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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 



      Page 1 
Volume   132    Section   15   Kor     The Government Gazette           5   March   2015 

 

 

 

 

 

ANIMAL FEED QUALITY CONTROL ACT 

B.E. 2558  

----------------------------------- 

 

BHUMIBOL ADULYADEJ REX. 

Given on the 3rd Day of March 2015 

Being the 70th year of the present reign. 

 
 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that, 

  Whereas it is deemed expedient to revise the law on animal feed quality control,  

 His Majesty the King has this act decreed with the advice and consent of the National 
Assembly as follows:  

 Section   1    This Act is called the “Animal Feed Quality control Act, B.E. 2558”.  

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

 Section   3    The following acts shall be repealed: 

 (1)   The Animal Feed Quality Control Act, B.E. 2525  

 (2)   The Animal Feed Quality Control Act (No. 2), B.E. 2542  

 Section   4    In this Act,  

 “Animal feed” means  

 (1) material intended for use or animal feeding by eating, drinking, licking or 
entering into animal body by any method or  

 (2) material intended for use with or as a mixture in the production of animal feed; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๒
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 “Especially controlled animal feed” means the animal feed that have impact on the 
economy or society or may be harmful to animals or may affect meat consumers as a whole. 
The production or importation of such animal feed for sale must be registered accordance 
with the notifications prescribed by the Minister with the advice of the Animal Feed Quality 
Control Committee;  
 “Produce” means manufacture, mix, alter the state, flavor, alter the form or repack; 
 “Sell” means distribute, dispose of, give or exchange for commercial benefits, 
including possess for sale; 
 “Import” means bring or order into the kingdom; 
 “Export” means bring or send outside the kingdom; 
 “Container” means any material used specifically for packing or wrapping animal 
feed; 
 “Label” covers picture, imprint or any statement displayed on animal feed container; 
 “Licensee” means a person whose license is granted under this Act; in case of 
licensee who is a juristic person, it shall also means a person appointed by the juristic 
person to carry out its operation;  
 “Licensor” means the Director-General or a person designated by the Director-
General; 
 “Committee” means the Animal Feed Quality Control Committee;   
 “Competent official” means a person appointed by the Minister for the execution of 
this Act;  
 “Director-General” means the Director-General of the Department of Livestock 
Development;  
 “Minister” means the Minister having charge and control of the execution of this Act.  

 Section   5 The Minister of Agriculture and Cooperatives shall have charge and 
control of the execution of this Act and shall have power to appoint competent officials, 
issue Ministerial Regulations prescribing fees not exceeding the rates annexed hereto, to 
grant fee exemption, to prescribe other activities, and to issue notifications for the execution 
of this Act.  
 Such Ministerial Regulations and notifications shall come into force upon their 
publication in the Government Gazette.  

 Section   6  For the benefit of animal feed quality control, the Minister shall, with 
the advice of the Committee, have power to issue notifications on the following matters:  
 (1)  name, category, type, characteristic, quality or standard of especially controlled 
animal feed as well as the rules, procedures and conditions of the production for sale, 
importation for sale or the sale of the said especially controlled animal feed;   
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 (2) name, category, type, characteristic, quality or standard of animal feed that is 
not the especially controlled animal feed in (1), including the rules, procedures and 
conditions of the production for sale, importation for sale or the sale of such animal feed; 
 (3) name, category, type or characteristic of the animal feed whose production, 
importation or sale is prohibited. Prohibition conditions may also be prescribed;  
 (4) name, category, type, characteristic or attributes of prohibited material in animal 
feed mixture; 
 (5) quality or standard of the equipment or facilities for the production for sale of 
animal feed, container, prohibited material in container, the use of animal feed container for 
sale, and the storing of such animal feed; 
 (6) designation of any place in the kingdom as a checkpoint of imported/exported 
animal feed;  
 (7) qualifications, rules and procedures for the appointment of expert committee 
members under Section 9. 
 Section   7  Producers and importers of animal feed for sale or sellers of animal 
feed in Section 6 (2) must comply with the rules, procedures and conditions for the 
production and importation for sale or the sale of such animal feed. 
 Section   8 Producers of animal feed for sale must employ equipment or facilities 
of good quality and standard for the production of animal feed, and shall store animal feed 
in accordance with the notification issued by the Minister under Section 6 (5). 
 Sellers must store animal feed in accordance with the notification issued by the 
Minister under Section 6 (5). 

