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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า   “พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   

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 

เอกสารแนบ ๑
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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”  หมายความวา่  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  

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะ  คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะนั้น 
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(๒) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะ  คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตาม  (๑)  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  
หรือขายอาหารสัตว์นั้น 

(๓) ชื่อ  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย  ทั้งนี้   
จะกําหนดเงื่อนไขในการห้ามไว้ด้วยก็ได้ 

(๔) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
(๕) คุณภาพหรือมาตรฐานของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย  ภาชนะบรรจุ  

วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ  และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย  ตลอดจนการเก็บรักษา 
อาหารสัตว์นั้น 

(๖) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่นําเข้าหรือส่งออก 
(๗) คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙ 
มาตรา ๗ ผู้ผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๒)  ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์นั้น 
มาตรา ๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายต้องใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  และเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๕) 
ผู้ขายต้องเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๕) 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 

 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”  
ประกอบด้วย   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์   
เป็นรองประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการค้าภายใน  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
อธิบดีกรมศุลกากร  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนห้าคนเป็นกรรมการ  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสหกรณ์หนึ่งคน   
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสองคน  และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สองคน 

ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดี  

แล้วแต่กรณี  ในเร่ืองดังต่อไปนี้   
(๑) การออกประกาศตามมาตรา  ๖ 
(๒) การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๕๐ 
(๓) การพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๖  หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๘ 
(๔) การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรืออธิบดีร้องขอ 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ตามมาตรา  ๖  (๑)  ให้ย่ืนคําขออนุญาตและเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพื่อขาย   
หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  
หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  ด้วย 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนด 
ในประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดําเนินการต่อไป  
ต้องย่ืนคําขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศน้ันมีผลใช้บังคับ  เม่ือย่ืนคําขอดังกล่าวภายใน
กําหนดเวลาแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต  ทั้งนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเพื่อขาย  
หรือนําเข้าเพื่อขายอยู่แล้วไม่ต้องย่ืนคําขออนุญาตอีก 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา  ๖  (๑)  ให้ย่ืนคําขออนุญาต  
และเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  ด้วย 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  
อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดําเนินการต่อไป  ต้องย่ืนคําขออนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศน้ันมีผลใช้บังคับ  เม่ือย่ืนคําขอดังกล่าวภายในกําหนดเวลาแล้ว  ให้ดําเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต  ทั้งนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตขายอยู่แล้วไม่ต้องย่ืนคําขออนุญาตอีก 

มาตรา ๑๙ เม่ือได้รับคําขอตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๑๘   
ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้  
เม่ือปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 

(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก 

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  เพื่อใช้ประกอบการข้ึนทะเบียน  หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ 

(๓) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย  ซึ่งผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน  หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน 

ผู้ได้รับการยกเว้นตามวรรคหน่ึงต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒ ประเภทของใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๒) ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๓) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม  (๑)  เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม  (๓)  สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ที่ตนผลิต  และผู้รับใบอนุญาตตาม  (๒)  เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม  (๓)  สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตน
นําเข้าด้วย 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก 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  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องกระทําให้เสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน  จะย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตและ
ขอผ่อนผัน  โดยแสดงเหตุผลที่มิได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกําหนดก็ได้  แต่การขอผ่อนผัน 
ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา  ๗๗  หรือมาตรา  ๗๘  แล้วแต่กรณี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตเม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตส้ินอายุจะกระทํามิได้ 
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง  

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เม่ือผู้อุทธรณ์ร้องขอ 
หมวด  ๓ 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๒๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความ 
ที่แสดงในป้าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้ 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิตก่อนนําออกจากสถานที่ผลิต   
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์  ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๔) จัดให้มีฉลากสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  การแสดงฉลากและข้อความในฉลาก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก  ผู้ผลิตจะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก
โดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อกําหนดก็ได้  แต่จะต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร 
มาตรา ๒๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่นําเข้า

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความ
ที่แสดงในป้าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้ 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(๓) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ทุกคร้ังที่นําเข้า 

(๔) จัดให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต   หรือหน่วยงานอื่น 
ที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง  หนังสือรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) จัดให้มีฉลากสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  การแสดงฉลาก  และข้อความในฉลาก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๓๐ เม่ือมีประกาศตามมาตรา  ๖  (๖)  แล้ว  ให้ผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ 
นําอาหารสัตว์ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก  แล้วแต่กรณี  มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  ด่านตรวจสอบ
อาหารสัตว์ 

การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความ 
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก 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 
ย่ืนคําขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ ผู้ รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 
ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือ
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่
นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี  ต้องแจ้งการย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  
และมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับกับการย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหน่ึง
โดยอนโุลม 

หมวด  ๔ 
การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 
 

มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  ที่ประสงค์จะผลิต  หรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะใด  ต้องนําอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และเม่ือได้รับ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว  จึงจะผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ เม่ือมีประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  แล้ว  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  ซึ่งผลิต
หรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ต้องนําอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันมาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับหรือนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี  และให้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะนั้นต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะแจ้งว่าไม่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะให้ 

มาตรา ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ต้องผลิตหรือนําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๓๘ การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้กระทําได้
เม่ือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๙ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ตลอดไป  เว้นแต่ถูกสั่ง
ยกเลิกหรือเพิกถอน   

มาตรา ๔๐ อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไว้แล้ว   
หากภายหลังปรากฏว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือไม่มีการผลิตหรือนําเข้าเกินสองปี  
หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งแก้ไข  ยกเลิกหรือเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
เนื่องจากไม่มีการผลิตหรือนําเข้าเกินสองปี  หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๕ 
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

 
 

มาตรา ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต  พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  และให้ถือว่าใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว
สิ้นอายุนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการนั้น 

การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่
เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต  ต้องแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๔ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้แจ้งการเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาต 

ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตอื่น  หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ  หรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่
เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาต
เหลืออยู่  ห้ามผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว  และให้ทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ  
ทั้งนี้  การทําลายให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๕ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย  ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอม

จากทายาท  แสดงความจํานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการนั้นต่อไป  เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว   
ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตส้ินอายุ  และให้ถือว่าผู้แสดงความจํานง
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๔๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับกรณีที่ทายาทผู้ครอบครอง
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นไม่แสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๔๖ เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดคร้ังละไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  แต่ในกรณีที่มีการฟ้อง
ผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ไว้รอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ันและในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ 

มาตรา ๔๗ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้เม่ือปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๔๘ เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือฝ่าฝืน
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่า 
จะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ปิดคําสั่งไว้
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง 

