.
๑๕๐
๒๗๕
๓๐๐
ไอยู (IU) ไอยู (IU) ไอยู (IU)
๑๙๐
ไอซียู
(ICU)
๔.๗๐
๑๑
๑๕
๑๕
ไอยู (IU)
ไอยู (IU) ไอยู (IU) ไอยู (IU)
๐.๔๗
๐.๕๐มก.
มก.
๐.๐๙
๐.๐๕
มก.
มก.
๓๐๐
๔๗๐ มก.
มก.
๐.๒๓
๐.๓๐
มก.
มก.
๑๐.๓๐
๗
มก.
มก.
๙.๔๐
๗
มก.
มก.
๑๐๐
๑๐๐
มก.
มก.
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
มก.
มก.
มก.
มก.
มก.

กระบือ
-

๒๐
มก.

ข้อ ๗ กําหนดให้ลิปิดและอนุพันธ์ของลิปิดเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสม
ในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของลิปิดและอนุพันธ์ของลิปิดชนิดเดียว
หรือหลายชนิดรวมกันไม่มากกว่าร้อยละ ๑๐ และลิปิดและอนุพันธ์ของลิปิดที่ให้ใช้เป็นวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว์ ดังนี้
(๑) คอเลสเทอรอล (Cholesterol)
(๒) เลซิทิน (Lecithin)
(๓) ฟอสโฟไลปิด (Phospholipid)
(๔) โปรปิลีน ไกลคอล (Propylene glycol)
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๘ กําหนดให้วัตถุซึ่งมีสรรพคุณเป็นการถนอมคุณภาพของอาหารสัตว์ เป็นวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของวัตถุ
ซึ่งมีสรรพคุณเป็นการถนอมคุณภาพของอาหารสัตว์ ดังนี้
(๑) โพรพิโอนิกแอซิด (Propionic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๒) เบนโซอิกแอซิด (Benzoic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๓) แอสคอร์บิกแอซิด (Ascorbic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๔) อีริทอร์บิกแอซิด (Erythorbic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๕) ซอร์บิกแอซิด (Sorbic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๖) ไทโอดิโพรพิโอนิกแอซิด (Tniodipropionic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๗) ฟอร์มกิ แอซิด (Formic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๘) แอซีติกแอซิด (Acetic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๙) แล็กติกแอซิด (Lactic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๐) ซิทริกแอซิด (Citric acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๑) ทาร์ทาริกแอซิด (Tartaric acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๒) มาลิกแอซิด (Malic acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๓) ฟิวมาริกแอซิด (Fumaric acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๔) ออร์โทฟอสฟอริกแอซิด (Orthophosphoric acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๕) ไฮโดรคลอริกแอซิด (Hydrochloric acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๖) ซัลฟิวริกแอซิด (Sulphuric acid)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๑๗) บี.เอช.ที. บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอีน
(BHT = Butylated Hydroxytoluene)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕
(๑๘) บี.เอช.เอ บิวทิเลเทดไฮดรอกซีแอนิโซล
(BHA = Butylated Hydroxyanisol)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๕
(๑๙) อีทอกซีควิน (Ethoxyquin)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑๕
(๒๐) เอดทา เอดทิลีน ไดอะมีน เททระแอซิเทต
(EDTA = Ethylene Diamine Tetra acetate)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๒๔
(๒๑) เกลือโพรพิโอเนต (Propionate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
(๒๒) เกลือเบนโซเอต (Benzoate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
(๒๓) เกลือแอสคอร์เบต (Ascorbate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
(๒๔) เกลืออีริทอร์เบต (Erythorbate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
(๒๕) เกลือซอร์เบต (Sorbate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
(๒๖) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur dioxide)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
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หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)

เกลือซัลไฟต์ (Sulphites salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือไบซัลไฟต์ (Bisulphites salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือเมตาไบซัลไฟต์ (Metabisulphites salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือฟอร์เมต (Formate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือแอซีเทต (Acetate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือไดแอซิเทต (Diacetate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือแล็กเทต (Lactate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือซิเทรต (Citrate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
เกลือทาร์เทรต (Tartrate salts)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
โซเดียมไนไทรต์ (Sodium nitrite)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
ไดลัวริล ไทโอดิโพรพิโอเนต
(Dilauryl Thiodipropionate)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓
(๓๘) โพรพิลแกลเลต (Propyl gallate)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๓๙) ออกทิลแกลเลต (Octyl gallate)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
(๔๐) โดดีซิลแกลเลต (Dodecyl gallate)
ไม่เกินร้อยละ ๐.๑
ข้อ ๙ กําหนดให้ชีวผลิตภัณฑ์ซึ่งมีชื่อทางวิชาการอาหารสัตว์ว่า “สารเสริมชีวนะ” ต่อไปนี้
เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วน
หรือปริมาณของสารเสริมชีวนะชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑×๑๐๕ ซี.เอฟ.ยู (CFU)
ต่ออาหารสัตว์ ๑ กิโลกรัม และสารเสริมชีวนะที่ให้ใช้เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ดังนี้
(ก) จําพวกเชื้อแบคทีเรีย
(๑) แล็กโทบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum)
(๒) แล็กโทบาซิลลัส เคซีไอ (Lactobacillus casei)
(๓) แล็กโทบาซิลลัส เฟอร์เมนตัม (Lactobacillus fermentum)
(๔) แล็กโทบาซิลลัส เบรวิส (Lactobacillus brevis)
(๕) แล็กโทบาซิลลัส บัลการิคัส (Lactobacillus bulgaricus)
(๖) แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟิลัส (Lactobacillus acidophilus)
(๗) แล็กโทบาซิลลัส เซลโลไบโอซัส (Lactobacillus cellobiosus)
(๘) แล็กโทบาซิลลัส เคอร์วาตัส (Lactobacillus curvatus)
(๙) แล็กโทบาซิลลัส เดลบรูคิไอ (Lactobacillus delbruekii)
(๑๐) แล็กโทบาซิลลัส แล็กติส (Lactobacillus lactis)
(๑๑) แล็กโทบาซิลลัส ริวเทอริไอ (Lactobacillus reuterii)
(๑๒) แล็กโทบาซิลลัส เฮลวีทิคัส (Lactobacillus helveticus)
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หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๑๓) ลิวโคนอสตอก มีเซนเทอรอยเดส (Leuconostoc mesenteroides)
(๑๔) สเตรปโทค็อกคัส ฟิเซียม เซอร์เนลส์ ๖๘ (Streptococcus faecium

cernelle ๖๘)

(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(non antibiotic producing
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(domosus)
(๔๐)
(๔๑)
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สเตรปโทค็อกคัส เทอร์โมฟิลัส (Streptococcus thermophilus)
สเตรปโทค็อกคัส ฟีเซียม (Streptococcus faecium)
สเตรปโทค็อกคัส ครีโมริส (Streptococcus cremoris)
สเตรปโทค็อกคัส ไดอะซิทีแล็กติส (Streptococcus diacetylactis)
สเตรปโทค็อกคัส แล็กติส (Streptococcus lactis)
สเตรปโทค็อกคัส อินเตอร์มีเดียส (Streptococcus intermedius)
บาซิลลัส ซับทิลิส สเตรน บีเอ็น (Bacillus subtilis strain BN)
บาซิลลัส โคแอกูแลน (Bacillus coagulan)
บาซิลลัส เลนตัส (Bacillus lentus)
บาซิลลัส ไลเคนิเฟอร์มิส (Bacillus lichenifermis)
บาซิลลัส พูมิลัส (Bacillus pumilus)
บาซิลลัส ซับทิลิส (Bacillus subtilis) (สเตรนที่ไม่สร้างยาปฏิชีวนะ)
strains only)
บาซิลลัส โทโยอิ (Bacillus toyoi)
แบคทีรอยเดส แอมิโลฟิลัส (Bacteroides amylophilus)
แบคทีรอยเดส คาพิลโลซัส (Bacteroides capillosus)
แบคทีรอยเดส รูมิโนโคลา (Bacteroides ruminocola)
แบคทีรอยเดส ซูอิส (Bacteroides suis)
ไบฟิโดแบคทีเรียม แอโดเลสเซนติส (Bifidobacterium adolescentis)
ไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส (Bifidobacterium animalis)
ไบฟิโดแบคทีเรียม ไบฟิดัม (Bifidobacterium bifidum)
ไบฟิโดแบคทีเรียม อินแฟนติส (Bifidobacterium infantis)
ไบฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม (Bifidobacterium longum)
ไบฟิโดแบคทีเรียม เทอร์โมฟีลัม (Bifidobacterium thermophilum)
พีดิโอค็อกคัส แอซิดิแล็กทิซิไอ (Pediococcus acidilacticii)
พีดิโอค็อกคัส เซอรีวิซิอี (Pediococcus cerevisiae) ดอมโมซัส
พีดิโอค็อกคัส เพนโทซาเซียส (Pediococcus pentosaceus)
โพรพิโอนิแบคทีเรียม ฟริวเดนไรชิไอ (Propionibacterium freudenreichii)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๔๒) โพรพิโอนิแบคทีเรียม เชอร์มานิไอ (Propionibacterium shermanii)
(ข) จําพวกเชื้อรา
(๑) พีดิโอคูเซียส สปิซีส์ (Pediocuceus spp.)
(๒) ยีสต์ (Yeast)
(๓) แอสเพอร์จิลลัส ไนเกอร์ (Aspergillus niger)
(๔) แอสเพอร์จิลลัส ออไรซี (Aspergillus oryzae)
(๕) แคดิดา พินโทเลเพสซิ (Candida pintolepessi)
(๖) แซ็กคาโลไมเซส เซอรีวิซิอี (Sacchalomyces cerevisiae)
ข้อ ๑๐ กําหนดให้ชีวผลิตภัณฑ์ประเภทสารจําพวกเอนไซม์ (Enzyme) เป็นวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณ
ของเอนไซม์ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ยูนิต (Units) ต่ออาหารสัตว์ ๑ กิโลกรัม
และเอนไซม์ที่ให้ใช้เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ดังนี้
(๑) แอมิเลส (Amylase)
(๒) แอลฟา - แอมิเลส (Alpha - amylase)
(๓) บีต้า - แอมิเลส (Beta - amylase)
(๔) กลูโค - แอมิเลส (Gluco - amylase)
(๕) เอส - แอมิเลส (S - amylase)
(๖) กลูโคซิเดส (Glucosidase)
(๗) แอมิโลกลูโคซิเดส (Amyloglucosidase)
(๘) กลูคาเนส (Glucanase)
(๙) บีต้า - กลูคาเนส (Beta - glucanase)
(๑๐) กาแล็กโทซิเดส (Galactosidase)
(๑๑) แอลฟา - กาแล็กโทซิเดส (Alpha - galactosidase)
(๑๒) บีต้า - กาแล็กโทซิเดส (Beta - galactosidase)
(๑๓) เซลลูเลส (Cellulase)
(๑๔) เซลโลไบเอส (Cellobiase)
(๑๕) ไซลาเนส (Xylanase)
(๑๖) เฮมิเซลลูเลส (Hemicellulase)
(๑๗) ไลเพส (Lipase)
(๑๘) แล็กเทส (Lactase)
(๑๙) โพรทีเอส (Protease)
(๒๐) เอนโด - โพรทีเอส (Endo - Protease)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๒๑) เอกโซ - โพรทีเอส (Exo - Protease)
(๒๒) พรอกเทส (Proctase)
(๒๓) เพกทิเนส (Pectinase)
(๒๔) ไฟเทส (Phytase)
ข้อ ๑๑ กําหนดให้วัตถุประเภทสารช่วยเสริมการย่อย เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ โดยมีปริมาณ
ที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของสารช่วยเสริมการย่อยชนิดเดียว
หรือหลายชนิดรวมกันไม่มากกว่าร้อยละ ๒ และสารช่วยเสริมการย่อยที่ให้ใช้เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
ดังนี้
(๑) ซิทริกแอซิด (Citric acid)
(๒) แล็กติกแอซิด (Lactic acid)
(๓) มาลิกแอซิด (Malic acid)
(๔) ฟอร์มิกแอซิด (Formic acid)
(๕) ทาร์ทาริกแอซิด (Tartaric acid)
(๖) โมโนโซเดียมออร์โทฟอสเฟต (Monosodium orthophosphate)
ข้อ ๑๒ กําหนดให้โครเมียม พิโคลิเนต (Chromium picolinate) เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
ประเภทสารปรับปรุงคุณภาพซากสัตว์และให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ สําหรับสุกรน้ําหนัก
ตั้งแต่ ๑๕ กิโลกรัมถึงส่งตลาด โดยให้มีโครเมียมในอัตราส่วนไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัมต่ออาหารสัตว์
๑ กิโลกรัม ในรูปโครเมียม พิโคลิเนต
ข้อ ๑๓ กําหนดให้ทะเบียนตํารับยาที่มีตัวยา ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์
ใช้เพื่อควบคุม ป้องกันโรคบิด สําหรับสัตว์ปีก ดังนี้
(๑) ไก่เนื้อ
ชนิดของวัตถุที่เติม
ในอาหารไก่เนื้อ
๑. ดีโคควิเนต (Decoquinate)
๒. โรเบนิดีน ไฮโดรคลอไรด์
(Robenidine hydrochloride)
๓. โมเนนซิน (Monensin)
๔.
๕.
๖.
๗.

ซาลิโนไมซิน (Salinomycin)
ลาซาโลซิด (Lasalocid)
มาดูรามิซิน (Maduramicin)
นาราซิน (Narasin)
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ปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม
ขนาดต่ําสุด ขนาดสูงสุด
(มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม)
๒๐
๔๐
๓๐
๓๖
๑๐๐

๑๒๕

๕๐
๗๕
๕
๖๐

๗๐
๑๒๕
๖
๗๐

ข้อห้าม

- ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน (Tiamulin)
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน (Tiamulin)
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน (Tiamulin)
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน (Tiamulin)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๖ ง
ชนิดของวัตถุที่เติม
ในอาหารไก่เนื้อ
๘. ฮาโลฟิวจิโนน ไฮโดรโบรไมด์
(Halofuginone hydrobromide)
๙. ไดคลาซูริล (Diclazuril)
๑๐. เซมดูรามิซิน โซเดียม
(Semduramicin sodium)
๑๑. นาราซินและนิคาร์บาซิน
(Narasin & Nicarbazin)
๑๒. นิคาร์บาซิน (Nicarbazin)

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม
ขนาดต่ําสุด ขนาดสูงสุด
(มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม)
๒
๓
๑
๒๐

๑
๒๕

๔๐

๕o

๑๒๕

๑๒๕

ข้อห้าม

- ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น
- หากใช้พร้อมกับไทอะมูลิน (Tiamulin) จะทําให้
ลดอัตราการกินน้ําและอาหารลงชั่วคราว
- ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น
- ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น ยกเว้น
นาราซิน (Narasin)

(๒) ไก่ไข่
ชนิดของวัตถุที่เติม
ในอาหารไก่ไข่
๑. โมเนนซิน (Monensin)
๒. ซาลิโนไมซิน (Salinomycin)
๓. ลาซาโลซิด (Lasalocid)
๔. ไดคลาซูรลิ (Diclazuril)

ปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูป ๑ กิโลกรัม
ขนาดต่ําสุด ขนาดสูงสุด
(มิลลิกรัม)
(มิลลิกรัม)
๑๐๐
๑๒๕
๕o
๕o
๗๕
๑๒๕
๑
๑
-

ข้อห้าม
ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์
ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น
ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน (Tiamulin)
ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน ๑๒ สัปดาห์
ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน (Tiamulin)
ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์
ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน ๑๖ สัปดาห์

หมายเหตุ : ระยะหยุดให้ยาก่อนนําสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์มาบริโภค ให้ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลากยาแต่ละตํารับที่ขึ้นทะเบียนยาไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยยา

ข้อ ๑๔ ยาป้องกันโรคบิดอื่น ๆ สําหรับสัตว์ปีก นอกจากข้อ ๑๓ ห้ามใช้เป็นวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรในการนํายาต้านจุลชีพมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค การนํายาดังกล่าวมาใช้เกินความจําเป็นในวัตถุประสงค์เพื่อเร่ง
การเจริญเติบโต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์ โน้มนําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งไม่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๔) ประกอบมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบั บนี้ให้ใช้ บัง คับเมื่อ พ้ นกํ าหนดหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บวั น นับแต่วั นถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดผสมลงในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๘ ง