มาตรา ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๕๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ 

ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ห้ามขายตามมาตรา  ๕๖  ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่นหรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  
ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๔๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
ใบรับรอง 

 
 

มาตรา ๕๒ เพื่อเป็นการจัดการผลิตอาหารสัตว์ที่ดี  ผู้ผลิตอาหารสัตว์จะขอให้ผู้อนุญาต 
ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ก็ได้   
โดยผู้ร้องขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การกําหนดชื่อ  ประเภท  หรือชนิดของใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใด
ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  ตลอดจนการขอใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๓ ใบรับรองตามมาตรา  ๕๒  ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันออกใบรับรอง 
(๒) ใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์นอกจาก  (๑)  ให้ใช้ได้เฉพาะคร้ังเท่านั้น   
มาตรา ๕๔ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองตามมาตรา  ๕๒  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ

ใบรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง 
มาตรา ๕๕ การขอต่ออายุใบรับรองให้ย่ืนคําขอก่อนใบรับรองสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุ

ใบรับรองแล้ว  ให้ใบรับรองเดิมใช้ต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองนั้น   
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองจะต้องกระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

การขอต่ออายุใบรับรองและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๘ 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 
 

มาตรา ๕๖ ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารสัตว์ปลอมปน 
(๒) อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 
(๓) อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน 
(๔) อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๕) อาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
(๖) อาหารสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๓) 
มาตรา ๕๗ อาหารสัตว์ปลอมปน  ได้แก่ 
(๑) อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  ที่ใช้วัตถุอื่นเป็นส่วนผสมไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้   

ยกเว้นวัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  หรือ 
(๒) อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๒)  ที่เพิ่ม  สับเปลี่ยน  ใช้วัตถุอื่นปน  หรือลดปริมาณวัตถุที่มีคุณค่า 
มาตรา ๕๘ อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  ได้แก่  อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)   

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก 
(๒) มีสิ่งใด ๆ  ที่อาจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของอาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็นอันตราย

ต่อสัตว์  ตามลักษณะ  ชนิด  หรือปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๓) บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา  ๖  (๕) 
มาตรา ๕๙ อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน  ได้แก่  อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)   

ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่ถูกต้องตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๐ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าอาหารสัตว์ 

ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพไม่ได้  เว้นแต่ 
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าอาหารสัตว์นั้นไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 

มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  
ให้ถูกสุขลักษณะปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ให้อธิบดีมีอํานาจ 

(๑) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  
ปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

(๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์งดการผลิต  นําเข้า   
หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  ที่ผลิตหรือนําเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  หรือปรากฏ 
ผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ที่ไม่สมควรใช้เลี้ยงสัตว์ 

(๓) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารสัตว์ให้ประชาชนทราบในกรณีที่เป็นอาหารสัตว์ 
ตามมาตรา  ๕๖  หรือภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่ต้องห้ามตามมาตรา  ๖  (๕)   

 ประกาศตาม  (๓)  ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า  ให้ระบุชื่อผู้ดําเนินการ  สถานที่ดําเนินการ  

พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น  และถ้าอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุดังกล่าว
มีชื่อทางการค้าหรือลําดับคร้ังที่ผลิตหรือนําเข้า  ให้ระบุชื่อทางการค้าและลําดับคร้ังที่ผลิตหรือนําเข้านั้นด้วย  
แล้วแต่กรณี 

 (ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า  แต่ปรากฏตัวผู้ขาย  ให้ระบุชื่อผู้ขายและ
สถานที่ขาย  พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๙ 
การโฆษณาอาหารสัตว์ 

 
 

มาตรา ๖๒ การโฆษณาอาหารสัตว์  ต้อง 
(๑) ไม่แสดงคุณประโยชน์  คุณภาพ  ปริมาณ  มาตรฐาน  ส่วนประกอบ  หรือแหล่งกําเนิดของ

อาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับอาหารสัตว์   
 การโฆษณาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๓ ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้นก่อนทําการโฆษณาได้  ในกรณีนี้ 
ผู้อนุญาตจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับคําขอ  ถ้าไม่แจ้ง
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว 

การพิจารณาของผู้อนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

การให้ความเห็นของผู้อนุญาตตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปไม่ตัดอํานาจของ 
ผู้อนุญาตที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเม่ือมีเหตุอันสมควร 

การใดที่ได้กระทําไปตามความเห็นของผู้อนุญาตที่ให้ตามวรรคหน่ึง  มิให้ถือว่าการกระทํานั้น 
เป็นความผิดทางอาญา 

มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ทําการโฆษณาแก้ไขหรือระงับการโฆษณาอาหารสัตว์ 

ที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒ 
(๒) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เลี้ยงสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาที่ได้ 

กระทําไปแล้ว 
(๓) ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ทําการโฆษณา  ระงับการผลิต  การนําเข้า  การขาย   

หรือการโฆษณาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 
หมวด  ๑๐ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๖๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต  นําเข้า  ขาย  หรือเก็บอาหารสัตว์  ในระหว่างเวลาทําการของสถานท่ีนั้น  
เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทกุ
อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์   
รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว์  หรือวิธีการเก็บรักษา 

(๓) นําอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง 
เพื่อทดสอบ  ตรวจ  หรือวิเคราะห์ 

(๔) ค้น  ยึด  หรืออายัดอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๕) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้เลี้ยงสัตว์  และบุคคลที่เก่ียวข้องต้องอํานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๖๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับใบอนุญาต  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๖๘ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด 
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี  หรือ 
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้

พิพากษาให้ริบ  และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๙ ถ้าสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๖๕  (๔)  เป็นของเสียง่าย  หรือเป็นของ 
ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานตามที่กําหนดไว้  หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาด
สิ่งนั้นเสียก่อนคดีถึงที่สุด  หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
เม่ือหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว  เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น  โดยฝากไว้
กับธนาคารของรัฐ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๐ เม่ือปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทํา 
ที่ฝ่าฝืน  หรือแก้ไข  หรือปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร  พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้  หรือ 
เพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่กําหนด  เพื่อทําลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจําหน่ายได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือ 
ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ  เงินที่ขายได้เม่ือหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  
การจําหน่าย  และค่าภาระที่เก่ียวข้องแล้ว  ให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ  แต่ถ้าพ้นกําหนดเก้าสิบวันดังกล่าวแล้ว
ยังจําหน่ายไม่ได้  และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร 
ก็ให้มีอํานาจสั่งให้ทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี  หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหารสัตว์ 
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจํานวนนั้นแก่ทางราชการ 

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์   
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา  ๖  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๒)   
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕   
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๕ ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  หรือ
วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้วโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทนับแต่
วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญาตส้ินอายุ 

มาตรา ๗๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ 

มาตรา ๗๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๑   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๐ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๑ ผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  อันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดไม่หยุดประกอบกิจการอันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา  ๕๗  (๑)  
หรืออาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือ  (๔)  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหน่ึง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือ  (๔)  แล้วแต่กรณี  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา  ๕๗  (๒)  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๘ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา  ๖  (๑)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี   
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา  ๖  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๐ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา  ๖  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๑ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน
หรืออาหารสัตว์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๓)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๕)  หรือ  (๖)  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๙๒ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา  ๖๑  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๓ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา  ๖๑  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๔ ผู้ ใดโฆษณาอาหารสัตว์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๖๒   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๕ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ทําการโฆษณาอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา  ๖๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๖ ผู้รับใบอนุญาต  ผู้เลี้ยงสัตว์  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา  ๖๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๙๗ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิด 
ที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด   

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่ เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๑๐๑ ใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาตน้ัน  หรือจนกว่าผู้อนุญาตจะมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๐๒ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้แทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓ คําขออนุญาต  และคําขอข้ึนทะเบียน  ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตหรือคําขอ
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๔ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 
 

 
(๑) ใบอนญุาตผลติอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะหรือใบรับรองระบบการประกนัคณุภาพอาหารสตัว์ 
 (ก) ประสทิธิภาพในการผลติของเคร่ืองจกัร 

 ไมเ่กิน  ๑๐  ตนั  ตอ่ชัว่โมง ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
 (ข) ประสทิธิภาพในการผลติของเคร่ืองจกัร 

 สว่นท่ีเกิน  ๑๐  ตนั  ตอ่ชัว่โมง  คิดเพ่ิมจาก  (ก) 
 ตนัละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  เศษของหนึง่ตนัให้คิดเป็นหนึง่ตนั 

(๒) ใบรับรองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารสตัว์ 
 เพ่ือการสง่ออกนอกราชอาณาจกัร ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๓) ใบอนญุาตนําเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ  ฉบบัละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนญุาตขายอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

 (ก) ขายสง่และขายปลีก ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 
 (ข) ขายปลีก ฉบบัละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๕) ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๖) การขอแก้ไขรายการในใบสําคญัการขึน้ทะเบียน 

 อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 
 (ก) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสตูรอาหารสตัว์ ครัง้ละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (ข) ในสว่นอ่ืน ๆ ครัง้ละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๗) ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบสําคญั  
 การขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ ฉบบัละ ๕๐๐  บาท 

(๘) การตอ่อายใุบอนญุาตครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนญุาตแตล่ะฉบบั 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารสัตว์  ดังน้ัน  เพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการออกใบรับรองระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสัตว์และใบรับรองอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  การเลิกกิจการและการโอนกิจการ  รวมทั้งปรับปรุง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์  บทกําหนดโทษ  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  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 

เอกสารแนบ ๒
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(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 กําหนดให้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ที่ใช้สําหรับเลี้ยงสุนัขและแมว  

ดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน  (Complete  Pet  Food)   
(๒) อาหารขบเค้ียว/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 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“กากถ่ัวเหลือง”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ได้จากการนําน้ํามันออกจากเมล็ดถั่วเหลือง  

ซึ่งอาจนําเปลือกกลับเข้าไปรวมกับกาก  ที่เรียกว่า  “กากถั่วเหลืองรวมเปลือก”  หรือไม่นําเปลือกเข้าไป
รวมกับกาก  ที่เรียกว่า  “กากถั่วเหลืองไม่รวมเปลือก”  แล้วนําไปผ่านกระบวนการลดขนาด   

“ถั่วเหลืองอบ”  หมายความว่า  ถั่วเหลืองทั้งเมล็ดที่นํามาผ่านกระบวนทําให้สุก  แล้วอาจนํามา
บดอัดเป็นเกล็ด  หรือเป็นผง 

“กากถั่วลิสง”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดถั่วลิสงที่ได้จากการนําน้ํามันออกจาก
เมล็ดถ่ัวลิสงแล้ว   

“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  โดยการกล่ันแยกเอาเอทิลแอลกอฮอล์ออกไปแล้ว
นํากากที่เหลือไปทําให้แห้ง  หรือนํากากรวมกับของเหลวที่เหลือไปทําให้แห้ง 

“กากเรปซีดหรือกากคาโนลา”  หมายความว่า  ส่วนที่เหลือจากการนําเมล็ดเรปซีด  หรือเมล็ดคาโนลา  
ไปผ่านกระบวนการแยกน้ํามันออกทางวิธีกล  หรือการสกัดน้ํามันออกโดยสารเคมีที่มีคุณสมบัติละลายน้ํามัน 

เอกสารแนบ ๓



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“กากเมล็ดทานตะวัน”  หมายความว่า  ส่วนที่เหลือจากการนําเมล็ดทานตะวันทั้งเมล็ด   
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  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ปีก  โดยผ่านกระบวนการผลิต   
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) กากถ่ัวเหลือง 
 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) กากถ่ัวลิสง 
 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  ๘ 
 ไขมัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒ 
 กาก  ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 
 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๓ 
 เถ้า  ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
(๖) ข้าวโพดป่น  เกรด  ๒ 
 โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗.๕ 
 ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒ 
 กาก ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 
 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๓ 
 เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
(๗) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๕ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๔ 
 ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๒ 
(๘) กากดีดีจีเอส 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๔ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๒ 
 ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๒.๕ 
(๙) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๒ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๓ 
 ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๓ 

(๑๐) กากเมล็ดทานตะวัน 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๗ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓๐ 
 ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๒.๕ 
(๑๑) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๑ 
 โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
 กาก ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒๖ 
 เกลือ ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑๒) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๒ 
 โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๕ 
 กาก ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒๘ 
 เกลือ ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 

(๑๓) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๓ 
 โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 
 กาก ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓๐ 
 เกลือ ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 

(๑๔) ปลาและกระดูกปลาป่น 
 โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐ 
 ไขมัน ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๘ 
 กาก ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
 ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓๓ 
 เกลือ ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 

(๑๕) เนื้อป่น 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๔ 
 ไขมัน   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๕ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๔ 
 ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 เถ้า   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒๙ 

(๑๖) เนื้อป่นสกัดไขมัน 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐ 
 ไขมัน   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๕ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๔ 
 ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
 เถ้า   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒๙ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง 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 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง 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 ให้ใช้เป็นสูตรในการผลิตอาหารสัตว์ 
ไม่เกินร้อยละของน้ําหนักอาหารสัตว์ 