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ห้ามใช้ เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป
ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของยาที่สามารถมีฤทธิ์
บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
ข้อ ๓ ห้ามใช้ ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป
และเคมีภัณฑ์ เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ดังนี้
(๑) กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-agonist)
(๒) กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans)
(๓) กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)
(๔) คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)
(๕) อะโวพาร์ซิน (Avoparcin)
(๖) คาร์บาดอกซ์ (Carbadox)
(๗) โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox)
(๘) ไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol (DES))
(๙) เมลามีนหรือสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine or melamine group) เช่น กรดซัยยานูริก
(Cyanuric acid) แอมมีไลด์ (Ammelide) แอมมีลีน (Ammeline)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ
และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ใหม่ แห้ง สะอาดและกันความชื้นได้
(๒) ไม่มีสารที่ปนเปื้อนกับอาหารสัตว์ในปริมาณที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์
(๓) ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์
(๔) ผิวภายในภาชนะบรรจุที่ทําด้วยโลหะ ต้องไม่มีสนิม ถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่น สารดังกล่าว
ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
(๕) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งอาหารสัตว์ ต้องทําให้ส่วนที่บรรจุอาหารสัตว์แห้ง สะอาด
และไม่มีการตกค้างของสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในส่วนที่บรรจุ
ข้อ ๔ ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นภาชนะบรรจุที่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์
(๒) เป็นภาชนะที่ทําให้เกิดความชื้นในอาหารสัตว์มากกว่าปริมาณความชื้นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน
วัน เดือน ปี ที่อาหารสัตว์ล่วงอายุ ตามที่ระบุไว้ในฉลาก
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพื่อขาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพื่อขาย
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ต้องจัดหาเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อให้อาหารสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยเครื่องมือหรือเครื่องใช้ต้องมีคุณภาพ
หรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ผลิตอาหารสัตว์ต้องมีความแข็งแรงและทนทาน
(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีพื้นผิวภายในที่สัมผัสกับอาหารสัตว์โดยตรง
ต้องไม่ทําด้วยวัสดุที่เป็นพิษหรือทําปฏิกิริยาต่ออาหารสัตว์
(๓) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ผลิตอาหารสัตว์ต้องเอื้ออํานวยต่อการดูแลรักษา ทําความสะอาด
และการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ
(๔) เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งใช้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ ต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นหรื อ ปนเปื้ อ น
ข้ามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่ออาหารสัตว์
(๕) เครื่องผสมอาหารสัตว์ต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการผสมอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ
สม่ําเสมอตรงตามมาตรฐานอาหารสัตว์
(๖) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้ในการคัดแยกสิ่งปลอมปนทางกายภาพในอาหารสัตว์ เช่น
ตะแกรงร่อน แม่เหล็ก เครื่องตรวจจับโลหะ ต้องมีการติดตั้งอย่างเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๗) เครื่องมือหรือเครื่องใช้สําหรับผลิตอาหารสัตว์ ในขั้นตอนการให้ความร้อนหรือความเย็น
ต้องสามารถให้ความร้อนหรือความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๘) เครื่องมือหรือเครื่องใช้สําหรับตรวจวัดอุณหภูมิในขั้นตอนการให้ความร้อนหรือความเย็น
ต้องมีความถูกต้องแม่นยํา และได้รับการทวนสอบหรือสอบเทียบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๙) เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งใช้ สํ า หรั บ ชั่ ง น้ํ า หนั ก ต้ อ งมี ค วามเหมาะสม ถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า
และได้รับการทวนสอบหรือสอบเทียบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๔ ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ต้องมีวิธีการควบคุมการทํางานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
ข้อ ๕ ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาด และซ่อมบํารุงเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ให้มีสภาพสะอาด และมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ข้อ ๖ ให้ ผู้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ เ พื่ อ ขาย ต้ อ งมี ก ารดู แ ลสถานที่ จั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์
และอาหารสัตว์ เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้า ไซโล ห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
สําหรับเก็บรักษาวัตถุดิบ และอาหารสัตว์ไม่ให้เสื่อมคุณภาพตลอดอายุการจัดเก็บ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดด่านตรวจสอบ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กําหนดให้ด่านกักกันสัตว์ ซึ่งเป็นท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่นําเข้าหรือส่งออก
ข้อ ๔ กําหนดให้ด่านตรวจสัตว์น้ํา กรมประมง เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ (เฉพาะ
อาหารสัตว์น้ํา) ที่นําเข้าหรือส่งออก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๗) ประกอบกั บ มาตรา ๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ ง คุณ สมบัติ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใ น
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์
“กลุ่มเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
และให้หมายความรวมถึงสมาคมตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ด้วย
“ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์” หมายความว่า สมาคมตามกฎหมาย ที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และให้หมายความรวมถึงสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยด้วย
ข้อ ๔ ให้ มี ก ารสรรหาบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน ๕ คน
ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนสหกรณ์ จํานวนหนึ่งคน
(๒) ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย จํานวนสองคน
(๓) ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํานวนสองคน
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ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รองปลั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมศุลกากร
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสรรหา มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิจฉัย ชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือ เสียงข้ างมาก กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้ มีหนึ่งเสีย ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๘ เมื่อมีกรณีที่ต้องสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรมปศุสัตว์จัดทําประกาศรับสมัคร
ผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อให้มีการ
เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งทําการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป
ตามความเหมาะสม
ประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ อํานาจหน้าที่
ของกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ วั น และเวลาทํ า การรั บ สมั ค ร และสถานที่ รั บ สมั ค ร ทั้ ง นี้ ให้ กํ า หนด
ระยะเวลาการเสนอชื่อผู้แทนเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
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ข้อ ๙ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การเสนอชื่ อ ผู้ แ ทนสหกรณ์ ผู้ แ ทนกลุ่ ม เกษตรกร และผู้ แ ทนผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้องค์กร ตามข้อ ๔
(๑) (๒) และ (๓) เป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น ผู้ แ ทนองค์ ก ร เพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรละหนึ่งคน โดยให้ส่งใบเสนอชื่อ ประวัติ ผลงาน และความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อมายังกรมปศุสัตว์ตามแบบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด
(๒) ให้กรมปศุสัตว์รวบรวมรายชื่อและข้อมูลรายละเอียดตาม (๑) พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ และจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะเข้ า รั บ การสรรหาเป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกบัญชีตามประเภทของแต่ละกลุ่ม เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีผู้ถูกเสนอชื่อรายใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการสรรหา
และให้กรมปศุสัตว์แจ้งให้องค์กรทีเ่ สนอชื่อทราบต่อไป
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รับเรื่องจากกรมปศุสัตว์ ตามข้อ ๙ แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาประชุม
เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง โดยพิจารณาจากประวัติ ความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่วันที่ได้รับการเสนอเรื่อง
จากกรมปศุสัตว์
ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการสรรหาตามข้อ ๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้กรมปศุสัตว์จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา แยกเป็นแต่ละกลุ่มตามข้อ ๔ โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน
ให้ ผู้ ได้ รั บ การสรรหาที่อ ยู่ ในลํ าดั บต้ น ตามกลุ่ มและจํ า นวนที่ กํ าหนดไว้ ข้ อ ๔ เป็ น ผู้ไ ด้ รั บ
การสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ในกรณีที่ผู้ได้รับการสรรหาตามวรรคสอง ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเหตุใด ๆ
ให้ เ ลื่ อ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาซึ่ ง อยู่ ใ นลํ า ดั บ ถั ด ไปขึ้ น มาเป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นลํ า ดั บ ต้ น และได้ รั บ การสรรหา
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ข้อ ๑๒ ให้ ก รมปศุ สั ต ว์ นํ า เสนอรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การสรรหา ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้กรมปศุสัตว์
เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาซึ่งอยู่ในลําดับถัดขึ้นมาในกลุ่มที่จะต้องแต่งตั้งแทน ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้ได้รับการสรรหาตามข้อ ๑๑ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างต่อไป
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ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหา
ในการปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ดังนี้
๑. นายสุธน พลายพูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์
๒. นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย
๓. นายสว่าง ข้อมงคลอุดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย
๔. นางบุญญิตา รุจทิฆัมพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
๕. นายมงคล แม้นมาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย
หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบ
การผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยระบุประเภท ชนิด และจํานวนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ รวมทั้งสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตลอดจน
สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ทั้งนี้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๔ การผลิตเพื่อขาย การนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือการขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ เพื่อเป็นตัวอย่างในทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายแจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบ โดยระบุประเภท ชนิด และจํานวน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนการดําเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ทั้งนี้ การผลิต หรือนําเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในทางวิชาการ โดยนํามาใช้ทดลองเลี้ยงสัตว์
ผู้ผลิต หรือผู้นําเข้าต้องแนบแผนการทดลองทางวิชาการด้วย
ข้อ ๕ ให้กรมปศุสัตว์ออกหนังสือตอบรับทราบให้ผู้แจ้งตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๖ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย ที่ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ทําหนังสือแจ้งต่อปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่โดยมีหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
หรือกลุ่มเกษตรกร พร้อมรายชื่อสมาชิกที่จะใช้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นนั้น รวมทั้งรายละเอียด
อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ จ ะผลิ ต ด้ ว ยว่ า เป็ น อาหารสํ า หรั บ สั ต ว์ ช นิ ด ใด แล้ ว ให้ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด
แจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ
(๒) ห้ามขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นต่อผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้น ๆ
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(๓) แจ้งรายละเอียดปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและความต้องการใช้วัตถุดิบ
ตลอดจนจํานวนสัตว์ที่ใช้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบ โดยทําประมาณการ
ล่วงหน้าทุก ๓ เดือน ก่อนผลิตและสรุปผลผลิตทั้งปีแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบก่อนวันที่ ๑
มีนาคม ของปีถัดไป แล้วให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ
(๔) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ ผลิตจะต้องมีฉ ลากแจ้ งคุณภาพทางเคมีไว้ ที่ภาชนะบรรจุ
โดยอย่างน้อยระบุโปรตีนและความชื้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร สถานที่ผลิต
วัน เดือน ปี ที่ผลิตและล่วงอายุและข้อความว่า “ใช้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น” ไว้ด้วย
(๕) พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สามารถเข้าตรวจสอบการดําเนินการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้
ในเวลาทําการ เพื่อช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ
(๖) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องไม่ใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๔)
(๗) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรใดที่เคยผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประสงค์จะหยุดกิจการ
หรือเลิกกิจการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้แจ้งต่อปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบด้วย แล้วให้
ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต
สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๗ (๑) มาตรา ๒๙ (๑) และมาตรา ๓๑ (๑)
แห่งพระราชบั ญญัติควบคุมคุ ณภาพอาหารสั ตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะ
ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ป้ายที่ใช้สําหรับสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้มีลักษณะ ขนาด และข้อความ ดังต่อไปนี้
(๑) ทําจากวัตถุถาวร ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๖๐ เซนติเมตร
(๒) สีของป้าย
(ก) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้เป็นสีเขียว
(ข) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้เป็นสีแสด
(ค) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายส่งและขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้เป็น
สีน้ําเงิน สําหรับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้เป็นสีแดง
(๓) ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร ว่า “สถานที่ผลิตอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ” หรือ “สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หรือ “สถานที่ขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ หรือผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จัดให้มีป้ายตามที่กําหนดในข้อ ๓ ไว้
ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า หรือสถานที่ขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแยกต่างหากจากสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า
หรื อ สถานที่ ข ายอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จัดให้มี
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ป้ายที่มีลักษณะ และสีเช่นเดียวกับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า หรือสถานที่ขาย
อาหารสั ตว์ ค วบคุ มเฉพาะ แล้ ว แต่ กรณี ทั้ ง นี้ ให้ ร ะบุ ข้ อ ความเป็ นอั ก ษรไทยสี ข าว สู งไม่ น้ อ ยกว่ า
๓ เซนติเมตร ว่า “สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและข้อความในฉลาก
สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๗ (๔) และมาตรา ๒๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การแสดงฉลากและข้อความในฉลากสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จัดให้มีฉลากขนาดพอสมควร
โดยปิดหรือติดไว้ที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เห็นข้อความครบถ้วน และชัดเจน ข้อความ
ในฉลากต้องเป็นภาษาไทย หรือมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีข้อความอย่างเดียวกันกํากับไว้
ด้วยก็ได้ และอย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ออาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทางการค้า ยกเว้นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ
(๒) เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่ปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
(๓) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ชื่อผู้นําเข้าและสถานที่นําเข้า
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริกของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่บรรจุ
ในภาชนะบรรจุนั้น
(๕) ชื่อของวัตถุดิบที่สําคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสม
(๖) คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่ปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๗) วันที่ เดือน ปี ที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และวันที่ เดือน ปี ที่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะล่วงอายุ
(๘) วิธีใช้ ขนาดการใช้ และอัตราการใช้ ยกเว้นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ
และประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

125

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ
ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก ต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
ข้อ ๔ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกต้องผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้ได้คุณภาพหรือมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามที่
ผู้สั่งซื้อกําหนดก็ได้
ข้อ ๕ การเก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก ต้องจัดเก็บในสถานที่ที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถป้องกันน้ําฝน
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดง่าย และไม่เปียกชื้น
(๕) มีพื้นที่สําหรับการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหมาะสม เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
และป้องกันไม่ให้แสงแดดสัมผัสกับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรง โดยจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ
(๖) มีการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกและสัตว์เข้าไปภายในพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๖ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกจะต้องมีการแยกบริเวณจัดเก็บอาหารสัตว์
ควบคุ ม เฉพาะเพื่ อ การส่ ง ออกเป็ น สั ด ส่ ว น และมี แ ผ่ น ป้ า ยแสดงว่ า เป็ น อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
เพื่อการส่งออกให้เห็นชัดเจน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
จัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนําเข้า
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนําเข้า
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องจัดให้มีหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้
เพื่อประกอบการนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทุกครั้งที่นําเข้า
(๑) หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ซึ่งรับรองโดยนายสัตวแพทย์ของหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบทางด้านอาหารสัตว์ของประเทศผู้ผลิต หรือหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Certificate of
Phytosanitary) ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต
(๒) หนั ง สื อ รั บ รองแหล่ ง กํา เนิ ด ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต (Certificate of Origin)
ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่หน่วยงานของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิตรับรอง
(๓) หนั งสื อ รับรองการขึ้น ทะเบีย น หรือ รับ รองคุ ณ ภาพของสิ นค้ า หรื อ รับรองมาตรฐาน
โรงงานผู้ ผ ลิ ต ซึ่ ง รั บ รองโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบของประเทศผู้ ผ ลิ ต หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
ที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่ า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กํ าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กรณีนําเข้าอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ ญ าตให้ นํ าเข้ า อาหารสั ต ว์ แ ล้ ว ให้ ผู้ นํ าเข้ า นํ า อาหารสั ต ว์ ม ายั ง ด่ า น
ตรวจสอบอาหารสัตว์
(๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ตามหนังสือแจ้งการนําเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
(๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บอาหารสัตว์ที่นําเข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
(๔) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ไว้จนกว่าจะมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
หากผลการตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารผ่ า น ให้ คื น หรื อ ถอนอายั ด อาหารสั ต ว์ นั้ น
หากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ผ่าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามประกาศ
กรมปศุสัตว์ ซึ่งออกตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ กรณีส่งออกอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ผู้ส่งออกอาหารสัตว์แจ้งการส่งออก ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
หรือด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ หรือตามที่อ ธิบดีประกาศกําหนด หรือ แจ้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ล่วงหน้าก่อนทําการส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันทําการ พร้อมเอกสารที่ระบุในแบบคําขอแจ้งการส่งออก
อาหารสัตว์ทุกครั้งที่มีการส่งออก
หากเป็นกรณีส่งออกอาหารสัตว์น้ําให้แจ้งการส่งออก ณ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา
กรมประมง หรือด่านตรวจสอบอาหารสัตว์น้ํา หรือแจ้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ล่วงหน้าก่อนทําการส่งออก
ไม่ น้ อ ยกว่ าสามวั น ทํ าการ พร้ อ มเอกสารที่ ร ะบุ ใ บแบบคํ า ขอแจ้ งการส่ ง ออกอาหารสั ต ว์ ทุก ครั้ ง ที่ มี
การส่งออก

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

(๒) ให้ผู้ส่งออกนําอาหารสัตว์มายังด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
(๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอาหารสัตว์ให้ตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักฐานตามคําขอแจ้ง
การส่งออกอาหารสัตว์นั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ชื่อทางการคา
(Trade Name)

รหัสสินคา
(Product Code)

ชนิดอาหารสัตว
(Type of Feed)

รหัสสินคา

ผูผ ลิต
(Producer)

เลขที่อินวอยซ
(Invoice No.)

มูลคา (บาท)
FOB (Baht)

พิกัดศุลกากร
(HS Code)

(ลายมือชื่อ) .............................................. ผูแ จง
(
)
(ลายมือชื่อ) .............................................. ผูร ับแจง
(
)
พนักงานเจาหนาที่ดานกักกันสัตว.................................................

น้ําหนักสุทธิ (ก.ก.)
(Net Weight)

อาหารสัตวสําหรับสัตวเลี้ยง
01) Dry Pet food (อาหารเม็ดสําหรับสัตวเลี้ยงทุกชนิด) 02) Pet Food in Hermitically Sealed Container (อาหารสัตวเลี้ยงในภาชนะบรรจุปดสนิท)
03) Dog chews (อาหารสัตวเลี้ยงประเภท Dog chews ) 04) Pet Treats (อาหารขบเคี้ยวและอาหารวางสําหรับสัตวเลี้ยง) 05) อาหารสัตวเลี้ยงอื่นๆ ระบุ.............
อาหารสัตวสาํ หรับปศุสัตว
06) วัตถุที่ผสมแลวสําหรับปศุสัตว ไดแก พรีมิกซ หัวอาหาร อาหารสําเร็จรูป 07) Raw Material (วัตถุดิบอาหารสัตวสําหรับปศุสัตว เชน ปลาปน, ขาวโพด) 08) Animal Supplement (อาหารเสริมสําหรับสัตว) 09) อาหารปศุสัตวอื่นๆระบุ...................
อาหารสัตวสําหรับสัตวน้ํา
10) วัตถุที่ผสมแลวสําหรับสัตวน้ํา ไดแก พรีมิกซ หัวอาหาร อาหารสําเร็จรูป 11) Animal Supplement (อาหารเสริมสําหรับสัตวน้ํา) 12) อาหารสัตวน้ําอื่นๆ ระบุ................................