ไก่ 
ไก่เน้ือแรกเกิดถึงอายุ  ๓  สัปดาห์ ๔ 
ไก่เน้ืออายุเกิน  ๓  สัปดาห์ขึ้นไป ๖ 
ไก่พันธ์ุหรือไก่ไข่แรกเกิดถึงอายุ  ๕  สัปดาห์ ๔ 
ไก่พันธ์ุหรือไก่ไข่อายุเกิน  ๕  สัปดาห์  ถึง  ๑๒  สัปดาห์ ๕ 
ไก่พันธ์ุหรือไก่ไข่อายุเกิน  ๑๒  สัปดาห์  ถึงเริ่มไข่ ๓ 
ไก่พันธ์ุหรือไก่ไข่ ๒ 
ไก่ตอน ๓ 
เป็ด  
เป็ดแรกเกิดถึงอายุ  ๓  สัปดาห์ ๓ 
เป็ดอายุเกิน  ๓  สัปดาห์  ถึง  ๑๐  สัปดาห์ ๔ 
เป็ดอายุเกิน  ๑๐  สัปดาห์  ถึง  ๒๐  สัปดาห์ ๓ 
เป็ดพันธ์ุหรือเป็ดไข่ ๑ 
สุกร  
สุกรแรกเกิดถึงนํ้าหนัก  ๑๕  กิโลกรัม ๒ 
สุกรนํ้าหนักเกิน  ๑๕  กิโลกรัม  ถึง  ๖๐  กิโลกรัม ๓ 
สุกรนํ้าหนักเกิน  ๖๐  กิโลกรัม  ถึงส่งโรงฆ่าสัตว์ ๒ 
สุกรพันธ์ุนํ้าหนักเกิน  ๙๐  กิโลกรัม ห้ามใช้ 
สุกรระยะอุ้มท้อง,  ให้นม ห้ามใช้ 
โค  
โคแรกเกิดถึงอายุ  ๓  เดือน ๓ 
โคอายุเกิน  ๓  เดือน  ถึง  ๖  เดือน ๒ 
โคอายุเกิน  ๖  เดือนถึง  ๑  ปี  ๖  เดือน ๓ 
โคอายุเกิน  ๑  ปี  ๖  เดือน  ขึ้นไป ๕ 
โคระยะอุ้มท้อง  และระยะให้นม ๕ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) ห้ามใช้ เนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน  เนื้อและกระดูกป่น  เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นอาหารสัตว์  
สําหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (น)  ของข้อ  ๓  (๑)  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

“(น)  ข้าวสาลีเมล็ด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เอกสารแนบ ๔



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ข้าวสาลีเมล็ด”  ต่อท้ายบทนิยามคําว่า  “ขนสัตว์ปีกป่น”  
ในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

““ข้าวสาลีเมล็ด”  หมายความว่า  เมล็ดของข้าวสาลีที่ได้จากกระบวนการเก็บเก่ียวเมล็ดมีโปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘.๕” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๒)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่ือง  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 

เอกสารแนบ ๕



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น  (บ)  และ  (ป)  ของข้อ  ๓  (๑)  แห่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“(บ)  กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม” 
“(ป)  กากปาล์มทั้งผล” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เอกสารแนบ ๖



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   

ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม”  และ  “กากปาล์มทั้งผล”  
ต่อท้ายบทนิยามคําว่า  “ข้าวสาลีเมล็ด”  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

““กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม”  หมายความว่า  ส่วนที่เหลือจากการแยกน้ํามันออกจากเน้ือในปาล์ม 
“กากปาล์มทั้งผล”  หมายความว่า  ส่วนที่ เหลือจากการแยกนํ้ามันออกจากผลปาล์ม  

ประกอบด้วย  เปลือกชั้นนอกสุดซึ่งเป็นเย่ือใยส่วนของกะลา  และส่วนของเนื้อใน” 
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๓)  และ  (๒๔)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“(๒๓) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม 
 โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๔ 
 กาก   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒๑ 
 ความชื้น  ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๒ 
 เถ้า   ไม่มากกว่าร้อยละ  ๕ 

เอกสารแนบ ๗



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง 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  

เร่ือง  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 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็น  (ผ)  ของข้อ  ๓  (๑)  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙   

“(ผ)  รําข้าวสาลี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เอกสารแนบ ๘



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ 
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
เพื่อให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น   

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 ให้ ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “รําข้าวสาลี”  ต่อท้ายบทนิยามคําว่า  “กากปาล์มทั้งผล”  
ในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

““รําข้าวสาลี”  หมายความว่า  ผลพลอยได้จากการบดข้าวสาลีเมล็ดในการผลิตแป้งข้าวสาลี  
มีโปรตีน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๔” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๕)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

“(๒๕) รําข้าวสาลี 
  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๔ 

เอกสารแนบ ๙



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

  ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓ 
  กาก ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๐ 
  ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๓ 
  เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ  ๖” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที ่ ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อ พ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็น  (ฝ)  (พ)  และ  (ฟ)  ของข้อ  ๓  (๑)  แห่งประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่    
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนด
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 

“(ฝ)  ข้าวบาร์เลย์ 
(พ)  เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น 
(ฟ)  พลาสมาผง” 
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
“ข้อ  ๖  ก าหนดบทนิยามของค าว่า  สารผสมล่วงหน้า  (พรีมิกซ์)  และอาหารเสริมส าหรับสตัว์  

ดังนี้ 
(๑) สารผสมล่วงหน้า  (พรีมิกซ์)  หมายความว่า  สารผสมของวัตถุที่เติมอย่างน้อย  ๑  ชนิด  

ที่น าไปผสมกับสื่อ  โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  สารผสมล่วงหน้าท าเพ่ือช่วยให้ส่วนผสมย่อย   
ง่ายต่อการกระจายตัว  และผสมเป็นเนื้อเดียวกันในส่วนผสมหลัก  โดยสารผสมล่วงหน้า  (พรีมิกซ์)  
จะต้องไม่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์กินโดยตรง  ทั้งนี้  วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ต้องมีอย่างน้อย  ๑  ชนิด   
ที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  
และเงื่อนไขในการห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขายอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
แต่ไม่รวมถึงรายชื่อทะเบียนต ารับยาที่มีตัวยา  ที่เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ใช้เพ่ือควบคุม  ป้องกันโรคบิด  
ส าหรับสัตว์ปีก 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๑๐



(๒) อาหารเสริมส าหรับสัตว์  หมายความว่า  วัตถุตั้งแต่  ๒  ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน  หรือ 
หากเป็นวัตถุชนิดเดียว  ต้องเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง  ก าหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  และเงื่อนไขในการห้ามผลิต  น าเข้า  หรือ 
ขายอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  เพ่ือใช้เพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์  
โดยให้สัตว์กินโดยตรงและหรือท าให้เจือจางก่อนใช้เลี้ยงสัตว์  และหรือใช้ผสมอาหารสัตว์เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ประภตัร  โพธสธุน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดบิ  (ฉบบัที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อ พ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ข้าวบาร์เลย์”  “เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น”  และ  
“พลาสมาผง”  ต่อท้ายบทนิยามค าว่า  “ร าข้าวสาลี”  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ลงวันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ  ประเภทวตัถุดบิ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 