หมายเหตุ : ใหระบุชนิดของอาหารสัตวและรหัสสินคา ดังนี้

2. พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว ดังนี้
2.1) สําเนาใบสั่งซื้อ (Invoice)
2.2) เอกสารอื่น ๆ ที่กรมปศุสัตว/กรมประมง กําหนด

รวม (Total)

ลําดับที่
(No.)

เขียนที่........................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .......................
1. ขาพเจา(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ..............................................................................ผูดําเนินกิจการชื่อ ...............................................................................ตั้งอยูเลขที่.........................ตรอก/ซอย..................................................
ถนน................……........….……..หมูที่…….......ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด........................…….. รหัสไปรษณีย..................…......หมายเลขโทรศัพท....................................................
วันที่สินคาออก (Date of Departure)............................................................ ดานตรวจสอบอาหารสัตวที่สงออก.......................................................ดานทีส่ งออก (Departure Port) .................................................................
ประเทศปลายทาง (Destination) ...................................................... ขนสงทาง (Transport)
เรือ เครื่องบิน รถ
อื่นๆ ระบุ..........................................................................
มีรายละเอียดสินคาดังนี้
มี Certificate of Health
ไมมี Certificate of Health

แบบคําขอแจงการสงออกอาหารสัตว (สอ.1)

เลขที่ …………………..................…………….
วันที่ ……........………………….............………….
ลงชื่อ……........……………............………ผูรับคําขอ

กรมปศุสัตว
หนังสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตวสงออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2)
เลขที่ ...................................................
หนวยงาน.....................................................
หนังสือฉบับนี้แสดงวาอาหารสัตวของ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ...............................................................................
เลขที่ ................................ ตําบล ..........................................อําเภอ ................................................. จังหวัด ..................................................
สงออกไปยังประเทศ .........................................................................ในวันที่ ............................................................ โดยใหนําออกทาง
ด า นศุ ล กากร ..................................................................... ตามคํ า ขอแจ ง การส ง ออกอาหารสั ต ว เ ลขที่
......................................................................ลงวันที่ ......................................... ไดผานการตรวจสอบแลวตรงตามที่ระบุใน
เอกสาร หลักฐานตามแบบคําขอแจงการสงออกอาหารสัตว ดังนี้
ชื่อทางการคา (Trade Name)

น้ําหนักสุทธิ (กก.) (Net Weight)

เลขที่ใบสั่งซื้อ (Invoice)

รวม

ออกให ณ วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ................
ลงชื่อ ................................................................................
(.........................................................................................)
ตําแหนง………………………………………………………
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน
การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้น
การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่ง ให้แยกตามประเภทของอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ และเมื่อได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแล้วจึงจะผลิตเพื่อขาย
หรือนําเข้าเพื่อขาย ซึ่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
ข้อ ๔ เมื่อได้รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๒ ให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาและออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือมีหนังสือแจ้ง
คําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวันทําการนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ
ข้อ ๕ ผู้รั บใบสํ าคั ญ การขึ้ นทะเบี ย นอาหารสั ต ว์ค วบคุ ม เฉพาะผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอแก้ ไ ข
รายการทะเบี ย นอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ข้อ ๖ เมื่อได้รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๕ ให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาและจดแจ้งรายการแก้ไขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะลงในท้ายใบสําคัญ
การขึ้ น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ล
และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ข้อ ๗ บรรดาคําขอ และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามประกาศนี้
ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ การยื่นคําขอตามประกาศนี้ ให้ยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

สําหรับอาหารสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง อาจยื่นคําขอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมปศุสัตว์
หรือกรมประมง หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
ข้อ ๙ บรรดาคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคําขอที่ได้ยื่น
ตามประกาศนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้ยื่นคําขอดังกล่าวดําเนินการหรือส่งหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ บ.ท.ส. ๑

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิด..........................................ลักษณะ..............................
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา...................................................ภาษาอังกฤษ (ถามี)........................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวน  ไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
 ไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
เถา
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
เกลือ
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
แคลเซียม
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ฟอสฟอรัส
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
สารกันหืน (.......................................................) ไมเกินรอยละ..................................ของน้ําหนัก
อัตราการยอยไดของโปรตีน โดยเปปซิน
ไมนอยกวารอยละ.............................ของโปรตีน
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ.................................................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๒ – ๑

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิด................................ลักษณะ...............................
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา...............................................ภาษาอังกฤษวา..................................................
ใชสําหรับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สวนผสมประกอบดวย……………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ...........................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................

(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๒ – ๒
แบบ บ.ท.ส. ๒ – ๒

กรมปศุสัตว
กรมปศุ
สัตว ตวควบคุมเฉพาะ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบี
ยนอาหารสั
ตถุที่ผสมแล
ใบสําคัญการขึประเภทวั
้นทะเบียนอาหารสั
ตววควบคุมเฉพาะ
ชนิประเภทวั
ด สารผสมลตวถุงหน
า (พรีมวกิ ซ)
ที่ผสมแล
ชนิด สารผสมลวงหนา (พรีมกิ ซ)
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที.่ ...................................
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................
ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา

ญฉบัวบชนิ
นี้แดสดงว
า วงหนา (พรีมิกซ) ลักษณะ.....................
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัใบสํ
ตถุทาคัี่ผสมแล
สารผสมล
ซึ่งมีชื่อในทางการค
อาหารสัตวาคภาษาไทยว
วบคุมเฉพาะา...............................................ภาษาอั
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิด สารผสมลงกฤษว
วงหนาา..................................................
(พรีมิกซ) ลักษณะ.....................
ใช
ส
า
ํ
หรั
บ
…………………………………………………และมี
ส
ว

นประกอบในสารผสมล
ว
งหน
า ๑ กิโลกรัม/๑ ลิตร ดังนี้
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา...............................................ภาษาอังกฤษวา..................................................
วัตถุที่เติมในอาหารสัตว
ปริมาณสวนประกอบในสารผสมล
ชนิดวัตถุที่เติมในอาหารสั
ใชสําหรัชนิบด…………………………………………………และมี
วงหนา ๑ตกิวโลกรัม/๑ปริลิตมราณดังนี้
ชนิดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
ปริมาณ
ชนิดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
ปริมาณ

ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ...........................................
ชืชนิ่อผูดผของภาชนะบรรจุ
ลิตหรือผูนําเขาอาหารสั
ตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
........................................................น้
าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ...........................................
ชืชื่อ่อสถานที
ผ
่
ลิ
ต
หรื
อ
สถานที
น
่
า
ํ
เข
า
อาหารสั
ต
ว
ค
วบคุ
ม
เฉพาะ..................................................................................
ผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชืชื่อ่อผูสถานที
ผลิต/สถานที
ตตางประเทศ........................................................................................................................
่ผลิตหรื่ผอลิสถานที
่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
ขึ..............................................................................................................................................................................
้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
มเฉพาะ
เลมทีต่.ว................ฉบั
บที่..................ออกให
ณ วันตทีว่.ค.............เดื
อน............................พ.ศ.
...........
ขึควบคุ
้นทะเบี
ยนอาหารสั
ควบคุมเฉพาะตามใบอนุ
ญาตผลิตอาหารสั
วบคุมเฉพาะหรื
อใบอนุญาตนําเขาอาหารสั
ตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให
ณ วันทีอ่..............เดื
อน............................พ.ศ.
...........
ให ณ วันที.่ ................เดื
น.....................................พ.ศ.
......................
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................

(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
(ลายมือชื่อ)..............................................................
ตําแหนง................................................................
(
)
พนั
ก
งานเจ
า
หน
า
ที
่
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๒ – ๓

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารสัตวเลี้ยงที่มีโภชนาการครบถวน
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตว ควบคุ มเฉพาะ ประเภทวั ตถุ ที่ผสมแลว ชนิ ด อาหารสัตวเลี้ยงที่มีโภชนาการครบถวน
ลักษณะ................................ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา............................................................................
ภาษาอังกฤษวา....................................................................................................................................................
ใชสําหรับ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สวนผสมประกอบดวย…………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ...........................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๒ – ๔

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารขบเคี้ยว/อาหารวางสําหรับสัตวเลี้ยง
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารวางสําหรับสัตวเลี้ยง
ลักษณะ................................ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา............................................................................
ภาษาอังกฤษวา.....................................................................................................................................................
ใชสําหรับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สวนผสมประกอบดวย……………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ...........................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................
(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๒ – ๕

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตวเลี้ยง
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตวเลี้ยง
ลักษณะ................................ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา............................................................................
ภาษาอังกฤษวา.....................................................................................................................................................
ใชสําหรับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สวนผสมประกอบดวย……………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ...........................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................

(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๓

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว ชนิด..........................ลักษณะ......................
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา...............................................ภาษาอังกฤษวา..................................................
ใชสําหรับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สวนผสมประกอบดวย……………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ.................................................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ..................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................

(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ บ.ท.ส. ๔

กรมปศุสัตว
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว
ชนิด......................................
เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่....................................

ใบสําคัญฉบับนี้แสดงวา
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว ชนิด....................ลักษณะ.........................
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา...............................................ภาษาอังกฤษวา.................................................
ใชสําหรับ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..…….
และมีสวนประกอบ และ/หรือ คุณภาพ คือ……………………………………..…………………………………………….………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชนิดของภาชนะบรรจุ........................................................น้าํ หนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ..........................................
ชื่อผูผลิตหรือผูนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ....................................................................................................
ชื่อสถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ.................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ เลมที่.................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ...........
ให ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ......................

(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตําแหนง................................................................
พนักงานเจาหนาที่
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมายเหตุ

แบบ ท.ส. ๑
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ
เขียนที่.............................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ...................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ
ชนิด....................................................................ลักษณะ.....................................................ซึ่งมีชื่อในทางการคา
ภาษาไทยวา.................................................................ภาษาอังกฤษ (ถามี).........................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
และมีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
ไขมัน

มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
มีอัตราสวน  ไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
 ไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
เถา
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
เกลือ
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
แคลเซียม
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ฟอสฟอรัส
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
สารกันหืน (.................................................................) ไมเกินรอยละ.................................ของน้ําหนัก
อัตราการยอยไดของโปรตีน โดยเปปซิน
ไมนอยกวารอยละ..................................ของโปรตีน
ชนิดของภาชนะบรรจุ
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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น้ําหนักสุทธิ
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
๓
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(๑)อมกัสํบาคํเนาหรื
ถ า ยใบอนุ
ญ าตผลิ
ต อาหารสั
ค วบคุ
๓. พร
าขอนี้ อขรูาปพเจ
าไดแนบหลั
กฐานต
าง ๆ มาดตววยแล
ว คืมอเฉพาะ หรื อ สํ า เนาหรื อ รู ป ถ า ย
ใบอนุญาตนํา(๑)
เขาอาหารสั
ตวคอวบคุ
แตกรณีต อาหารสั ต ว ค วบคุ ม เฉพาะ หรื อ สํ า เนาหรื อ รู ป ถ า ย
สํ า เนาหรื
รู ป ถมาเฉพาะ
ยใบอนุแลญวาตผลิ
ตัวอยางฉลากและข
อความบนฉลาก
ใบอนุญาตนํา(๒)
เขาอาหารสั
ตวควบคุมเฉพาะ
แลวแตกรณี
(๓)
ตวปอระเภทวั
ตถุดิบ จํานวน ๕๐๐ กรัม
(๒) ตัตัววอย
อยาางอาหารสั
งฉลากและข
ความบนฉลาก
(๔)
งสืาองอาหารสั
รับรองผลวิ
อาหารสั
ระเภทวั
ตถุดกรัิบมพรอมดวยวิธีวิเคราะห
(๓) หนั
ตัวอย
ตวเคราะห
ประเภทวั
ตถุดิบตจํวปานวน
๕๐๐
(๕)
อาหารสั
ประเภทวั
ิบ อ(ถมด
ามีว)ยวิธีวิเคราะห
(๔) รายงานผลการทดลองการใช
หนังสือรับรองผลวิเคราะหอาหารสั
ตวตปวระเภทวั
ตถุตดถุิบดพร
(๖)
งชนิดและปริมาณการใช
วัตถุทตี่เวติปมระเภทวั
ในอาหารสั
(๕) แบบแจ
รายงานผลการทดลองการใช
อาหารสั
ตถุดติบว (ถ
(ถาามีมี))
(๗)
่ เ กี่ ย วข
อ ง (ถ า มีวัต) ถุที่เติมในอาหารสัตว (ถามี)
(๖) เอกสารอื
แบบแจงชนิ่ นดๆที
และปริ
มาณการใช
(๗) เอกสารอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ ง (ถ า มี )

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ท.ส. ๒ – ๑
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด....................................................................ลักษณะ.....................................................ซึ่งมีชื่อในทางการคา
ภาษาไทยวา.........................................................ภาษาอังกฤษวา (ถามี). ............................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ใชสําหรับ……………….............................................................................................................................................
สวนผสมประกอบดวย...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ……………………………ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก

ชนิดของภาชนะบรรจุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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น้ําหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
วิธีใช (เฉพาะหัวอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ)..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แลวแตกรณี
(๒) ตัวอยางฉลากและขอความบนฉลาก
(๓) ตัวอยางอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ จํานวน ๕๐๐ กรัม
(๔) หนังสือรับรองผลวิเคราะหอาหารสัตวควบคุมเฉพาะผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
พรอมวิธีวิเคราะห
(๕) แบบแจงชนิดและปริมาณการใชวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
(๖) หนั งสื อรั บรองการอนุ ญ าตให ขายได จากประเทศผู ผลิ ต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
นําเขา
(๗) รายงานผลการทดลองการใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ (ถามี)
(๘) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง......................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ท.ส. ๒ – ๒
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ)
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิดสารผสมลวงหนา (พรีมกิ ซ) ซึ่งมีชื่อในทางการคา ภาษาไทยวา......................................................................
ภาษาอังกฤษวา......................................................................................................................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สวนผสมประกอบดวย (ตอสารผสมลวงหนา ๑ กิโลกรัม/๑ ลิตร)
ชนิดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
ปริมาณ
ชนิดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
ปริมาณ

ลักษณะของสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ)................................................................................................................
ชนิดของภาชนะบรรจุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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น้ําหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
๓
ใชสําหรับ...............................................................................................................................................................
ใช
หรับ................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
วิธสีกําารใช
วิ..............................................................................................................................................................................
ธีการใช................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขนาดการใช
...........................................................................................................................................................
ขนาดการใช...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๓. พร
ขอนี้ ขอารูพเจ
ไดแนบหลั
กฐานต
าง ๆ ตมาด
วยแลมวเฉพาะ
คือ หรือสําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
(๑)อมคํสําาเนาหรื
ปถาายใบอนุ
ญาตผลิ
ตอาหารสั
วควบคุ
าเนาหรื
อรูปถแล
ายใบอนุ
ญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือสําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสั(๑)ตวคสํวบคุ
มเฉพาะ
วแตกรณี
นําเขาอาหารสั(๒)ตวคตัวบคุ
เฉพาะ
แลวแตอนของภาชนะหรื
กรณี
วอยามงหรื
อภาพเหมื
อหีบหอที่ใชบรรจุสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) พรอมดวย
ตัวอยางหรือภาพเหมือนของภาชนะหรือหีบหอที่ใชบรรจุสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) พรอมดวย
ฉลากและขอ(๒)
ความในฉลาก
ฉลากและขอ(๓)
ความในฉลาก
หนังสือรับรองสวนประกอบของสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) อยางละเอียดจากผูผลิต
หนังสือรับรองสวนประกอบของสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) อยางละเอียดจากผูผลิต
(Certificate (๓)
of Formula)
(Certificate (๔)
of Formula)
หนั งสือรับรองการอนุ ญ าตให ขายได จากประเทศผู ผลิต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
(๔) หนั งสือรับรองการอนุ ญ าตให ขายได จากประเทศผู ผลิต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
นําเขา
นําเขา
(๕) หลักฐานแสดงการวิเคราะหวัตถุที่เติมอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่สําคัญ พรอมวิธีวิเคราะห
เคราะห
วัตถุทางอิ
ี่เติมง อาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่สําคัญ พรอมวิธีวิเคราะห
อยางละเอียด(๕)อยหลั
างนกอฐานแสดงการวิ
ย ๑ ชนิด รวมทั
้งเอกสารอ
อยางละเอียด(๖)อยตัาวงนอยอายงสารผสมล
๑ ชนิด รวมทั
วงหน้งาเอกสารอ
(พรีมิกซา)งอิจํงานวน ๒๐๐ กรัม
(๖) หลั
ตัวอย
างสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) สารผสมล
จํานวน ๒๐๐
ม มิกซ) (ถามี)
(๗)
กฐานแสดงผลการทดลองการใช
วงหนากรั(พรี
(๗) เอกสารอื
หลักฐานแสดงผลการทดลองการใช
(๘)
่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี) สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) (ถามี)
(๘) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง......................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ท.ส. ๒ – ๓
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารสัตวเลี้ยงที่มีโภชนาการครบถวน
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิดอาหารสัตวเลี้ยงที่มีโภชนาการครบถวน ลักษณะ.........................................................ซึ่งมีชื่อในทางการคา
ภาษาไทยวา.........................................................ภาษาอังกฤษวา (ถามี). ............................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ (กรณีนําเขา)……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใชสําหรับ……………….............................................................................................................................................
สวนผสมประกอบดวย...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ……………………………ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก

ชนิดของภาชนะบรรจุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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น้ําหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
๓
วิธีใช......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีใช......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
..............................................................................................................................................................................
(๑)อมกัสําบเนาหรื
ายใบอนุ
าตผลิกตฐานต
อาหารสั
ควบคุ
มเฉพาะ
๓. พร
คําขอนีอ้ รูปขถาพเจ
าไดแญนบหลั
าง ๆตวมาด
วยแล
ว คือหรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสั(๑)ตวคสํวบคุ
มเฉพาะ
วแตกรณี
าเนาหรื
อรูปถแล
ายใบอนุ
ญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
(๒)
ตั
ว
อย
า
งฉลากและข
อ
ความบนฉลาก
นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แลวแตกรณี
(๓)
งสืาองฉลากและข
รับรองสูตรของอาหารสั
ตวควบคุมเฉพาะ อยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate of
(๒) ตัหนั
วอย
อความบนฉลาก
Formula) (๓) หนังสือรับรองสูตรของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ อยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate of
Formula) (๔) หนังสือรับรองผลวิเคราะหอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พรอมวิธีวิเคราะห
(๕) แบบแจ
ดและปริ
มาณการใช
ี่เติมมในอาหารสั
วคธวบคุ
มเฉพาะ
(๔)
หนังสือรังบชนิรองผลวิ
เคราะห
อาหารสัวตัตวถุคทวบคุ
เฉพาะ พรอตมวิ
ีวิเคราะห
(๖) แบบแจ
หนังสือรังบชนิรองสุ
ขภาพมาณการใช
(Certificate
ในกรณี
เขา มเฉพาะ
(๕)
ดและปริ
วัตถุofที่เHealth)
ติมในอาหารสั
ตวนคําวบคุ
(๗) หนั
หนังงสืสืออรัรับบรองสุ
รองการอนุ
าตใหขายไดofจากประเทศผู
ผลิตน(Certificate
of Free Sale) ในกรณี
(๖)
ขภาพญ(Certificate
Health) ในกรณี
ําเขา
นําเขา
(๗) หนังสือรับรองการอนุญาตใหขายไดจากประเทศผูผลิต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
(๘) รายงานผลการทดลองการใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (ถามี)
นําเขา
(๙)
ตัวอยางอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
จําตนวน
๕๐๐
กรัม (ถามี)
(๘) รายงานผลการทดลองการใช
อาหารสั
วควบคุ
มเฉพาะ
(๑๐)ตัวเอกสารอื
่นๆที่เตกีว่ยควขวบคุ
อง ม(ถเฉพาะ
ามี) จํานวน ๕๐๐ กรัม
(๙)
อยางอาหารสั
(๑๐) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ท.ส. ๒ – ๔
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารขบเคี้ยว/อาหารวางสําหรับสัตวเลี้ยง
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารวางสําหรับสัตวเลี้ยง ลักษณะ..................................................ซึ่งมีชื่อในทางการคา
ภาษาไทยวา.........................................................ภาษาอังกฤษวา (ถามี). ............................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ (กรณีนําเขา)……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใชสําหรับ……………….............................................................................................................................................
สวนผสมประกอบดวย...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ……………………………ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก

ชนิดของภาชนะบรรจุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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น้ําหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓
๓
วิธีใช......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีใช......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
..............................................................................................................................................................................
(๑)อมกัสําบเนาหรื
ายใบอนุ
าตผลิกตฐานต
อาหารสั
ควบคุ
มเฉพาะ
๓. พร
คําขอนีอ้ รูปขถาพเจ
าไดแญนบหลั
าง ๆตวมาด
วยแล
ว คือหรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสั(๑)ตวคสํวบคุ
มเฉพาะ
วแตกรณี
าเนาหรื
อรูปถแล
ายใบอนุ
ญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
(๒)
ตั
ว
อย
า
งฉลากและข
อ
ความบนฉลาก
นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แลวแตกรณี
(๓)
งสืาองฉลากและข
รับรองสูตรของอาหารสั
ตวควบคุมเฉพาะ อยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate of
(๒) ตัหนั
วอย
อความบนฉลาก
Formula) (๓) หนังสือรับรองสูตรของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ อยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate of
Formula) (๔) หนังสือรับรองผลวิเคราะหอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พรอมวิธีวิเคราะห
(๕) แบบแจ
ดและปริ
มาณการใช
ี่เติมมในอาหารสั
วคธวบคุ
มเฉพาะ
(๔)
หนังสือรังบชนิรองผลวิ
เคราะห
อาหารสัวตัตวถุคทวบคุ
เฉพาะ พรอตมวิ
ีวิเคราะห
(๖) แบบแจ
หนังสือรังบชนิรองสุ
ขภาพมาณการใช
(Certificate
ในกรณี
เขา มเฉพาะ
(๕)
ดและปริ
วัตถุofที่เHealth)
ติมในอาหารสั
ตวนคําวบคุ
(๗) หนั
หนังงสืสืออรัรับบรองสุ
รองการอนุ
าตใหขายไดofจากประเทศผู
ผลิตน(Certificate
of Free Sale) ในกรณี
(๖)
ขภาพญ(Certificate
Health) ในกรณี
ําเขา
นําเขา
(๗) หนังสือรับรองการอนุญาตใหขายไดจากประเทศผูผลิต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
(๘) รายงานผลการทดลองการใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (ถามี)
นําเขา
(๙)
ตัวอยางอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
จําตนวน
๕๐๐
กรัม (ถามี)
(๘) รายงานผลการทดลองการใช
อาหารสั
วควบคุ
มเฉพาะ
(๑๐)ตัวเอกสารอื
่นๆที่เตกีว่ยควขวบคุ
อง ม(ถเฉพาะ
ามี) จํานวน ๕๐๐ กรัม
(๙)
อยางอาหารสั
(๑๐) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ท.ส. ๒ – ๕
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิด อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตวเลี้ยง
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว
ชนิดอาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตวเลี้ยง ลักษณะ.............................................ซึ่งมีชื่อในทางการคา
ภาษาไทยวา.........................................................ภาษาอังกฤษวา (ถามี). ............................................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ (กรณีนําเขา)……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใชสําหรับ……………….............................................................................................................................................
สวนผสมประกอบดวย...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ……………………………ของน้ําหนัก
ไขมัน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
กาก
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมมากกวา
รอยละ.................................ของน้ําหนัก

ชนิดของภาชนะบรรจุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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น้ําหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
๓
วิธีใช......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีใช......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
..............................................................................................................................................................................
(๑)อมกัสําบเนาหรื
ายใบอนุ
าตผลิกตฐานต
อาหารสั
ควบคุ
มเฉพาะ
๓. พร
คําขอนีอ้ รูปขถาพเจ
าไดแญนบหลั
าง ๆตวมาด
วยแล
ว คือหรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสั(๑)ตวคสํวบคุ
มเฉพาะ
วแตกรณี
าเนาหรื
อรูปถแล
ายใบอนุ
ญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือ สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
(๒)
ตั
ว
อย
า
งฉลากและข
อ
ความบนฉลาก
นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แลวแตกรณี
(๓)
งสืาองฉลากและข
รับรองสูตรของอาหารสั
ตวควบคุมเฉพาะ อยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate of
(๒) ตัหนั
วอย
อความบนฉลาก
Formula) (๓) หนังสือรับรองสูตรของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ อยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate of
Formula) (๔) หนังสือรับรองผลวิเคราะหอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พรอมวิธีวิเคราะห
(๕) แบบแจ
ดและปริ
มาณการใช
ี่เติมมในอาหารสั
วคธวบคุ
มเฉพาะ
(๔)
หนังสือรังบชนิรองผลวิ
เคราะห
อาหารสัวตัตวถุคทวบคุ
เฉพาะ พรอตมวิ
ีวิเคราะห
(๖)
งสือรังบชนิรองสุ
ขภาพมาณการใช
(Certificate
ในกรณี
เขา มเฉพาะ
(๕) หนั
แบบแจ
ดและปริ
วัตถุofที่เHealth)
ติมในอาหารสั
ตวนคําวบคุ
(๗)
หนังงสืสืออรัรับบรองสุ
รองการอนุ
ญ าตให ขายได
ากประเทศผู
 ผลินตํา(Certificate
of Free Sale) ในกรณี
(๖) หนั
ขภาพ (Certificate
ofจHealth)
ในกรณี
เขา
นําเขา
(๗) หนั งสื อรับรองการอนุ ญ าตให ขายได จากประเทศผู ผลิต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
(๘) รายงานผลการทดลองการใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
นําเขา
(๙)
ตัวอยางอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
จําตนวน
๕๐๐
กรัม
(๘) รายงานผลการทดลองการใช
อาหารสั
วควบคุ
มเฉพาะ
(๑๐)ตัวเอกสารอื
่นๆที่เตกีว่ยควขวบคุ
อง ม(ถเฉพาะ
ามี) จํานวน ๕๐๐ กรัม
(๙)
อยางอาหารสั
(๑๐) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ท.ส. ๓
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑนม
สําหรับสัตว ชนิด..............................................................ลักษณะ...........................................................
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา....................................................ภาษาอังกฤษวา..............................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ (กรณีนําเขา)……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สวนผสมประกอบดวย...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีคุณภาพดังนี้
โปรตีน
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ……………………………ของน้ําหนัก
ความชื้น
มีอัตราสวนไมนอยกวา
รอยละ……………………………ของน้ําหนัก
ชนิดของภาชนะบรรจุ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

น้ําหนักสุทธิ
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(๑) สําเนาหรือรูปถายใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือสําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แลวแตกรณี
(๒) ตัวอยางฉลากและขอความบนฉลาก
(๓) ตัวอยางอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว จํานวน ๕๐๐ กรัม
(๔) หนังสือรับรองผลวิเคราะหอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว พรอมดวย
วิธีวิเคราะห
(๕) หนังสือรับรองสวนประกอบของผลิตภัณฑนมสําหรับสัตวอยางละเอียดจากผูผลิต (Certificate
of Formula)
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๓

นําเขา
นําเขา

๓
(๖) หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ในกรณีนําเขา
(๗) หนั
หนังงสืสืออรัรับบรองสุ
รองการอนุ
ญ าตให ขายได
ากประเทศผู
 ผลินตํา(Certificate
of Free Sale) ในกรณี
(๖)
ขภาพ (Certificate
ofจHealth)
ในกรณี
เขา
(๗) หนั งสื อรับรองการอนุ ญ าตให ขายได จากประเทศผู ผลิต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
(๘) เอกสารอื่นๆที่เกีย่ วของ (ถามี)
(๘) เอกสารอื่นๆที่เกีย่ วของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง......................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ท.ส. ๔
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว
ชนิด ....................................................
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับ  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามใบอนุญาตเลมที่...................ฉบับที่..................ออกให ณ วันที่...............เดือน.........................พ.ศ. .............
โดยมี........................................................................เปนผูดําเนินกิจการ อายุ.............ป สัญชาติ.......................
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท....................................................
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
และมี  สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ชื่อ........................................................................อยูบา นเลขที่..................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน....................................หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.............................................
๒. มีความประสงคจะขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริม
สําหรับสัตว ชนิด……………………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งมีชื่อในทางการคาภาษาไทยวา....................................................ภาษาอังกฤษวา..............................................
ชื่อผูผลิต/สถานที่ผลิตตางประเทศ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มีสวนประกอบหรือคุณภาพ คือ……………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลักษณะของอาหารเสริมสําหรับสัตว………………………………………………………………………………………………………..
ชนิดของภาชนะบรรจุ
น้ําหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ
...............................................................................
..................................................................................
...............................................................................
..................................................................................
...............................................................................
..................................................................................
ใชสําหรับ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วิธีการใช……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขนาดการใช………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
๓
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(๑)อมคํ
สําาเนาหรื
ถายใบอนุ
ญาตผลิ
ตอาหารสั
ตวคววบคุ
๓. พร
ขอนี้ อขรูาปพเจ
าไดแนบหลั
กฐานต
าง ๆ มาด
ยแลมวเฉพาะ
คือ หรือสําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
นําเขาอาหารสั
มเฉพาะ
แลวแตญ
กรณี
(๑)ตวสํคาวบคุ
เนาหรื
อรูปถายใบอนุ
าตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือสําเนาหรือรูปถายใบอนุญาต
(๒)
ตั
ว
อย
า
งหรื
อ
ภาพเหมื
อ
นของภาชนะหรื
อหีบหอที่ใชบรรจุอาหารเสริมสําหรับสัตว พรอมดวย
นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แลวแตกรณี
ฉลากและขอ(๒)
ความในฉลาก
ตัวอยางหรือภาพเหมือนของภาชนะหรือหีบหอที่ใชบรรจุอาหารเสริมสําหรับสัตว พรอมดวย
หนัง สือ รับ รองสว นประกอบของอาหารเสริม สํา หรับ สัต วอ ยา งละเอีย ดจากแหลง ผลิต
ฉลากและขอ(๓)
ความในฉลาก
(Certificate(๓)
of Formula)
หนัง สือ รับ รองสว นประกอบของอาหารเสริม สํา หรับ สัต วอ ยา งละเอีย ดจากแหลง ผลิต
(๔)
หลั
กฐานแสดงการวิเคราะหอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่สําคัญ พรอมวิธีวิเคราะหอยางละเอียด
(Certificate of Formula)
อยางนอย ๑(๔)
ชนิดหลัรวมทั
้งเอกสารอาเงอิ
ง อาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่สําคัญ พรอมวิธีวิเคราะหอยางละเอียด
กฐานแสดงการวิ
คราะห
อยางอาหารเสริ
สํางหรับสัตว จํานวน ๒๐๐ กรัม
อยางนอย ๑(๕)
ชนิดตัวรวมทั
้งเอกสารอมางอิ
(๖) ตัหลัวอย
กฐานแสดงผลการทดลองการใช
าหารเสริ
มสํากรั
หรัมบสัตว (ถามี)
(๕)
างอาหารเสริมสําหรับสัตว จําอนวน
๒๐๐
(๗) หลั
หนักงฐานแสดงผลการทดลองการใช
สื อรั บรองการอนุ ญ าตให ขายได
จากประเทศผู
(๖)
อาหารเสริ
มสําหรั บผลิสัตตว(Certificate
(ถามี) of Free Sale) ในกรณี
นําเขา
(๗) หนั งสื อรั บรองการอนุ ญ าตให ขายได จากประเทศผู ผลิ ต (Certificate of Free Sale) ในกรณี
(๘) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
นําเขา
(๘) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๔
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง......................................................................
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ท.ส. ๕
เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ
คําขอแกไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑. ขาพเจา
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา ชื่อ.............................................................................อายุ..................ป
สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยูบานเลขที่..........................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมูที่..................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................
โทรศัพท...............................................
 ๑.๒ เปนนิติบุคคลชื่อ.................................................................................................................
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน..............................................
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..........................................โดย................................................................
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อายุ…...............ป สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)..........................เลขที่...................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด……............................อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่........................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท...................................................
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขทะเบียนที่.................................................
ใหไว ณ วันที่.................................เดือน.....................................................พ.ศ. ..................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒
๒
๒. มีความประสงคจะขอแกไขรายการในทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ดังตอไปนี้
..............................................................................................................................................................................
๒. มีความประสงคจะขอแกไขรายการในทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ดังตอไปนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดสงมอบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
..............................................................................................................................................................................
(๑)อใบสํ
การขึ้ ข้นาทะเบี
ตวกคฐานต
วบคุมาเฉพาะ
๓. พร
มกับาคํคัาญขอนี
พเจายไดนอาหารสั
สงมอบหลั
ง ๆ มาดวยแลว คือ
(๒)
เอกสารที
เ
่
ป
น
หลั
ก
ฐานเกี
ย
่
วกั
บ
รายการที
ข
่
อแก
ไข
(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
(๒) เอกสารที่เปนหลักฐานเกี่ยวกับรายการที่ขอแกไข

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(ลายมือชื่อ(..............................................................................)
).............................................................................ผูยื่นคําขอ
(..............................................................................)

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๓
ความเห็นเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

คําสั่ง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง........................................................................

หมายเหตุของเจาหนาที่
ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่..................เลขที่......................
ลงวันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เลขที่.....................................................ลงวันที่.....................
เดือน................................พ.ศ. ...................
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหแลว เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่.............................................ลงวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. .....................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตําแหนง......................................................................

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีที่ผู้รับใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนําไปใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ของตนเอง
ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เพื่อนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบั บ นี้ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เพื่อนําไปเลี้ยงสัตว์ของตนเองต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กําหนด
ในมาตรา ๖ (๑) หรือ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี
(๒) ไม่ผลิตอาหารสัตว์ซึ่งต้องห้ามผลิต ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กําหนด
ในมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) ไม่ใช้วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่กําหนดในมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิตต้องไม่มีลักษณะเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ต้องมีฉลากหรือเอกสารกํากับ และมีข้อความดังต่อไปนี้
(๑) ข้อความคําว่า “ห้ามจําหน่าย”
(๒) ชื่ออาหารสัตว์
(๓) ช่วงอายุสัตว์ หรือระยะการเลี้ยง
(๔) วัน เดือน ปี ที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และวัน เดือน ปี ที่อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะล่วงอายุ
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ ผู้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะต้ อ งจั ด ทํ า รายงานปริ ม าณการผลิ ต อาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ ชนิด และปริมาณสัตว์ที่เลี้ยง แจ้งให้กรมปศุสัตว์
ทราบทุกหกเดือน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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แบบรายงานการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
กรณีผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง
สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ ...........................................................................................................
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที่ ....................... ฉบับที่ ................. วันหมดอายุ ........................
ตั้งอยู่เลขที่ ...................... หมู่ที่ ............ ซอย ........................................ ถนน ..................................................
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .......................................
เบอร์โทรศัพท์ ...................................
ผู้รายงาน ........................................................................................ วันที่รายงาน ...............................................
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารสัตว์
ลําดับ ชื่อ/เบอร์อาหารสัตว์
ชนิดสัตว์ ช่วงอายุ/ระยะการเลี้ยง
ปริมาณ
หมายเหตุ
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ลงชื่อ .................................................... ผู้รายงาน
(...........................................................)
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน
ลําดับ ชื่อสถานที่เลี้ยงสัตว์
ที่อยู่

ชนิดสัตว์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

จํานวนสัตว์ (ตัว)
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาต
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่ า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการแจ้ง
การทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกกิจการ ให้แจ้งเลิกกิจการ โดยระบุจํานวนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ตามแบบ จ.ส. ๑ ท้ายประกาศนี้
พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ผู้อนุญาตทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ
ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี ให้แจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ตามแบบ จ.ส. ๒ ท้ายประกาศนี้ ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งเลิกกิจการตามข้อ ๓ หรือแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่เหลืออยู่ตามข้อ ๔ ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น หรือบุคคล
ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้อนุญาต
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน
เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และแจ้งการทําลายให้ผู้อนุญาตทราบตามแบบ จ.ส. ๓
ท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบภาพถ่ายการทําลายมาด้วย
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๓ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๖ การแจ้งตามประกาศนี้ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ป ระกาศกํ า หนด ในจั ง หวั ด อื่ น ให้ ยื่ น
ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นตั้งอยู่ หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงาน
ที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
สําหรับอาหารสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต
สถานที่นําเข้า หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตัง้ อยู่
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ

ลําดับ

ประเภท/ชนิด

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนอาหารสัตว์

วันล่วงอายุ

ลักษณะ ขนาดบรรจุ/
ภาชนะบรรจุ
หน่วย

จํานวน
คงเหลือ

น้ําหนักรวม

(ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ
(.........................................................)

วันผลิต

หมายเหตุ

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ
ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต
ขอแจ้งเลิกกิจการ � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
� ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
� ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ....................... พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาต และใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจํานวน...........ฉบับ มาด้วยแล้ว
� ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่เลขที่..................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ ..............................................

หนังสือแจ้งเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่
และสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

แบบ จ.ส. ๑

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ลําดับ

ประเภท/ชนิด

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนอาหารสัตว์

วันผลิต

๒

วันล่วงอายุ

ลักษณะ ขนาดบรรจุ/
ภาชนะบรรจุ
หน่วย

จํานวน
คงเหลือ

น้ําหนักรวม

หมายเหตุ

194

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ

ลําดับ

ประเภท/ชนิด

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนอาหารสัตว์

วันล่วงอายุ

ลักษณะ ขนาดบรรจุ/
ภาชนะบรรจุ
หน่วย

จํานวน
คงเหลือ

น้ําหนักรวม

(ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ
(.........................................................)

วันผลิต

หมายเหตุ

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ
ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต
ซึ่งไม่ต่ออายุ / ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ในกรณีดังต่อไปนี้
� ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
� ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................ วันสิ้นอายุ.............................................
� ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
ขอแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ดังนี้
� ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่ที่.......................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ ..............................................

 ผลิต  นําเข้า  ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

กรณีไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

แบบแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

แบบ จ.ส. ๒

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ลําดับ

ประเภท/ชนิด

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนอาหารสัตว์

วันผลิต

๒

วันล่วงอายุ

ลักษณะ ขนาดบรรจุ/
ภาชนะบรรจุ
หน่วย

จํานวน
คงเหลือ

น้ําหนักรวม

หมายเหตุ

196

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขที่รับ.....................................
วันที่...........................................
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ

ลําดับ

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนอาหารสัตว์

วันผลิต

วันล่วงอายุ

ลักษณะ ขนาดบรรจุ/
ภาชนะบรรจุ
หน่วย

จํานวน
คงเหลือ

น้ําหนักรวม

(ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ
(.........................................................)

ข้าพเจ้าได้แนบภายถ่ายการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว

ประเภท/ชนิด

หมายเหตุ

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ
ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต
� ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
� ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
� ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่ …………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ.............................................
ขอแจ้งว่าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เมื่อวันที่..............................................เวลา......................... ณ สถานที่ทําลาย...........................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
โดยวิธีการทําลาย � เผา � ฝังกลบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ ..............................................

แบบแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีเ่ หลืออยู่

แบบ จ.ส. ๓

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ลําดับ

ประเภท/ชนิด

ชื่อทางการค้า

ทะเบียนอาหารสัตว์

วันผลิต

๒

วันล่วงอายุ

ลักษณะ ขนาดบรรจุ/
ภาชนะบรรจุ
หน่วย

จํานวน
คงเหลือ

น้ําหนักรวม

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความจํานงขอเป็น
ผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความจํานงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทของผู้รับใบอนุญาตซึ่งถึงแก่ความตาย
ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ให้ยื่นคําขอแสดงความจํานงต่อผู้อนุญาต ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ผู้แสดงความจํานงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เคยได้ รับ โทษจํ าคุ กโดยคํา พิ พากษาถึ ง ที่ สุด หรื อ คํ า สั่ งที่ ช อบด้ วยกฎหมายให้จํ า คุ ก
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ ๕ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตเดิม
เว้นแต่รายการชื่อตัว ชื่อสกุล และให้กํากับคําว่า “รับโอน” ไว้ที่ด้านหน้าขวา และระบุ วัน เดือน ปี
ที่ออกใบอนุญาตไว้ด้วย สําหรับใบอนุญาตเดิม ให้ประทับตรา “ยกเลิก” ด้วยอักษรสีแดง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

คําขอแสดงความจํานงเป็นผู้รับใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เขียนที่....................................................
วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า .................................................................................................... สัญชาติ.................................
บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอื่น (ระบุ) ...................................... เลขที่ …………………..................................
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ...................................... อยู่บ้านเลขที่ ..........................
ตรอก/ซอย .......................... ถนน .............................. หมูท่ ี่ .............. ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์...............................................
ขอแสดงความจํานงเป็นผู้รับใบอนุญาต
 ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
 นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
 ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ซึ่งมีสถานที่ ผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ ………………………………………………………
อยู่เลขที.่ ...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ท.ี่ ...........................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................โทรศัพท์............................................
เนื่องจากผู้รับใบอนุญาต ชื่อ .................................................................................................. อายุ ............. ปี
สัญชาติ ............................... ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว
ได้เสียชีวิตลง ข้าพเจ้า ขอยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อขอเป็นผู้รับใบอนุญาต
ผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ
 ใบอนุญาตผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับเดิม)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ของผู้แสดงความจํานง
 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แสดงความจํานง
 สําเนาใบมรณะบัตรของผู้รับใบอนุญาตเดิม
 หนังสือยินยอมจากทายาททุกคน หรือคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือพินัยกรรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความจํานงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย
พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ ............................................... ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................)
________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช
พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต อาหารสั ต ว์ ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้ ม าจากพื ช หรื อ เมล็ ด พื ช น้ํ า มั น
ที่ผ่านกระบวนการ ซึ่งอาจมีการพบวัตถุอื่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติในวัตถุดิบนั้นได้ จึงเป็นการสมควรที่จะ
กําหนดระดับของวัตถุดังกล่าว เพื่อให้วัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นอาหารสัตว์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
สัตว์ที่บริโภค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง วัตถุซึ่งอาจมีได้
โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด้ ม าจากพื ช มี วั ต ถุ อื่ น ซึ่ ง อาจมี ไ ด้ โ ดย
ธรรมชาติเป็นส่วนผสมซึ่งไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ ไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อน้ําหนักอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ข้อ ๔ อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้มาจากเมล็ดพืชน้ํามันที่ผ่านกระบวนการ มีวัตถุอื่น
ซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติเป็นส่วนผสมซึ่งไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ต่อน้ําหนัก
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กํ าหนดลั กษณะ
ของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๕๘ (๒) ได้แก่ อาหารสัตว์ตามมาตรา ๖ (๑)
หรือ (๒) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.)
(๒) มีเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากกว่า ๘ x ๑๐๖ โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ําหนักอาหารสัตว์
ยกเว้น อาหารสัตว์ที่มีสารเสริมชีวนะผสมอยู่
(๓) มีเชื้อราปริมาณมากกว่า ๑ x ๑๐๕ โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ําหนักอาหารสัตว์ กรณีข้าวโพดป่น
มากกว่า ๕ x ๑๐๕ โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ําหนักอาหารสัตว์ ยกเว้น อาหารสัตว์ที่มีสารเสริมชีวนะผสมอยู่
(๔) มีปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภทวัตถุดิบ
กากถั่วเหลือง
มากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
กากถั่วลิสง
มากกว่า ๕๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
ปลาป่น
มากกว่า ๔๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
รําข้าว :- รําละเอียด รําหยาบ รําสกัดน้ํามัน
มากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
ข้าวโพดป่น
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
ข้าวโพดเมล็ด
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
(ข) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
๑. ชนิดหัวอาหารสัตว์
หัวอาหารไก่
มากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
หัวอาหารเป็ด
มากกว่า ๔๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
หัวอาหารโค - กระบือ
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
หัวอาหารสุกร
มากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. ชนิดอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป
อาหารสําเร็จรูปไก่ไข่
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
อาหารสําเร็จรูปไก่เนื้อ
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
อาหารสําเร็จรูปเป็ด
มากกว่า ๓๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
อาหารสําเร็จรูปสุกรแรกเกิดถึงน้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัม
มากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
อาหารสําเร็จรูปสุกรน้ําหนัก ๑๕ กิโลกรัมขึ้นไป
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
อาหารสําเร็จรูปโคอายุไม่เกิน ๑ ปี
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
อาหารสําเร็จรูปโคอายุตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
มากกว่า ๒๐๐ ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ ม อบหมาย เป็ น ผู้ อ อกบั ต ร
ประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๓ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน
ก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
และแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
ข้อ ๔ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ด้านหน้า)
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๕ ซ.ม.

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันออกบัตร........../.........../.......... บัตรหมดอายุ........../.........../..........

๘.๕ ซ.ม.
(ด้านหลัง)

รูปถ่าย
๒.๕ x ๓.๐ ซ.ม.

๕.๕ ซ.ม.
……………………………..…
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต.................

เลขประจําตัวประชาชนผู้ถือบัตร
...............................................................………..
ชื่อ.....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด.................................................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
...............................................

(…………….……………………….)
ตําแหน่ง ...………………………………………
ผู้ออกบัตร

๘.๕ ซ.ม.