““ข้าวบาร์เลย์”  หมายความว่า  เมล็ดของข้าวบาร์เลย์ที่ได้จากกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ด 
“เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือดหรือเม็ดเลือด

ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  โดยเลือดหรือเม็ดเลือดดังกล่าวต้องสะอาด  ไม่รวมถึงขน   
สิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก  และปัสสาวะ  เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิต 
ในปริมาณที่ไม่อาจเลี่ยงได้  แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม 

“พลาสมาผง”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากของเหลว  หลังจากแยกเม็ดเลือดของสตัวป์กี
หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสม” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๒๖)  (๒๗)  และ  (๒๘)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 

“(๒๖) ข้าวบาร์เลย์ 
  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๗.๒ 
  ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๑๑



  กาก ไม่มากกว่าร้อยละ ๕ 
  ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ ๑๔ 
  เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ ๓ 
(๒๗) เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น 
  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๘๕ 
  กาก ไม่มากกว่าร้อยละ   ๒ 
  ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ   ๑๐ 
  เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ   ๕ 
(๒๘) พลาสมาผง 
  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๗๐ 
  ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ   ๗ 
  เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ   ๑๘” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ประภตัร  โพธสธุน 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  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 

เอกสารแนบ ๑๒



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“รําละเอียด”  หมายความว่า  ผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก  และมีโปรตีนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๑๒ 
“รําหยาบ”  หมายความว่า  ผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก  ที่มีส่วนผสมของแกลบปน   

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 

เอกสารแนบ ๑๓



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) ข้าวโพดเมล็ด  เกรด  ๑ 
 โปรตีน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘ 
 ไขมัน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒ 
 กาก     ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 
 ความชื้น     ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๔.๕ 
 เถ้า     ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 
(๔) ข้าวโพดเมล็ด  เกรด  ๒ 
 โปรตีน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗.๕ 
 ไขมัน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒ 
 กาก     ไม่มากกว่าร้อยละ  ๓ 
 ความชื้น     ไม่มากกว่าร้อยละ  ๑๔.๕ 
 เถ้า     ไม่มากกว่าร้อยละ  ๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   

ประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เนื่องจากกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่ เป็นวัตถุดิบที่ ได้มาจากพืชหรือเมล็ดพืชน้ํามัน 
ที่ผ่านกระบวนการ  ซึ่งอาจมีการพบวัตถุอื่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติในวัตถุดิบนั้นได้  จึงเป็นการสมควรที่จะ
กําหนดระดับของวัตถุดังกล่าว  เพื่อให้วัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นอาหารสัตว์นั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
สัตว์ที่บริโภค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๕๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  วัตถุซึ่งอาจมีได้
โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช  มีวัตถุอื่นซึ่งอาจมีได้โดย
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 

เอกสารแนบ ๑๔



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  และเง่ือนไขในการห้ามผลิต  นาํเข้า  หรือขายอาหารสัตว ์  

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อเป็นการกําหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมให้อาหารสัตว์มีคุณภาพ  
ปลอดภัยต่อสัตว์  และประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  จึงสมควรกําหนดชื่อ  ประเภท  
ชนิด  หรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย  และเง่ือนไขในการห้ามผลิต  นําเข้า  
หรือขายอาหารสัตว์ไว้ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดวัตถุ 
ที่เติมในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  และเง่ือนไขในการห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“วัตถุที่เติม  (Feed  additives)”  หมายความว่า  วัตถุที่ใช้เติมในอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์

ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหารสัตว์และซากสัตว์หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์และสุขภาพของสัตว์ 
“สื่อ  (Carries)”  หมายความว่า  วัตถุที่ใช้ในการเจือจางหรือใช้เป็นส่วนผสมในปริมาณ 

ที่เหมาะสมของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  และให้หมายความรวมถึงส่วนของพืช  แร่ธาตุ  กากนํ้าตาล  
ผลิตผลที่เหลือจากการหมัก  น้ํา  น้ํามัน  ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์  วัสดุที่เหลือจากการเกษตร 
ที่ปลอดภัย  เคลย์  (Clay)  ซิลิคอนไดออกไซด์  (Silicondioxide)  เคโอลิน  (Kaolin)  เดกซ์โตรส  (Dextrose)  
และหรือแล็กโตส  (Lactose)  และแป้งจากพืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะด้วย 

ข้อ ๔ กําหนดให้กรดอะมิโนเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  โดยมีปริมาณท่ีใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของกรดอะมิโนชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน 
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) 

เอกสารแนบ ๑๕



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง 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 
ปริมาณสูงสุดท่ีกําหนดให้มีในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม  (มิลลิกรัม) 

ไก่ เป็ด สุกร โค 
โคบอลต์  (Cobalt)   ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
คลอรีน  (Chlorine) ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐  -   -  
ทองแดง  (Copper) ๓๐๐ ๓๐๐ ๒๕๐ ๑๐๐ 
ไอโอดีน  (Iodine) ๓๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ 
แมงกานีส  (Manganese) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๔๐๐ ๑,๐๐๐ 
แคลเซียม  (Calcium) ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
ซีลีเนียม  (Selenium) ๒ ๒ ๒ ๒ 
ฟลูออรีน  (Fluorine) ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๕๐ ๔๐ 
โมลิบดีนัม  (Molybdenum) ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐ ๑๐ 
โซเดียม  (Sodium) ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
สังกะสี  (Zinc) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ 
เหล็ก  (Iron) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
แมกนีเซียม  (Magnesium) ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
ฟอสฟอรัส  (Phosphorus) ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
โพแทสเซียม  (Potassium) ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
กํามะถัน  (Sulphur)  -   -   -  ๔๐,๐๐๐ 

ข้อ ๖ กําหนดให้วิตามินเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  โดยมีปริมาณที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์
ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วนหรือปริมาณของวิตามินชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน  ดังนี้ 

ชนิดของวิตามิน 
ปริมาณตํ่าสุดท่ีกําหนดให้มีในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด สุกร โคเนื้อ โคนม กระบือ 
วิตามินเอ 
(Vitamin  A) 

๑,๕๐๐ 
ไอยู  (IU) 

๑,๔๒๐ 
ไอยู  (IU) 

 -  
๑,๓๐๐ 
ไอยู  (IU) 

๒,๒๐๐ 
ไอยู  (IU) 

๒,๒๐๐ 
ไอยู  (IU) 

 -  

วิตามินบี  ๑   
(Thiamine) 

๑.๘๐  มก. 
๐.๘๐  
มก. 