หมายเหตุ ประทับตรากรมปศุสัตว์ด้วยหมึกสีแดงที่มุมล่างด้านขวาของรูป
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ นํ า เข้ า ในราชอาณาจั ก ร
ให้ถูกสุขลักษณะ และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ต้องจัดให้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิต ณ ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
โดยเจ้าหน้ าที่ ของกรมปศุสั ตว์ ทั้ง นี้ อาหารสั ตว์ ควบคุ มเฉพาะที่ ต้อ งมี การตรวจรับรองแหล่ ง ผลิ ต
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๔ การรั บรองแหล่งผลิตอาหารสัต ว์ควบคุมเฉพาะตามข้อ ๓ ให้มีอ ายุการรั บรอง
คราวละ ๕ ปี นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง เมื่อพ้นกําหนดอายุการรับรอง
หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนํ า เข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะประสงค์ จ ะนํ า เข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
จากแหล่งผลิตดังกล่าว ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๔ ได้ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอํานาจสั่งผ่อนผันการนําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตนั้นได้ หากได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ผลิต
ทั้งนี้ ต้องแจ้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ภายในสามสิบวันหลังจากหนังสือรับรอง
แหล่งผลิตอาหารสัตว์หมดอายุ
ข้อ ๕ แหล่ ง ผลิ ต อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะใดเคยผ่ า นการตรวจรั บ รองก่ อ นประกาศนี้
ใช้บังคับให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งมีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
จากแหล่ ง ผลิ ต ดั ง กล่ า ว มาแจ้ ง กองควบคุ ม อาหารและยาสั ต ว์ กรมปศุ สั ต ว์ ภายในเก้ า สิ บ วั น
เพื่อดําเนินการตามข้อ ๔
หากผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตนํ า เข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะไม่ แ จ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง จะไม่ อ นุ ญ าต
ให้นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น จนกว่าจะได้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะที่ นํ า เข้ า ในราชอาณาจั ก ร
ให้ถูกสุขลักษณะ และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการนํ า เข้ า เพื่ อ ขายอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดังต่อไปนี้ ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิตก่อน
นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๑) ประเภทวัตถุดิบ
(ก) เนื้อป่น (Meat Meal)
(ข) เนื้อป่นสกัดไขมัน (Degreasing Meat Meal)
(ค) เนื้อและกระดูกป่น (Meat And Bone Meal, MBM) (โปรตีน ร้อยละ ๔๕)
(ง) เนื้อและกระดูกป่น (Meat And Bone Meal, MBM) (โปรตีน ร้อยละ ๕๐)
(จ) เนื้อสัตว์ปีกป่น (Poultry Meal)
(ฉ) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น (Poultry By - Products Meal)
(ช) ขนสัตว์ปีกป่น (Feather Meal)
(๒) ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว์ ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ ที่มาจากกระดูกสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ห้ามนําเข้าเนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น และขนสัตว์ปีกป่นที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น และ
ขนสัตว์ปีกป่น ที่มาจากประเทศที่สงสัยว่ามีการระบาดหรือมีรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
(World Organisation for Animal Health : OIE) ว่ามีการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง
ภายในประเทศนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา ๑๒ เดือน นับจากการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงครั้งล่าสุด
เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเนื้อสัตว์ปีกป่น (poultry meal) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
(poultry by - products meal) และขนสัตว์ปีกป่น (feather meal) ได้ผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้คือ
(ก) ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนชื้น (moist heat) อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๑๘ องศาเซลเซียส
เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย ๔๐ นาที
(ข) ผ่ า นกระบวนการไฮโดรไลซิ่ ง (continuous hydrolyzing process) ภายใต้
ความดันไอน้ําไม่น้อยกว่า ๓.๗๙ บาร์ ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๒๒ องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่อง
อย่างน้อย ๑๕ นาที
(ค) ผ่ า นกระบวนการแปรสภาพด้ ว ยวิ ธี ใ ด ๆ (alternative rendering process)
ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถทําให้อุณหภูมิทั่วทั้งผลิตภัณฑ์สูงไม่น้อยกว่า ๗๔ องศาเซลเซียส
กระบวนการตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ต้ อ งมี ม าตรการหรื อ หลั ก ฐานที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมิได้มีโอกาสสัมผัสหรือนํามาจากแหล่งที่มีการเกิดโรคไข้หวัดนก
(๒) อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น หรือขนสัตว์ปีกป่น
ทั้ ง นี้ เนื้ อ สั ต ว์ ปี ก ป่ น ผลพลอยได้ จ ากสั ต ว์ ปี ก ป่ น หรื อ ขนสั ต ว์ ปี ก ป่ น ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการตาม (๑)
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๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๔ ประเทศที่เคยได้รับสถานะเป็นประเทศปลอดโรคไข้หวัดนกมาก่อน หากเกิดโรค
ไข้หวัดนกชนิดสายพันธุ์รุนแรง จะต้องดําเนินการตามคําแนะนําขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
จึงจะสามารถนําเข้าได้
ข้อ ๕ การนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์
ที่มาจากสัตว์ปีกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก
หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกจากการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสม
ของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกซึ่งนําเข้าราชอาณาจักร
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีก
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก ดังต่อไปนี้ มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก
(๑) เนื้อสัตว์ปีกป่น (Poultry Meal)
(๒) ผลพลอยได้จากสัตว์ปกี ป่น (Poultry By - Products Meal)
(๓) ขนสัตว์ปกี ป่น (Feather Meal)
(๔) เลือดสัตว์ปีกป่น (Blood Meal)
(๕) พลาสม่าผง (Plasma Powder)
(๖) ไข่ผง (Egg Powder)
(๗) ไขมันจากสัตว์ปีก (Poultry Fats/Oils)
(๘) สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้มาจากสัตว์ปีก (Palatability Enhancers/Flavoring Agent Innards)
ข้อ ๔ อาหารสัตว์ตามข้อ ๓ ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์และ
ให้มีอายุการรับรอง คราวละ ๕ ปี นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง เมื่อพ้นกําหนด
อายุการรับรอง หากผู้นําเข้าอาหารสัตว์ประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตดังกล่าว ต้องจัดให้มี
การตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้เดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิต ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์
มี อํ า นาจสั่ ง ผ่ อ นผั น การนํ า เข้ า อาหารสั ต ว์ จ ากแหล่ ง ผลิ ต นั้ น ได้ โดยให้ ใ ช้ ห นั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพ
(Certificate of Health) ที่ รั บ รองโดยหน่ ว ยงานราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบของประเทศผู้ ผ ลิ ต นั้ น
ประกอบการนําเข้าทุกครั้ง จนกว่ากรมปศุสัตว์จะให้การรับรองตามวรรคหนึ่ง และการผ่อนผันดังกล่าว
จะสิ้นสุดเมื่อแหล่งผลิตนั้นได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์
จะสั่งระงับการผ่อนผัน
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๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๕ อาหารสัตว์ ตามข้อ ๓ ต้องมี หนังสือ รับรองสุขภาพ (Certificate of Health)
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการนําเข้า (Requirement) ที่ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
ในระหว่างการเจรจาให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) แบบเดิมโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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หน้า ๓๖
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า” หมายความว่า ประเทศหรือพื้นที่ที่มีสถานะความเสี่ยง
จากโรควัวบ้า ตามประกาศขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for
Animal Health : OIE) ได้แก่ กลุ่มประเทศที่ ๑ กลุ่มประเทศที่ ๒ และกลุ่มประเทศที่ ๓
“กลุ่ ม ประเทศที่ ๑” หมายความว่ า กลุ่ ม ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ โรควั ว บ้ า น้ อ ยมาก
(Negligible Risk)
“กลุ่มประเทศที่ ๒” หมายความว่า กลุ่มประเทศที่ควบคุมโรควัวบ้าได้ (Controlled BSE Risk)
“กลุ่ ม ประเทศที่ ๓” หมายความว่ า กลุ่ ม ประเทศที่ ไ ม่ ท ราบความเสี่ ย งต่ อ โรควั ว บ้ า
(Undetermined BSE Risk)
ข้อ ๔ ห้ามนําเข้าเนื้อและกระดูกป่น (meat and bone meal หรือ MBM) เนื้อป่น
(meat meal) เนื้อป่นสกัดไขมัน (degreasing meat meal) กระดูกป่น (bone meal) หรือกากไขมัน
(greaves) ที่ได้จากโค มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ ดังนี้
(๑) จากกลุ่ ม ประเทศที่ ๑ ที่ พ บว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วมาจากโคที่ ค ลอดออกมาก่ อ นที่ มี
การกําหนดมาตรการห้ามนําเนื้อและกระดูกป่น เนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน กระดูกป่น หรือกากไขมัน
ที่ได้จากโค มาเลี้ยงโค ทั้งนี้ ต้องเป็นประกาศมาตรการครั้งล่าสุดของประเทศต้นทางนั้น ๆ
(๒) เนื้อและกระดูกป่น เนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน กระดูกป่น หรือกากไขมัน ที่ได้จากโค
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของเนื้อและกระดูกป่น เนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน กระดูกป่น หรือ
กากไขมัน ที่ได้จากกลุ่มประเทศที่ ๒ และกลุ่มประเทศที่ ๓
ข้อ ๕ ห้ามนําเข้าไขมันสกัด (Tallow) ที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลาย (Insoluble impurities)
เกินกว่าร้อยละ ๐.๑๕ โดยน้ําหนัก เว้นแต่
(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๑
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๒ ที่ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก
เครื่องใน ภายหลังการฆ่า (ante - and post-mortem inspections) โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือ
สงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า และไม่ผลิตจากต่อมทอนซิล ลําไส้เล็กส่วนปลายที่ได้จากโคทุกช่วงอายุ และสมอง
ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก หรือกระดูกสันหลัง ที่ได้จากโคที่มีอายุมากกว่า ๓๐ เดือน
ข้อ ๖ ห้ามนําเข้าอนุพันธ์ของไขมันสกัด (Tallow derivatives) ที่มีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ละลาย
เกินกว่าร้อยละ ๐.๑๕ โดยน้ําหนัก เว้นแต่
(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๑
(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๒ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆ่า
โดยต้ อ งไม่ พ บว่ า เป็ น โรควั ว บ้ าหรื อ สงสั ย ว่ า เป็ น โรควั ว บ้ า และไม่ ผ ลิ ต จากต่ อ มทอนซิ ล ลํ า ไส้ เล็ ก
ส่วนปลายที่ได้จากโคทุกช่วงอายุ และสมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก หรือกระดูกสันหลัง ที่ได้จากโคที่
มีอายุมากกว่า ๓๐ เดือน หรือ
(ข) ผลิตโดยกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ซาปอนนิฟิเคชัน (saponification)
หรือทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (transesterification) ที่ใช้อุณหภูมิและความดันสูง
(๓) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๓ ที่ผลิตโดยกระบวนการไฮโดรไลซิส ซาปอนนิฟิเคชัน หรือ
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน ที่ใช้อุณหภูมิและความดันสูง
ข้อ ๗ ห้ามนําเข้าเจลาตินและคอลลาเจนที่ได้จากกระดูก เว้นแต่
(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๑
(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๒ และกลุ่มประเทศที่ ๓ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆ่า
โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า
(ข) ไม่มีส่วนของกระดูกสันหลัง (vertebrae columns) ที่ได้จากโคที่มีอายุมากกว่า
๓๐ เดือน และไม่มีส่วนของกะโหลกโค (skulls) ทุกช่วงอายุ
(ค) กระดูกต้องผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. การสกัดไขมัน (degreasing)
๒. การสลายแร่ธาตุในสภาวะกรด (acid demineralisation)
๓. การทําให้เป็นกรดหรือด่าง (acid or alkaline treatment)
๔. การกรอง (filtration)
๕. การฆ่าเชื้อโดยวิธีสเตอร์รีไลเซชั่น (Sterilisation) โดยจะต้องผ่านความร้อน
ที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า ๑๓๘ องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า ๔ วินาที
ข้อ ๘ ห้ามนําเข้าไดแคลเซียมฟอสเฟตที่มีโปรตีนหรือไขมัน เว้นแต่
(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๑
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(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่ ๒ และกลุ่มประเทศที่ ๓ เป็นผลิตผลพลอยได้จากการผลิต
เจลาตินที่ได้จากกระดูก (Bone gelatin) ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก เครื่องใน ภายหลังการฆ่า
โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า
(ข) ไม่มีส่วนของกระดูกสันหลัง ที่ได้จากโคที่มีอายุมากกว่า ๓๐ เดือน และไม่มีส่วน
ของกะโหลกโคทุกช่วงอายุ
(ค) กระดูกต้องผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๑. การสกัดไขมัน
๒. การสลายแร่ธาตุในสภาวะกรด
๓. การทําให้เป็นกรดหรือด่าง
๔. การกรอง
๕. การฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีสเตอร์ริไลเซชั่น โดยจะต้ องผ่านความร้อนที่อุณหภู มิ
ไม่ต่ํากว่า ๑๓๘ องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า ๔ วินาที
ข้อ ๙ ห้ามนําเข้าเลือดโคป่นและผลพลอยได้จากเลือดโค (blood meal and blood
by - products) ที่ได้จากการฆ่าโคโดยการทําให้สลบ (stunning process) ด้วยวิธีการอัดอากาศ
หรือแก๊สเข้าไปในสมอง (injecting compressed air or gas into the cranial cavity) หรือ
การเจาะสมอง (pithing process) หรือวิธีอื่นที่ทําให้สมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย
ข้อ ๑๐ การนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโคหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโค
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นําเข้าอาหารสัตว์
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นําเข้าอาหารสัตว์
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การปฏิบัติกรณีผู้นําเข้าอาหารสัตว์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าอาหารสัตว์ที่นําเข้าเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา ๕๖
ให้มีหนังสือแจ้งงดการนําเข้าให้ผู้นําเข้าทราบ ให้ผู้นําเข้ามารับทราบผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์
ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อสั่งให้ผู้นําเข้าส่งกลับ
หรือทําลายอาหารสัตว์ในกรณีที่ไม่สามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนได้ หรือจัดการด้วยวิธีอื่นเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนนั้น
แล้วแต่กรณี และมีหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิตต่างประเทศทราบด้วย
ข้อ ๔ ผู้นําเข้าต้องจัดทําแผนการส่งกลับ ทําลาย หรือจัดการด้วยวิธีอื่นเพื่อขจัดสิง่ ปนเปื้อนนั้น
แล้วแต่กรณี และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแผนดังกล่าวภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่รับทราบ
ผลการตรวจวิเคราะห์ และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันรับทราบ
ผลการตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งจัดทํารายงานการส่งกลับ ทําลาย หรือแสดงผลการตรวจวิเคราะห์
การขจัดสิ่งปนเปื้อนนั้น ทั้งนี้ ผู้นําเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ข้อ ๕ การดําเนินการตามแผน ให้ผู้นําเข้าแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อร่วมตรวจสอบ
การดําเนินการดังกล่าว
ข้อ ๖ อธิบดีกรมปศุสัตว์อาจอนุญาตให้นําเข้าอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตซึ่งถูกงดการนําเข้า
อาหารสัตว์ได้ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบการดําเนินการแก้ไข โดยมีเอกสารยืนยันของหน่วยงานราชการ
ที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงงาน
ที่ถูกงดการนําเข้า
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง กํ า หนดชื่ อ
ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการทบทวน” หมายความว่า คณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
“ผู้ตรวจประเมิน” หมายความว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ตรวจประเมินระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสัตว์
“คณะผู้ตรวจประเมิน” หมายความว่า คณะผู้ตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
หมวด ๑
ประเภทใบรับรอง

(HACCP)

ข้อ ๔ กําหนดใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ดังนี้
(ก) ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP)
(ข) ใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(๒) ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ดังนี้
(ก) หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)
(ข) หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

หมวด ๒
ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
ส่วนที่ ๑
การยื่นคําขอใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
ข้อ ๕ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
ในสถานประกอบการ (GMP) หรือใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม (HACCP) แล้วแต่กรณี ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอนั้น
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการทบทวน และคณะผู้ตรวจประเมิน
ข้อ ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการทบทวนคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการทบทวนระบบ
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์” ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อนุญาต
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการทบทวนมี อํานาจหน้าที่ พิจารณาผลการตรวจประเมิน เพื่อให้
การรับรอง หรือต่ออายุการรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต
ข้อ ๘ การประชุ ม คณะกรรมการทบทวนต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการทบทวน ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จฉั ย ชี้ข าดของที่ ป ระชุ มให้ถื อ เสี ยงข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเ สี ย งหนึ่ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ให้ มี ค ณะผู้ ต รวจประเมิ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะผู้ ต รวจประเมิ น ระบบ
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์” ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินหนึ่งคน และผู้ตรวจประเมิน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อนุญาต
ข้อ ๑๐ ให้คณะผู้ตรวจประเมินมีอํานาจหน้าที่ ตรวจประเมินเพื่อรับรองหรือต่ออายุการรับรอง
และเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทบทวนพิจารณา
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓
การออกใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๕ ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวันทําการ
พร้อมแจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบ หากพบข้อบกพร่องผู้ยื่นคําขอต้องดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่รับทราบผลการตรวจประเมิน เมื่อดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วเสร็จให้ผู้ยื่นคําขอจัดทํารายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินทราบ
ข้อ ๑๒ ให้คณะผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมิน รวมทั้งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่อคณะกรรมการทบทวนเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการทบทวนได้รับผลการตรวจประเมินและรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้คณะกรรมการทบทวนดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตไม่ อ อกใบรั บ รองระบบการประกั น คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ ให้ มี ห นั ง สื อ
พร้อมแสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของระบบการประกันคุณภาพที่ขอรับรอง และยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมิน ตรวจติดตามอย่างน้อย
ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งหรื อ การดํ า เนิ น การที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อคุณภาพและความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะผู้ตรวจประเมินกําหนด ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวัน
นับจากวันที่ตรวจติดตาม
ส่วนที่ ๔
การต่ออายุใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
ข้อ ๑๕ ผู้รับใบรับรองระบบการประกัน คุณภาพอาหารสั ตว์ ผู้ใดประสงค์ จ ะขอต่อ อายุ
ใบรั บ รองระบบการจั ด การด้ า นสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นสถานประกอบการ (GMP) หรื อ ใบรั บ รองระบบ
การจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) แล้วแต่กรณี ให้ยื่นคําขอ
ก่อนใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์เดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมด้วยหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอนั้น
ข้อ ๑๖ การตรวจประเมิน และการพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อ ต่อ อายุใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้นําข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้โดยอนุโลม
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ข้อ ๑๗ ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ฉบับต่ออายุ ให้มีคําว่า “ฉบับต่ออายุ”
กํากับต่อท้ายหมายเลขรับรองด้วย
ข้อ ๑๘ การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ
อาหารสั ต ว์ ต้ อ งกระทํ า ให้ เ สร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ คํ า ขอ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วน
ในกรณีที่ ผู้ อ นุญ าตไม่ ต่ อ อายุ ใบรั บ รองระบบการประกัน คุ ณ ภาพอาหารสัต ว์ ให้ มี หนั ง สื อ
พร้อมแสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
หมวด ๓
ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
หนังสือรับรองสุขภาพ
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ให้ยื่นคําขอ
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันทําการ
ข้อ ๒๐ ในกรณีขอให้รับรองอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผู้ยื่นคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบ
การขอรับรองเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๒) ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) หรือใบรับรอง
ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์
หรือกรมประมง หากไม่มีใบรับรองดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์
กระบวนการผลิต และคุณภาพอาหารสัตว์นั้น โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๑ ในกรณี ข อให้ รั บ รองอาหารสั ต ว์ อื่ น นอกเหนื อ จากอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ
ต้องได้รับการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์นั้น
โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต ผู้ยื่นคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับรองเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) แผนภูมิกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
(๒) หนังสือรับรองสูตรอาหารสัตว์
ข้อ ๒๒ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานถู ก ต้ อ ง และครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าต
ออกหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ให้แก่ผู้ยื่นคําขอภายในหกวันทําการ
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ส่วนที่ ๒
หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ
ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)
ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันส่งออกไม่น้อยกว่า
สามวันทําการ
ข้อ ๒๔ ในกรณีขอให้ออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ผู้ยื่นคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับรองเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(๒) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พร้อมฉลากภาษาไทย
ข้อ ๒๕ ในกรณี ข อให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการขายภายในประเทศสํ า หรั บ อาหารสั ต ว์ อื่ น
นอกจากอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบสถานประกอบการผลิ ต อาหารสั ต ว์
และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต ผู้ยื่นคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับรองเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) การขายสินค้าภายในประเทศ
(๒) หนังสือรับรองสูตรอาหารสัตว์
ข้อ ๒๖ เมื่ อ ได้ รั บ คํ า ขอพร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าตออก
หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) ให้แก่ผู้ยื่นคําขอภายในหกวันทําการ
หมวด ๔
การยื่นคําขอ
ข้อ ๒๗ การยื่นคําขอรับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ และคําขอต่ออายุ
ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด
สําหรับอาหารสัตว์น้ํา ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
หรือกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา กรมประมง หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ ๒๘ การยื่นคําขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์
หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
สําหรับอาหารสัตว์น้ํา ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
หรือกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา กรมประมง หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ ๒๙ การยื่นคําขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)
ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
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สําหรับอาหารสัตว์น้ํา ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด
หรือกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา กรมประมง หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด
ข้อ ๓๐ การยื่นคําขอตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ หรือข้อ ๒๙ อาจยื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมปศุสัตว์หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ บรรดาคําขอ ใบรับรอง หรือหนังสือรับรอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๕
การเพิกถอนใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ข้อ ๓๒ ผู้อนุญ าตมี อํานาจสั่ งเพิ กถอนใบรับรองระบบการประกั นคุณ ภาพอาหารสั ตว์ไ ด้
เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔
ข้อ ๓๓ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก
นอกราชอาณาจักรได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ ยื่ น คํ า ขอแสดงข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ หรื อ จงใจปกปิ ด ข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย
ของอาหารสัตว์ หรือ
(๒) ผลการตรวจติดตามอาหารสัตว์ที่ส่งออกพบการปนเปื้อนสารพิษตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์
หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือไม่อนุญาต
ให้ ต่ อ อายุ ใบรั บ รองระบบการประกั น คุ ณ ภาพอาหารสั ตว์ หรื อ ถูก เพิ ก ถอนใบรั บ รองตามกฎหมาย
ว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ผู้ขอรับใบรับรองหรือผู้ขอต่ออายุใบรับรองหรือผู้ถูกเพิกถอนใบรับรอง
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบรับรอง
หรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองหรือคําสั่งเพิกถอนใบรับรอง ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของผู้อนุญาตให้เป็นที่สุด
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ใบรั บ รองระบบการจั ด การด้ า นสุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ใ นสถานประกอบการ (GMP)
หรือใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ที่ออกให้
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ หากมีความประสงค์จะขอรับใบรับรองระบบ
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มายื่น
คําขอใหม่ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
กรณีเลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตเลิกกิจการ
ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญั ติควบคุ มคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัต ว์โ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการควบคุม คุณ ภาพอาหารสัต ว์
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
กรณีเลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น
หรือผู้ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่ ห้ามผู้รับใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว และให้ทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