 -  
๑ 
มก. 

 -   -   -  

วิตามินบี  ๒   
(Riboflavin) 

๓ 
มก. 

๑.๗๐  
มก. 

 -  
๒ 
มก. 

 -   -   -  
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ชนิดของวิตามิน 
ปริมาณตํ่าสุดท่ีกําหนดให้มีในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด สุกร โคเนื้อ โคนม กระบือ 
วิตามินบี  ๖  (Pyridoxine  
Hydrochloride) 

๓ 
มก. 

๒.๘๐  
มก. 

 -  
๑ 
มก. 

 -   -   -  

วิตามินบี  ๑๒  
(Cyanocobalamin) 

๐.๐๐๗  
มก. 

๐.๐๐๓  
มก. 

 -  
๐.๐๐๕  
มก. 

 -   -   -  

วิตามินดี  ๒   
(Calciferol)   
หรือวิตามินดี  ๓  
(Cholecalciferol) 

 -  
 

๒๐๐ 
ไอซียู  
(ICU) 

 -  
 

๑๙๐ 
ไอซียู  
(ICU) 

 -  
 
 -  

๑๕๐ 
ไอยู  (IU) 

 -  

๒๗๕ 
ไอยู  (IU) 

 -  

๓๐๐ 
ไอยู  (IU) 

 -  

 -  
 
 -  

วิตามินอี 
(Vitamin  E) 

๑๐ 
ไอยู  (IU) 

๔.๗๐ 
ไอยู  (IU) 

 -  
๑๑ 

ไอยู  (IU) 
๑๕ 

ไอยู  (IU) 
๑๕ 

ไอยู  (IU) 
 -  

วิตามินเค 
(Vitamin  K) 

๐.๕๐  มก. 
๐.๔๗  
มก. 

 -  ๐.๕๐มก.  -   -   -  

ไบโอติน 
(Biotin) 

๐.๑๒  มก. 
๐.๐๙  
มก. 

 -  
๐.๐๕  
มก. 

 -   -   -  

โคลีน 
(Choline) 

๗๕๐  มก. ๔๗๐  มก.  -  
๓๐๐ 
มก. 

 -   -   -  

โฟลิก  แอซิด 
(Folic  acid) 

๐.๕๐  มก. 
๐.๒๓  
มก. 

 -  
๐.๓๐  
มก. 

 -   -   -  

ไนอะซิน 
(Niacin) 

๒๕ 
มก. 

๑๐.๓๐  
มก. 

 -  
๗ 
มก. 

 -   -   -  

แพนโทธีนิค  แอซิด  
(Pantothenic  acid) 

๑๐ 
มก. 

๙.๔๐  
มก. 

 -  
๗ 
มก. 

 -   -   -  

เบทาอีน 
(Betaine) 

๑๐๐ 
มก. 

๑๐๐ 
มก. 

 -  
๑๐๐ 
มก. 

 -   -   -  

แอล - คาร์นิทีน 
(L - Carnitine) 

๒๐ 
มก. 

๒๐ 
มก. 

๒๐ 
มก. 

๒๐ 
มก. 

๒๐ 
มก. 

๒๐ 
มก. 

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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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) ฟอร์มิกแอซิด  (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) ฟวิมาริกแอซิด  (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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(๒๗) เกลือซัลไฟต์  (Sulphites  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๒๘) เกลือไบซัลไฟต์  (Bisulphites  salts)   ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๒๙) เกลือเมตาไบซัลไฟต์  (Metabisulphites  salts)   ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๐) เกลือฟอร์เมต  (Formate  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๑) เกลือแอซีเทต  (Acetate  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๒) เกลือไดแอซิเทต  (Diacetate  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๓) เกลอืแล็กเทต  (Lactate  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๔) เกลือซิเทรต  (Citrate  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๕) เกลือทาร์เทรต  (Tartrate  salts)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๖) โซเดียมไนไทรต์  (Sodium  nitrite)    ไม่เกินร้อยละ  ๐.๓ 
(๓๗) 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  โดยมีปริมาณท่ีใช้ผสมในอาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูปแล้วจะต้องมีอัตราส่วน 
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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   (๑๓) ลิวโคนอสตอก  มีเซนเทอรอยเดส  (Leuconostoc  mesenteroides) 
   (๑๔) สเตรปโทค็อกคัส  ฟิเซียม  เซอร์เนลส์  ๖๘  (Streptococcus  faecium  

cernelle  ๖๘) 
   (๑๕) สเตรปโทค็อกคัส  เทอร์โมฟิลัส  (Streptococcus  thermophilus) 
   (๑๖) สเตรปโทค็อกคัส  ฟีเซียม  (Streptococcus  faecium) 
   (๑๗) สเตรปโทค็อกคัส  ครีโมริส  (Streptococcus  cremoris) 
   (๑๘) สเตรปโทค็อกคัส  ไดอะซิทีแล็กติส  (Streptococcus  diacetylactis) 
   (๑๙) สเตรปโทค็อกคัส  แล็กติส  (Streptococcus  lactis) 
   (๒๐) สเตรปโทค็อกคัส  อินเตอร์มีเดียส  (Streptococcus  intermedius) 
   (๒๑) บาซิลลัส  ซับทิลิส  สเตรน  บีเอ็น  (Bacillus  subtilis  strain  BN)   
   (๒๒) บาซิลลัส  โคแอกูแลน  (Bacillus  coagulan) 
   (๒๓) บาซิลลัส  เลนตัส  (Bacillus  lentus) 
   (๒๔) บาซิลลัส  ไลเคนิเฟอร์มิส  (Bacillus  lichenifermis) 
   (๒๕) บาซิลลัส  พูมิลัส  (Bacillus  pumilus) 
   (๒๖) บาซิลลัส  ซับทิลิส  (Bacillus  subtilis)  (สเตรนที่ไม่สร้างยาปฏิชีวนะ)  

(non  antibiotic  producing  strains  only) 
   (๒๗) บาซิลลัส  โทโยอิ  (Bacillus  toyoi) 
   (๒๘) แบคทีรอยเดส  แอมิโลฟิลัส  (Bacteroides  amylophilus) 
   (๒๙) แบคทีรอยเดส  คาพิลโลซัส  (Bacteroides  capillosus) 
   (๓๐) แบคทีรอยเดส  รูมิโนโคลา  (Bacteroides  ruminocola) 
   (๓๑) แบคทีรอยเดส  ซูอิส  (Bacteroides  suis) 
   (๓๒) ไบฟิโดแบคทีเรียม  แอโดเลสเซนติส  (Bifidobacterium  adolescentis) 
   (๓๓) ไบฟิโดแบคทีเรียม  แอนิมาลิส  (Bifidobacterium  animalis) 
   (๓๔) ไบฟิโดแบคทีเรียม  ไบฟิดัม  (Bifidobacterium  bifidum) 
   (๓๕) ไบฟิโดแบคทีเรียม  อินแฟนติส  (Bifidobacterium  infantis) 
   (๓๖) ไบฟิโดแบคทีเรียม  ลองกัม  (Bifidobacterium  longum) 
   (๓๗) ไบฟิโดแบคทีเรียม  เทอร์โมฟีลัม  (Bifidobacterium  thermophilum) 
   (๓๘) พีดิโอค็อกคัส  แอซิดิแล็กทิซิไอ  (Pediococcus  acidilacticii) 
   (๓๙) พีดิโอค็อกคัส  เซอรีวิซิอี  (Pediococcus  cerevisiae)  ดอมโมซัส  

(domosus) 
   (๔๐) พีดิโอค็อกคัส  เพนโทซาเซียส  (Pediococcus  pentosaceus) 
   (๔๑) โพรพิโอนิแบคทีเรียม  ฟริวเดนไรชิไอ  (Propionibacterium  freudenreichii) 
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   (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) 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา 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  กิโลกรมั  ในรูปโครเมียม  พิโคลิเนต 

ข้อ ๑๓ กําหนดให้ทะเบียนตํารับยาที่มีตัวยา  ดังรายชื่อต่อไปนี้  เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  
ใช้เพื่อควบคุม  ป้องกันโรคบิด  สําหรับสัตว์ปีก  ดังนี้   

(๑) ไก่เนื้อ 

ชนิดของวัตถุท่ีเติม 
ในอาหารไก่เนื้อ 

ปริมาณท่ีใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
ผสมสําเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ข้อห้าม 
ขนาดตํ่าสุด 
(มิลลิกรัม) 

ขนาดสูงสุด 
(มิลลิกรัม) 

๑. ดีโคควิเนต  (Decoquinate) ๒๐ ๔๐  
๒. โรเบนิดีน  ไฮโดรคลอไรด์  
 (Robenidine  hydrochloride) 

๓๐ ๓๖  

๓. โมเนนซิน  (Monensin) ๑๐๐ ๑๒๕ - ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอ่ืน 
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin) 

๔. ซาลิโนไมซิน  (Salinomycin) ๕๐ ๗๐ - ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin) 
๕. ลาซาโลซิด  (Lasalocid) ๗๕ ๑๒๕  
๖. มาดูรามิซิน  (Maduramicin) ๕ ๖ - ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin) 
๗. นาราซิน  (Narasin) ๖๐ ๗๐ - ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin) 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ชนิดของวัตถุท่ีเติม 
ในอาหารไก่เนื้อ 

ปริมาณท่ีใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
ผสมสําเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ข้อห้าม 
ขนาดตํ่าสุด 
(มิลลิกรัม) 

ขนาดสูงสุด 
(มิลลิกรัม) 

๘. ฮาโลฟิวจิโนน  ไฮโดรโบรไมด์  
 (Halofuginone  hydrobromide) 

๒ ๓  

๙. ไดคลาซูริล  (Diclazuril) ๑ ๑ - ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอ่ืน 
๑๐. เซมดูรามิซิน  โซเดียม  
 (Semduramicin  sodium) 

๒๐ ๒๕ - หากใช้พร้อมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin)  จะทําให้
ลดอัตราการกินน้ําและอาหารลงชั่วคราว 

๑๑. นาราซินและนิคาร์บาซิน  
 (Narasin  &  Nicarbazin) 

๔๐ ๕o - ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอ่ืน 

๑๒. นิคาร์บาซิน  (Nicarbazin) ๑๒๕ ๑๒๕ - ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอ่ืน  ยกเว้น  
นาราซิน  (Narasin) 

(๒) ไก่ไข่ 

ชนิดของวัตถุท่ีเติม 
ในอาหารไก่ไข่ 

ปริมาณท่ีใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
ผสมสําเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ข้อห้าม 
ขนาดตํ่าสุด 
(มิลลิกรัม) 

ขนาดสูงสุด 
(มิลลิกรัม) 

๑. โมเนนซิน  (Monensin) ๑๐๐ ๑๒๕ - ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๖  สัปดาห์ 
- ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอ่ืน 
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin) 

๒. ซาลิโนไมซิน  (Salinomycin) ๕o ๕o - ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๒  สัปดาห์ 
- ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมูลิน  (Tiamulin) 

๓. ลาซาโลซิด  (Lasalocid) ๗๕ ๑๒๕ - ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๖  สัปดาห์ 
๔. ไดคลาซูริล  (Diclazuril) ๑ ๑ - ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๖  สัปดาห์ 

หมายเหตุ  :  ระยะหยุดให้ยาก่อนนําสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์มาบริโภค  ให้ไม่น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในฉลากยาแต่ละตํารับท่ีข้ึนทะเบียนยาไว ้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 

ข้อ ๑๔ ยาป้องกันโรคบิดอื่น ๆ  สําหรับสัตว์ปีก  นอกจากข้อ  ๑๓  ห้ามใช้เป็นวัตถุที่เติม 
ในอาหารสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดวัตถุที่เติมในอาหารสตัว์  ปริมาณการใช้  และเงื่อนไขในการห้ามผลติ  น าเข้า   

หรือขายอาหารสตัว ์ (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  และเงื่อนไขในการห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขายอาหารสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๔๓) - (๔๖)  ของข้อ  ๙  (ก)  แห่งประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  และเงื่อนไขในการห้ามผลิต   
น าเข้า  หรือขายอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

“(๔๓) บาซิลลัส  อะไมโลลิเคอฟาเซียน  (Bacillus  amyloliquefaciens) 
(๔๔) คลอสทริเดียม  บิวทีริคุม  (Clostridium  butyricum) 
(๔๕) แล็กโทบาซิลลัส  พาราคาเซอิ  (Lactobacillus  paracasei) 
(๔๖) แล็กโทบาซิลลัส  รามโนซัส  (Lactobacillus  rhamnosus)” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนด

วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  ปริมาณการใช้  และเงื่อนไขในการห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขายอาหารสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๓ ก าหนดให้ทะเบียนต ารับยาที่มีตัวยา  ดังรายชื่อต่อไปนี้  เป็นวัตถุที่เติมในอาหารสตัว์
ผสมส าเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์  ใช้เพ่ือควบคุม  ป้องกันโรคบิด  ส าหรับสัตว์ปีก  ดังนี้ 