222

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๖ การทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งวัน เวลา
สถานที่ที่จะทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ในการทําลายด้วย ทั้งนี้ การทําลายให้ดําเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้เผาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นจนหมดสิ้น หรือ
(๒) ให้ ฝั ง อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะนั้ น ใต้ ร ะดั บ ผิ ว ดิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕๐ เซนติ เ มตร
หากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมีปริมาณมากให้พูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
ข้อ ๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่แล้ว ให้แจ้งผู้อนุญาตทราบ
พร้อมแนบภาพถ่ายการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น การแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ
เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัต ว์
ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์
“อาหารสัตว์” หมายความว่า อาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุใด ๆ ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ
“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษ หรือวัตถุอื่นซึ่งได้ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร
เลข ผัง หรือแผนแบบอื่น จะเป็นวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่น อันเป็นหลักฐานแห่งความหมาย
ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
“สิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์” หมายความว่า สิ่งที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ สัตว์ที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้
ผสมในอาหารสัตว์ เป็นต้น
“ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์” หมายความว่า ผู้ผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า สถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ และให้หมายความรวมถึงบริเวณ
ที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์และที่เก็บอาหารสัตว์ด้วย
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

หมวด ๑
อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการค้น
(๑) สถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลา
ทําการของสถานที่นั้น
(๒) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
(๓) ยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว์
การค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้
ในการนี้จะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อร่วมตรวจค้นดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการค้นแล้วพบว่ามีการกระทําความผิดหรือสงสัยว่ามีการกระทําความผิด
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการยึด หรืออายัด
อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์นั้นไว้ เพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์
หรือเป็นพยานหลักฐาน เพื่อส่งพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการดําเนินคดีตามกฎหมาย
หมวด ๒
วิธีการค้น ยึด และอายัด
ข้อ ๗ ในการค้น ยึด หรืออายัด ให้กระทําต่อหน้าผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ เจ้าของ
สถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ การยึ ด หรื อ อายั ด สิ่ ง ของ ให้ ทํ า เครื่ อ งหมายที่ สิ่ ง ของนั้ น และมี ข้ อ ความว่ า
“ห้ามเคลื่อนย้าย” หรือ “ห้ามจําหน่าย” แล้วแต่กรณี การบรรจุหีบห่อเอกสาร หรือ สิ่งของนั้น
จะต้องผูกมัด ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งถ่ายรูปสิ่งของไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
การยึดหรืออายัดสัตว์ที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
ให้ทําเครื่องหมายที่ตัวสัตว์ หรือจะใช้แผ่นเลขหมายผูกคอ หรือต้อนเข้าคอก แล้วผูกเชือกปิดผนึก
ทําเครื่องหมาย ที่ประตูคอก และมีข้อความว่า “ห้ามเคลื่อนย้าย” หรือ “ห้ามจําหน่าย” แล้วแต่
จะเห็นสมควร แต่อย่าให้เป็นการขัดข้องต่อการเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์นั้นก็ได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชียึดหรืออายัด และให้ทําบันทึกถ้อยคําของผู้ประกอบกิจการ
อาหารสัตว์ เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
ที่ได้จากสัตว์ เพื่อนําไปทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้บันทึกการเก็บตัวอย่าง

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๙ ในกรณียึดหรืออายัดเพื่อทดลอง ตรวจ หรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ ๘
วรรคสามแล้ว ไม่พบความผิดและไม่มีการดําเนินคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี
และแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์ยื่นคําร้องขอคืนสิ่งที่ยึด หรือเพิกถอน
การอายัดแล้วแต่กรณี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี
หมวด ๓
การทําบันทึก
ข้อ ๑๐ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
และบันทึกถ้อยคํา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อยุทธ์ หรินทรานนท์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

บันทึกการยึดหรืออายัด
อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เขียนที่....................................................................
วันที่.......................เดือน.................................... พ.ศ. .....................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕(๔) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา............................ น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ได้เข้าไปตรวจสถานที่................................................................ซึ่งดําเนินกิจการโดย................................................... ตั้งอยู่เลขที่........................
ซอย..................................ถนน..................................หมู่ที่................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.........................................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน..........................................แล้วได้ทําการยึดหรืออายัด..................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า...................................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน อยู่บ้านเลขที่.........................ซอย.............................
ไว้เพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัด
ตามรายการดังต่อไปนี้
ลําดับ

รายการ

รายละเอียด

จํานวน

หมายเหตุ

อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานที่นี้สูญหาย หรือเสียหาย
แต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรองว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)

(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน
(.................................................)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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บันทึกแนบท้ายการอายัด
เขียนที่....................................................................
วันที่.......................เดือน.................................... พ.ศ. .....................
ตามบันทึกการอายัด............................................................................................................................. ตามมาตร......................................
แห่ง พ.ร.บ. .................................................. ลงวันที่............................................ ข้าพเจ้า...................................................... อายุ ................. ปี
เชื้อชาติ....................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่..................................ซอย.................................ถนน.............................หมู่ที่..........
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด....................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................................
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน.....................รายการ ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือ
ทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือถอน ทําให้เสียหาย ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
อั น เจ้ า พนั ก งานได้ ป ระทั บ หรื อ หมายไว้ ที่ สิ่ ง ใดๆ ในการปฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการอายั ด ทั้ ง นี้ จนกว่ า จะได้ รั บ คํ า สั่ ง
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่......................................................................เลขที่..........................ซอย.......................................
ถนน..................................................หมู่ที่...................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด............................................................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน...............................................................มือถือ...........................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)

ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน
(.................................................)

แผนผังที่เก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัด
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รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
เขียนที่...............................................................................
วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .....................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕(๓) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา............................ น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ได้ร่วมกันทําการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ณ สถานที่........................................................................................................................
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ..........................................................ตั้งอยู่เลขที่...............................ซอย........................................ถนน..................................
หมู่ที่.........................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน..............................................................มือถือ...............................................................
ข้าพเจ้า...................................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน อยู่บ้านเลขที่.........................ซอย.............................
ถนน.................................................หมู่ที่.....................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................หลักฐานอื่นๆ.........................................
ได้นําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและมอบตัวอย่างอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการสุ่ม
เก็บเพื่อนําไปทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพ ดังรายการต่อไปนี้
ลําดับ

ชื่อการค้า

ชนิดอาหารสัตว์ – ใช้สําหรับชื่อผู้ผลิต/
นําเข้า-ชื่อสถานที่ผลิต/นําเข้า

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/
วัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์

วันที่ผลิต/
นําเข้า

Lot No./
หมายเหตุ

จากอาหารสัตว์ทั้งหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อื่นๆ)
น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.
จากอาหารสัตว์ทั้งหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อื่นๆ)
น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.
จากอาหารสัตว์ทั้งหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อื่นๆ)
น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.
จากอาหารสัตว์ทั้งหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อื่นๆ)
น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.
จากอาหารสัตว์ทั้งหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อื่นๆ)
น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.
จากอาหารสัตว์ทั้งหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อื่นๆ)
น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.
รวมจํานวนอาหารสัตว์ทั้งหมดที่สุ่มเก็บ....................ตัวอย่าง จํานวน................ถุงตัวอย่าง (น้ําหนักถุงละประมาณ ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ กรัม)
อนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้ทําให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้า
สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)

ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน
(.................................................)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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บันทึกถ้อยคํา
เขียนที่....................................................................
วันที่.......................เดือน.................................... พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ...............ปี เชื้อชาติ.................................สัญชาติ................................
อยู่บ้านเลขที่...............................ซอย.................................ถนน....................................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..........................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................
หลักฐานอื่นๆ..........................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................
ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําว่า...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้า ที่มิได้ทําหรือจัดให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้ า
ให้ถ้อยคําแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ...........................................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
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(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน
(.................................................)
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ระเบียบกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การดําเนินการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีระบบ และคล่องตัว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ความผิด” หมายความว่า ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับ
หรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้กระทําความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
ข้อ ๔ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดและให้มีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๒) ผู้อํ า นวยการกองควบคุ ม อาหารและยาสั ต ว์ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(๓) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
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หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

(๔) ปศุสัตว์เขต มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่
จังหวัดในเขตพื้นที่ของสํานักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ
(๕) ปศุสัตว์จังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในท้องที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๖) ปศุ สั ต ว์ ก รุ ง เทพมหานคร มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ้ า งหรื อ เชื่ อ ว่ า
ได้เกิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร
(๗) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ข้อ ๕ เมื่อปรากฏหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นให้ผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดมีหนังสือเรียกผู้กระทําความผิดมาเปรียบเทียบตามแบบ ปอส. ๑ ท้ายระเบียบนี้
และให้แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให้ผู้กระทําความผิด
เข้ า ใจถึ ง ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ว่ า เป็ น คดี ที่ ทํ า การเปรี ย บเที ย บได้ ถ้ า ยอมรั บ สารภาพและยิ น ยอมให้
เปรียบเทียบ และเมื่อทําการเปรียบเทียบแล้วคดีถึงที่สุด
ผู้กระทําความผิดที่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกคําให้การของผู้กระทําความผิดไว้ตามแบบ
ปอส. ๒ ท้ายระเบียบนี้
ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ที่ ไ ม่ ยิ น ยอมให้ เ ปรี ย บเที ย บ ให้ บั น ทึ ก คํ า ให้ ก ารไว้ ต ามแบบ ปอส. ๓
ท้ายระเบียบนี้
ในคดีเปรียบเทียบความผิดที่มีของกลางซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนที่จะทําการ
เปรียบเทียบความผิด หากของกลางที่ได้ยึดหรืออายัดเป็นอาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออาหารสัตว์
ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ รวมถึงของกลางอื่น ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดสอบถาม
ผู้กระทําความผิดว่า ตกลงยินยอมส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทําลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณีหรือไม่ หากผู้กระทําความผิดยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกความยินยอม
และแบบบัญชีของกลาง ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ในการเปรียบเทียบให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระตามอัตราในบัญชี
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ชําระค่าปรับแล้ว
ตามแบบ ปอส. ๔ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘ คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ ได้แก่ คดีที่ผู้กระทําความผิด
ไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กําหนด หรือมาให้เปรียบเที ยบแต่ ไม่ยิ นยอมชําระค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบหรือไม่ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการกับของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการต่อไป
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ข้อ ๙ การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ออกใบสั่ ง ชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ
ให้ผู้กระทําความผิดไปชําระเงินที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานของผู้มีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิด และให้เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณี ออกใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ผู้กระทําความผิดใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด และบันทึกการเก็บเงิน
ตามแบบ ปอส. ๔ เงินค่าปรับให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๘๐๔
(๒) ในจังหวัดอื่นๆ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งชําระเงินค่าปรับให้ผู้กระทํา
ความผิ ด และให้ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ไปชํ า ระเงิ น ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ของหน่ ว ยงานของผู้ มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบความผิดและให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทําความผิด ใบเสร็จรับเงิน
ให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คดีที่เท่าใด และบันทึกการเก็บเงิน ตามแบบ ปอส. ๔ เงินค่าปรับให้นําส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน ๘๐๔
ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดดําเนินการเปรียบเทียบความผิดภายในกําหนด
อายุความโดยมิชักช้า และให้รับผิดชอบเก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จตามแบบ ปอส. ๕
ท้ายระเบียบนี้ ปิดหน้าสํานวนคดีทุกสํานวน
ข้อ ๑๑ เมื่อทําการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบรายงานผล
การเปรียบเทียบให้อธิบดีทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามแบบ ปอส. ๖ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาเงินค่าปรับ การหักจ่ายเป็นเงินสินบนและเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
และการนําเงินค่าปรับส่งคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๓ การเปรี ย บเที ย บความผิ ด ใดมี ปั ญ หา ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด หารือ
กรมปศุสัตว์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์
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ข้อหาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา
๑

๒

๓

๔

ระวางโทษ

ฐานความผิด

๗ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือขาย
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
๘ ผู้ใดผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย
หรือผู้ขายอาหารสัตว์ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
๑๕ ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค หรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สาม ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๗ ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค โดยไม่มีใบอนุญาตขาย
หนึ่ง

๕

๑๗ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สาม

๖

๒๑ ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑(๒) หรือ (๓)
วรรค ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
สอง ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด

๗

๒๕ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
วรรค ควบคุมเฉพาะไม่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
หนึ่ง ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด
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อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดมาตรา
อัตราโทษ
๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๑๐,๐๐๐
๗๒ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒๐,๐๐๐
๗๓ จําคุกไม่เกิน ๑ ปี ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒๐,๐๐๐
๗๔ จําคุกไม่เกิน ๑ ปี ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
วรรค
หรือปรับไม่เกิน
สอง
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗๕ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗๕ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗๖ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗๗ ปรับวันละไม่เกิน
๒๕๐
๕๐๐
๗๕๐
๑๐๐๐
๑,๐๐๐ บาท
นับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
จนถึงวันที่มายื่นขอ
ต่อใบอนุญาต
ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา
๘

ฐานความผิด

๒๕ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค ผูใ้ ดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลัง
หนึ่ง ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วไม่ยื่นคําขอต่ออายุแล้ว
ไม่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด

๙

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

๗๘

ปรับวันละไม่เกิน
๒๐๐ บาท
นับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
จนถึงวันที่มายื่นขอ
ต่อใบอนุญาต
ทั้งนี้ ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๐ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๑ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๑๒ ๒๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก
วรรค ไม่ปฏิบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หนึ่ง

๘๐
วรรค
หนึ่ง

๒๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วรรค เพือ่ การส่งออก ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สอง เพื่อการส่งออกในราชอาณาจักร

๘๐
วรรค
สอง

๑๓

๑๔

๓๐ ผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์
วรรค ไม่นําอาหารสัตว์ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก
หนึ่ง มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก
มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ
ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
๑๕ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตไม่ยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาต
วรรค ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาต
หนึ่ง สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
๑๖ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๗๙
๗๙
๗๙

๘๑

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา
๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

ระวางโทษ

ฐานความผิด

๓๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิต
วรรค นําเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หนึ่ง ไม่แจ้งย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๔๑ ผู้รับใบอนุญาตไม่ยื่นขอรับใบแทนใบสําคัญ
วรรค การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หนึ่ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบว่า
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
๔๒ ผู้รับใบอนุญาตประสงค์เลิกกิจการแล้ว
ไม่ปฏิบัติรแล้วไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๔๓ ผู้รับใบอนุญาตไม่แจ้งจํานวนอาหารสัตว์
เฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะนั้นให้ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ไม่ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
หรืออาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
๕๖(๓) ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย
หรือขายอาหารสัตว์ที่ผิดมาตรฐาน

มาตรา

อัตราโทษ

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๒

ปรับไม่เกิน
๒,๐๐๐ บาท

๕๐๐

๑,๐๐๐

๑,๕๐๐

๒,๐๐๐

๘๓

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๓

๒๓ ๕๖(๓) ผู้ใดขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน

๘๓
วรรค
สอง

๒๔

๘๔

๔๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ
วรรค ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาต
สอง ให้ตอ่ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
นั้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่พ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง
และให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ
๒๕ ๔๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้ว
วรรค ไม่หยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
สอง
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อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐
๒,๐๐๐

๘๕

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา

ฐานความผิด

ระวางโทษ
มาตรา

อัตราโทษ

๒๖ ๕๖(๒) ผู้ใดขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๘๘
วรรค
สอง

๒๗ ๕๖(๒) ผู้ใดขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๘๙
วรรค
สอง

๒๘ ๕๖(๓) ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเข้าเพื่อขาย
อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๙๐
วรรค
หนึ่ง

๒๙ ๕๖(๓) ผู้ใดขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๙๐
วรรค
สอง

๓๐ ๖๑(๑) ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ไม่ปรับปรุง แก้ไขสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บ
อาหารสัตว์ตามคําสั่งของอธิบดี

๙๒

๓๑ ๖๑(๒) ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ทําการผลิตนําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
หรือปรากฏจากการพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์
ที่ไม่ควรใช้เลี้ยงสัตว์
๓๒ ๖๒ ผู้ใดโฆษณาอาหารสัตว์ โดย
(๑) แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ
มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งกําเนิด
ของอาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์
๓๓ ๖๔ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ขาย หรือผู้ทําการโฆษณา
อาหารสัตว์ โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของอธิบดี

๙๓

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๓ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุด๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๑,๐๐๐ ๒,๕๐๐

๔,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗,๕๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๙๔ จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๙๕

จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อหาความผิด
ลําดับ
ที่ มาตรา