(๑) ไก่เนื้อ 

ชนิดของวัตถุที่เติม 
ในอาหารไก่เนื้อ 

ปริมาณที่ใชผ้สมในอาหารสัตว์
ผสมส าเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ข้อห้าม 
ขนาดต่ าสุด  
(มิลลิกรัม) 

ขนาดสูงสุด  
(มิลลิกรัม) 

๑.  ดีโคควิเนต  (Decoquinate) ๒๐ ๔๐  
๒.  โรเบนิดีน  ไฮโดรคลอไรค์  
(Robenidine  hydrochloride) 

๓๐ ๓๖  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

เอกสารแนบ ๑๖



ชนิดของวัตถุที่เติม 
ในอาหารไก่เนื้อ 

ปริมาณที่ใชผ้สมในอาหารสัตว์
ผสมส าเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ข้อห้าม 
ขนาดต่ าสุด  
(มิลลิกรัม) 

ขนาดสูงสุด  
(มิลลิกรัม) 

๓.  โมเนนซิน  (Monensin) ๑๐๐ ๑๒๕ -  ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น 
-  ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมลูิน  (Tiamulin) 

๔.  ซาลิโนไมซิน  (Salinomycin) ๕๐ ๗๐ -  ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมลูิน  (Tiamulin) 
๕.  ลาซาโลซิด  (Lasalocid) ๗๕ ๑๒๕  
๖.  มาดูรามิซิน  (Maduramicin) ๕ ๖ -  ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมลูิน  (Tiamulin) 
๗.  ฮาโลฟวิจิโนน  ไฮโดรโบรไมด์  
(Halofuginone  
hydrobromide) 

๒ ๓  

๘.  ไดคลาซูริล  (Diclazuril) ๐.๘ ๑.๒ -  ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น 
๙.  เซมดูรามิซิน  โซเดียม  
(Semduramicin  sodium) 

๒๐ ๒๕ -  หากใช้พร้อมกับไทอะมูลิน  
(Tiamulin)  จะท าให้ลดอัตราการกินน้ า
และอาหารลงชั่วคราว 

๑๐.  นาราซิน  (Narasin) ๖๐ ๗๐ -  ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมลูิน  (Tiamulin) 
๑๑.  นิคาร์บาซนิ  (Nicarbazin) ๑๒๕ ๑๒๕ -  ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น  

ยกเว้น  นาราซนิ  (Narasin) 
๑๒.  นาราซิน  (Narasin) 
และนิคาร์บาซิน  (Nicarbazin) 

นาราซนิ  ๔๐  
และ 

นิคาร์บาซิน  
๔๐ 

นาราซนิ  ๕๐  
และ 

นิคาร์บาซิน  
๕๐ 

-  ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น 

(๒)  ไก่ไข ่

ชนิดของวัตถุที่เติม 
ในอาหารไก่ไข ่

ปริมาณที่ใชผ้สมในอาหารสัตว์
ผสมส าเร็จรูป  ๑  กิโลกรัม 

ข้อห้าม 
ขนาดต่ าสุด  
(มิลลิกรัม) 

ขนาดสูงสุด  
(มิลลิกรัม) 

๑.  โมเนนซิน  (Monensin) ๑๐๐ ๑๒๕ -  ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๖  สัปดาห์ 
-  ห้ามผสมกับยาป้องกันโรคบิดชนิดอื่น 
-  ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมลูิน  (Tiamulin) 

๒.  ซาลิโนไมซิน  (Salinomycin) ๕o ๕o -  ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๒  สัปดาห์ 
-  ห้ามใช้ร่วมกับไทอะมลูิน  (Tiamulin) 

๓.  ลาซาโลซิด  (Lasalocid) ๗๕ ๑๒๕ -  ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๖  สัปดาห์ 
๔.  ไดคลาซูริล  (Diclazuril) ๑ ๑ -  ห้ามใช้ในไก่ไข่อายุเกิน  ๑๖  สัปดาห์ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ:  ระยะหยุดให้ยาก่อนน าสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์มาบริโภค  ให้ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลากยาแต่ละต ารับ  
ที่ขึ้นทะเบียนยาไว้ตามกฎหมายว่าด้วยยา” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนด
วัตถุที่เติมในอาหารสัตว ์ ปริมาณการใช้  และเงื่อนไขในการห้ามผลิต  น าเข้า  หรือขายอาหารสัตว ์ พ.ศ.  ๒๕๕๙  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๔ ยาป้องกันโรคบิดอื่น ๆ  ส าหรับสัตว์ปีก  นอกเหนือจากข้อ  ๑๓  ห้ามใช้เป็นวัตถุ 
ที่เติมในอาหารสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวชั 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก ำหนดวัตถุที่เติมในอำหำรสตัว์  ปริมำณกำรใช้   

และเงื่อนไขในกำรห้ำมผลติ  น ำเข้ำ  หรือขำยอำหำรสตัว ์ (ฉบับที ่ ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  และมำตรำ  ๖  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพ
อำหำรสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ออกประกำศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ  “ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก ำหนดวัตถุที่เติม
ในอำหำรสัตว์  ปริมำณกำรใช้  และเงื่อนไขในกำรห้ำมผลิต  น ำเข้ำ  หรือขำยอำหำรสัตว์  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  ของข้อ  ๕  แห่งประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เรื่อง  ก ำหนดวัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์  ปริมำณกำรใช้  และเงื่อนไขในกำรห้ำมผลิต  น ำเข้ำ  หรือ  
ขำยอำหำรสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

“ส ำหรับปริมำณแร่ธำตุแคลเซียม  (Calcium)  ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรไก่ไข่  หรือเป็ดไข่  
สำมำรถให้ใช้แคลเซียมปริมำณสูงสุดไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  มิลลิกรัม  ในอำหำรสัตว์ผสมส ำเร็จรูป   
๑  กิโลกรัม” 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  24  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ประภตัร  โพธสธุน 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒

เอกสารแนบ ๑๗



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  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) อาหารขบเค้ียว/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
เลี้ยงสุนัขและแมว   ได้แก่   อาหารสัตว์ เลี้ยงที่ มีโภชนาการครบถ้วน   (Complete  Pet  Food)   
อาหารขบเค้ียว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง  (Complementary  Pet  Food)  และอาหารประกอบ 
การรักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยง  (Therapeutic  Pet  Food)  ให้มีอัตราส่วนของโปรตีน  ไขมัน  กาก   
และความชื้น  คิดเป็นร้อยละของน้ําหนักอาหารสัตว์  ตามที่ปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่ผู้รับใบอนุญาตได้ขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เอกสารแนบ ๑๘



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๔๒   ง 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 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่นําเข้าในราชอาณาจักร   
ให้ถูกสุขลักษณะ  และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  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  ดังต่อไปน้ี  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 

เอกสารแนบ ๑๙