ระวางโทษ

ฐานความผิด

มาตรา

๓๔

๖๕ ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่อํานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๖๕
๓๕ ๗๐ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
วรรค ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หนึ่ง
๓๖

๗๐ ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
วรรค ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะเพราะ
สอง ไม่มคี วามสามารถ หรือเพราะเหตุอื่นใด
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๙๖

๙๗

๙๗

อัตราค่าปรับกําหนดให้เปรียบเทียบ (บาท)
ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ๔ และครั้งต่อไป
(อัตราสูงสุดอัตราโทษ
๑
๒
๓
ที่กฎหมายกําหนดให้)
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๗,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
หรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ที่
ที่

/
/

หน่วยงาน .....................................
หน่
วยงาน .....................................
......................................................
......................................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........
เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ..................................
เรียน ..................................
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญัซึต่งิ คมีวบคุ
ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ตรวจสอบ ...............................................................................
.................................................................
ได้
...............................................................................
ซึ่งมีม.................................................................
เป็นตรวจสอบ
ผู้กระทําความผิ
ดตามมาตรา ............ แห่งพระราชบัญญัติควบคุ
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น
เป็
นผู้กระทํ
ความผิดตามมาตรา
แห่ง๙๙
พระราชบั
ญญัติควบคุ
ณภาพอาหารสั
ตว์ พ.ศ.ตว์๒๕๕๘
ซึ่งเป็น
ความผิ
ดที่สาามารถเปรี
ยบเทียบได้............
ตามมาตรา
แห่งพระราชบั
ญญัตมิคคุวบคุ
มคุณภาพอาหารสั
พ.ศ. ๒๕๕๘
ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
.................................................................... จึงขอให้ ..................................................... ไปพบ
ไปพบ
พนักงานเจ้าหน้า....................................................................
ที่ ที่........................................................ ทัจึ้งนีขอให้
้ ตั้งแต่.....................................................
บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ .................
พนัอกนงานเจ้
าหน้าที่ ที่........................................................
ทั้งนี้ ตั้งน.
แต่บเพืัด่อนีดํ้เาป็เนินต้นนการเปรี
ไป จนถึยบเที
งวันยทีบความผิ
่ .................
เดื
..........................
พ.ศ. ......... ในวันราชการ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐
ดให้
เดื
..........................หากไม่
พ.ศ. พ.........
ในวันาราชการ
ก่อนเวลา
น. เพื
่อดําาทีเนิ่จะส่
นการเปรี
ยบเที
บความผิดให้
เป็อนนไปตามกฎหมาย
บภายในกํ
หนดเวลาที
่ระบุไว้ ๑๕.๐๐
พนักงานเจ้
าหน้
งเรื่องให้
พนักยงานสอบสวน
เป็
หากไม่
ดํานเนิไปตามกฎหมาย
นคดีตามพระราชบั
ญญัพติตบภายในกํ
่อไป าหนดเวลาที่ระบุไว้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ขอแสดงความนับถือ

หน่วยงาน ...................................
หน่
โทร.วยงาน ...................................
โทร.
โทรสาร
โทรสาร

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบ ปอส. ๒
แบบ ปอส. ๒

บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด
บันทึยกินคํยอมเปรี
าให้การผูยบเที
้กระทํยบความผิ
าความผิดด)
(กรณี
(กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด)

คดีเปรียบเทียบที่.........../................
คดีเปรียบเทียบที่.........../................

ทําที่..........................................
ทําทีเดื่..........................................
วันที่.........
อน............... พ.ศ. ..........
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............
ข้าพเจ้า................................................
อายุ...........ปี
สัญชาติ...................อยู
่บ้านเลขที่............
หมู่ที่......ตรอก/ซอย....................
ถนน........................... แขวง/ตํ
าบล........................เขต/อํ
าเภอ........................
หมู
่ที่.ด.....ตรอก/ซอย....................
ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................
จังหวั
.............................. โทร. .........................
จังหวัด.............................. โทร. .........................
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
เจ้าหน้
าที่ได้แจ้งข้าพเจ้ข้าว่อาหา
เป็น........................................................................................................
ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา
...........................
พ.ศ.
๒๕๕๘ มาตรา ...........................
........................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา
.............................ข้ต้ออหางระวางโทษจํ
าคุก ............ หรือปรับเป็นเงิน ....................... บาท หรือ
มีทับ้งจํทลงโทษตามมาตรา
ต้องระวางโทษจํ
คุก ............ หรือปรับบาท
เป็นเงิซึ่งนความผิ
.......................
บาท หรือ
าทั้งปรับ รวมโทษจํ.............................
าคุก ................. และปรั
บเป็นเงินา..............................
ดดังกล่าวสามารถ
ทัเปรี
้งจํยาบเที
ทั้งปรัยบได้
บ รวมโทษจํ
.................
และปรั
นเงิน ..............................
่งความผิ
งกล่าวสามารถ
ข้าพเจ้าารัคุบกทราบแล้
ว ขอให้
การรับบเป็สารภาพว่
าได้กระทําความผิบาท
ดจริงซึและผู
้มีอดําดันาจเปรี
ยบเทียบ
เปรี
ยบเที
ข้าพเจ้าวรักํบาทราบแล้
ขอให้ยบเป็
การรันบเงิสารภาพว่
ได้กระทําความผิ
ดจริง และผู้มีอํานาจเปรียบเทีนัย้บน
ความผิ
ดได้ยบได้
พิจารณาแล้
หนดเปรีวยบเที
นจํานวน า..................
บาท (...............................................)
ได้พบิจรองว่
ารณาแล้
ข้ความผิ
าพเจ้าดขอรั
า ว กําหนดเปรียบเทียบเป็นเงินจํานวน .................. บาท (...............................................) นั้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่(๑)า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด ทําการเปรียบเทียบเป็นเงินจํานวน
ข้าพเจ้
ายินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิ
ทําการเปรี
นจํานวน
..........................(๑)บาท
(.........................................................)
ทั้งนี้ ดโดยจะนํ
าเงินยค่บเที
าปรัยบบเป็
มาชํนเงิาระภายใน
..........................
(.........................................................)
ทั้งนี้ โดยจะนําเงินค่าปรับมาชําระภายใน
วันที่ ............ เดือนบาท
......................
พ.ศ. ..........
วันที่ ............ เดือ(๒)
น ......................
..........าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามจํานวนที่ระบุไว้ในบัญชีของกลาง
ของกลางที่พพ.ศ.
นักงานเจ้
ของกลางที
่พนัสกัตงานเจ้
าที่ได้ยึดหรือกอายั
แนบท้าย ข้าพเจ้า(๒)
ขอมอบให้
กรมปศุ
ว์ดําเนิานหน้
การตามควรแก่
รณี ดไว้ตามจํานวนที่ระบุไว้ในบัญชีของกลาง
แนบท้าย ข้าพเจ้า(๓)
ขอมอบให้
รมปศุ
เนินการตามควรแก่
กรณี(๑) มาชําระภายในเวลาที่กําหนดให้พนักงาน
หากข้ากพเจ้
าไม่สนัตําว์เงิดนําตามจํ
านวนดังกล่าวใน
(๓) หากข้าพเจ้าไม่อนไปําเงินตามจํานวนดังกล่าวใน (๑) มาชําระภายในเวลาที่กําหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายต่
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสําคัญ
เป็นสําคัญ
ลงชื่อ................................................ผู้กระทําความผิด
ลงชื่อ(................................................ผู
) ้กระทําความผิด
) ้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
ลงชื่อ(................................................ผู
ลงชื่อ(................................................ผู
) ้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
) าหน้าที่
ลงชื่อ(................................................เจ้
ลงชื่อ(................................................เจ้
) าหน้าที่
)
ลงชื่อ(................................................พยาน
ลงชื่อ(................................................พยาน
)
)
ลงชื่อ(................................................พยาน
ลงชื่อ(................................................พยาน
)
( ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที)่เกี่ยวข้อง
240 รวมกฏหมาย ประกาศ
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แบบแนบท้าย ปอส. ๒

บัญชีของกลาง
คดีเปรียบเทียบที่.........../................

ทําที่..........................................
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. ..........

ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่......ตรอก/ซอย.................... ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................
จังหวัด.............................. โทร. .........................
ผู้กระทําความผิดยินยอมยกของกลางให้กรมปศุสัตว์ จัดการกับสิ่งของนั้นตามควรแก่กรณี
ดังมีรายการดังต่อไปนี้
ลําดับ

รายชื่อของกลาง

จํานวนปริมาณ

หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................................ผู้กระทําความผิด
(
)
ลงชื่อ...............................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
(
)

รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บันทึกคําให้การผู้กระทําความผิด
(กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด)
คดีเปรียบเทียบที่.........../................

ทําที่..........................................
วันที่......... เดือน............... พ.ศ. ..........

ข้าพเจ้า................................................ อายุ...........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่............
หมู่ที่......ตรอก/ซอย.................... ถนน........................... แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ........................
จังหวัด.............................. โทร. .........................
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ........................... ข้อหา ........................................................................................................
มีบทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้องระวางโทษจําคุก ............ หรือปรับเป็นเงิน ....................... บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ รวมโทษจําคุก ................. และปรับเป็นเงิน .............................. บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถ
เปรียบเทียบได้ และจะเปรียบเทียบเป็นเงิน จํานวน .................... บาท (.............................................................) นั้น
ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดทําการเปรียบเทียบ เพราะ
( ) ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําความผิด
( ) จํานวนค่าปรับสูง
( ) เหตุอื่นๆ (ให้ระบุ) ..............................................................................................................
เป็นสําคัญ

บันทึกนี้ เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้กระทําความผิดฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
ลงชื่อ................................................ผู้กระทําความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบความผิด
(
)
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ................................................พยาน
(
)
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แบบ
แบบ ปอส.
ปอส. ๔๔

แบบเปรี
แบบเปรียยบเที
บเทียยบความผิ
บความผิดดกํกําาหนดค่
หนดค่าาปรั
ปรับบ
คดี
คดีเเปรี
ปรียยบเที
บเทียยบที
บที่.่.........../................
........../................

ทํทําาทีที่.่..........................................
.........................................
วัวันนทีที่่ .........
เดื
อ
......... เดือนน ...............
............... พ.ศ.
พ.ศ. ..........
..........

ชืชื่อ่อพนั
พนักกงานเจ้
งานเจ้าาหน้
หน้าาทีที่ผ่ผู้กู้กล่ล่าาวหา.......................................................................................................
วหา.......................................................................................................
ชืชื่อ่อผูผู้ก้กระทํ
า
ความผิ
ด
๑.
..................................................................................................................
ระทําความผิด ๑. ..................................................................................................................
๒.
๒. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
เหตุ
เ
กิ
ด
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
..........
เดื
อ
น
..............................พ.ศ.
เหตุเกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ..............................พ.ศ. ........
........ เวลา
เวลา ..........................
.......................... น.
น.
ณ
สถานที
่
....................................
ตํ
า
บล
..........................
อํ
า
เภอ
........................
จั
ณ สถานที่ .................................... ตําบล .......................... อําเภอ ........................ จังงหวั
หวัดด ...............................
...............................
คดี
น
้
ี
ผู
้
ก
ระทํ
า
ความผิ
ด
ได้
ก
ระทํ
า
ความผิ
ด
ตามพระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
ค
วบคุ
ม
คุ
คดีนี้ ผู้กระทําความผิดได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณ
ณภาพอาหารสั
ภาพอาหารสัตตว์ว์
พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕๕๘ มาตรา
มาตรา .................................
.................................
ข้ข้ออหา
หา ๑.
๑. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
๒.
๒. ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
มีมีบบทลงโทษตามมาตรา
.............................
ทลงโทษตามมาตรา ............................. ต้ต้อองระวางโทษจํ
งระวางโทษจําาคุคุกก ............
............ หรื
หรืออปรั
ปรับบเป็
เป็นนเงิเงินน .......................
....................... บาท
บาท หรื
หรืออ
ทัทั้ง้งจํจําาทัทั้ง้งปรั
ปรับบ รวมโทษจํ
รวมโทษจําาคุคุกก .................
................. และปรั
และปรับบเป็
เป็นนเงิเงินน ..............................
.............................. บาท
บาท ซึซึ่ง่งความผิ
ความผิดดดัดังงกล่
กล่าาวสามารถ
วสามารถ
เปรี
ย
บเที
ย
บได้
และผู
้
ก
ระทํ
า
ความผิ
ด
ยิ
น
ยอมให้
เ
ปรี
ย
บเที
ย
บความผิ
ด
จึ
ง
เปรี
ย
บเที
ย
บผู
้
ก
ระทํ
า
ความผิ
เปรียบเทียบได้ และผู้กระทําความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบความผิด จึงเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดดเป็
เป็นนเงิเงินน
จํจําานวน
นวน ..........................
.......................... บาท
บาท (......................................................................)
(......................................................................) ผูผู้้กกระทํ
ระทําาความผิ
ความผิดดชํชําาระค่
ระค่าาปรั
ปรับบ
เมื
เมื่อ่อวัวันนทีที่่ .........
......... เดื
เดืออนน .........................
......................... พ.ศ.
พ.ศ. ...............
...............
เป็
เป็นนสํสําาคัคัญ
ญ

บับันนทึทึกกนีนี้้ เจ้
เจ้าาหน้
หน้าาทีที่่ไได้ด้ออ่่าานให้
นให้ผผูู้้กกระทํ
ระทําาความผิ
ความผิดดฟัฟังงแล้
แล้วว รัรับบรองว่
รองว่าาถูถูกกต้ต้อองง จึจึงงได้
ได้ลลงลายมื
งลายมืออชืชื่่ออไว้
ไว้
ลงชื
ลงชื่อ่อ................................................ผู
................................................ผู้ก้กระทํ
ระทําาความผิ
ความผิดด
((
))
ลงชื
ลงชื่อ่อ................................................ผู
................................................ผู้ม้มีอีอําํานาจเปรี
นาจเปรียยบเที
บเทียยบความผิ
บความผิดด
((
))
ลงชื
ลงชื่อ่อ................................................เจ้
................................................เจ้าาหน้
หน้าาทีที่่
((
))
ลงชื
ลงชื่อ่อ................................................พยาน
................................................พยาน
((
))
ลงชื
ลงชื่อ่อ................................................พยาน
................................................พยาน
((
))

บันทึกการชําระเงิน
บันทึกการชําระเงิน
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................... เลขที่ ............................. ลงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .........
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................... เลขที่ ............................. ลงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .........
จํานวนเงิน ........................... บาท (.................................................................................)
จํานวนเงิน ........................... บาท (.................................................................................)
ลงชื่อ ......................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
ลงชื่อ ......................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
รวมกฏหมาย ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ประวัติผู้กระทําความผิด
๑. ผู้กระทําความผิด

ชื่อ……………............................ ชื่อสกุล ............................................ อายุ ............... ปี
สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขที่ ....................................................................
ผู้รับอนุญาต............................................... เล่มที่ .................. เลขที่ ...........................

๒. วัน เวลา และ
สถานที่ เกิดเหตุ

เหตุเกิดเมื่อวันที่...... เดือน................................ พ.ศ. ......... เวลา........................... น.
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................

๓. ข้อหา

ฐาน...............................................................................................................................
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ผลคดี

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา.....................ฐาน................................................................................................
ผู้กระทําความผิดยินยอมให้
 เปรียบเทียบและชําระค่าปรับ จํานวน........................บาท
(................................................................)
วันที่ชําระค่าปรับ วันที่ ......... เดือน ........... ........... พ.ศ. ..........
หลักฐานการส่งเปรียบเทียบความผิดตามหนังสือ ที่................./...................
วันที่ ......... เดือน ........... ........... พ.ศ. ..........
 ของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ ยินยอมให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการตามควรแก่กรณี
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีของกลางแนบท้าย ปอส. ๒ ลงวันที่ ........เดือน....... พ.ศ. ....

๕. งานคลังรับเงิน

วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จํานวน ....................................... บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จเล่มที่................. เลขที่ .....................

ลงชื่อ................................................ผู้บันทึกประวัติ
(
)
ตําแหน่ง..................................................
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ลําดับที่

วัน เดือน ปี

เลขที่

ถนน

เหตุเกิดที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต

จังหวัด

เป็นความผิด
ข้อหา

รวม

รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจําเดือน ............................ พ.ศ. ...........
ผลคดี
ปรับเป็นเงิน (บาท)

หมายเหตุ

แบบ ปอส. ๖
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รวมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ

และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ที่ปรึกษา

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์
นายสุเทพ ยิ้มละมุล
น.สพ.อดิลักข์ เล็บนาค
น.สพ.สุรสิงห์ ศรีจ�ำรูญ
น.สพ.อดุลย์ เพิ่มผล
นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์
นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย
นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล

คณะบรรณาธิการ

นายวีระ อิ้งสอาด
นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ�
สพ.ญ.โสมศจี ศิวิลัยกุล
นายประเสริฐ  ซาเฮ้า

ผู้เรียบเรียง

นายวัชระ ศิริตันติ์
สพ.ญ.พัสวี ภัคพงศ์
นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์
นางสาวดลฤทัย ส�ำลีอ่อน

ผู้อ�ำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
นายสัตวแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสัตวบาลช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสัตวบาลช�ำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลช�ำนาญการ
นักวิชาการสัตวบาลช�ำนาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลช�ำนาญการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นิติกร
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