CHAPTER I 
Animal Feed Quality Control Committee 

---------------------- 
  Section   9 There shall be a committee titled the “Animal Feed Quality Control 
Committee” consisting of the Permanent Secretary of the Agriculture and Cooperatives 
Ministry as Chairman, the Director-General of the Department of Livestock Development as 
Vice-Chairman, and the Director-Generals of the Department of Internal Trade, Department 
of Fishery, Department of Agriculture and the Department of Customs as well as the 
Secretary-General of the Food and Drug Administration and the Secretary-General of the 
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards as committee members (by 
position). Another five expert committee members shall be appointed by the Minister; one 
representatives from of the cooperative organizations, two representatives from the 
legitimate agriculturalist groups, and another two representatives from business operators in 
the animal feed industry.  
 The Secretary-General of the National Bureau of Agricultural Commodity and Food 
Standards shall be a member and the secretary of this Committee.  
 Section   10 The expert members of the Committee shall serve a term of two years 
each. 
 In the event where an expert member of the Committee vacates office before the 
expiration of his or her term, the Minister may appoint a replacement expert member who 
shall hold office for the remaining term of the member he or she replaces.  
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 At the completion of the term of office prescribed in paragraph one, if a new 
committee member has not been appointed, the out-going member may be re-appointed to 
continue their duties until the newly appointed member takes up his or her office. 
 The expert committee member, who vacates office at the completion of his or her 
term of office, may be reappointed but for not more than two consecutive terms. 
 Section   11 In addition to the expiration of the term of office, an expert member 
of the Committee may vacate office upon:  
 (1)  death;   
 (2)  resignation;   
 (3)  being removed by the Minister for reason of incompetence in the performing of 
duties, gross misconduct or lack of ability; 
 (4)  being a bankrupt;   
 (5)  being an incompetent or a quasi-incompetent person;   
 (6)  having been sentenced by a final judgment to a term of imprisonment, except 
for an offense committed through negligence or petty offense. 
 Section   12 The Committee shall have power and duty to advise or give opinion to 
the Minister or the Director-General, as the case may be, on the following matters:   
 (1)  issuance of notification under Section 6;   
 (2)  consideration of appeals under Section 26, Section 40 or Section 50;  
 (3)  suspension of license under Section 46 or revocation of licenses under Section 
48;   
 (4)  control of animal feed quality as entrusted by the Minister or as requested by 
the Director-General.  
 Section   13 The quorum of the committee meeting shall consist of not less than 
one-half of the total number of committee members. 
 In the event where the Chairman is absent or unable to perform his or her duties at 
a committee meeting, the Vice-Chairman shall preside over the meeting instead. If both the 
Chairman and Vice-Chairman are absent or unable to perform their duties, the meeting shall 
select one of the attending members to preside over the meeting. 
 Meeting decisions shall be made by a majority vote. Committee members shall have 
one vote each. In the event of a tie vote the presiding member shall have a second and 
casting vote.  
 Section   14 The Committee may appoint a subcommittee for the deliberation or 
execution of the matters entrusted by the Committee. 
 Section 13 shall apply, mutatis mutandis, to the subcommittee meetings.  
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CHATER II 
License Application and Issuance  

----------------------- 
  Section   15 Any person, who wishes to produce or import for sale an especially 
controlled animal feed under Section 6 (1), shall have to apply for a relevant license and 
shall begin producing or importing for sale the said especially controlled animal feed only 
after such license has been granted by the licensor. 
 The application and issuance of a license under paragraph one shall be in accordance 
with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
 The licensee under paragraph one must also comply with the rules, procedures and 
conditions for the production or importation for sale of the especially controlled animal feed 
prescribed by the Minister under Section 6 (1). 
 Section   16 Any person who has already produced or imported for sale an 
especially controlled animal feed prescribed in a notification issued under Section 6 (1), prior 
to the date that the said notification comes into force, and wishes to continue the operation 
must apply for a relevant license within thirty days of the date that the said notification 
comes into force. After having submitted an application within the prescribed time period, 
the applicant may continue the operation until there is a refusal order. Licensees who have 
already been granted a license to produce or import for sale do not have to reapply for 
another license.  
 Section   17 Any person, who wished to sell an especially controlled animal feed 
under Section 6 (1), shall have to apply for a license and shall sell the said especially 
controlled animal feed only after such license has been granted by the licensor. 
 The application and issuance of a license under paragraph one shall be in accordance 
with the rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
 Licensees under paragraph one must also comply with the rules, procedures and 
conditions for the sale of the especially controlled animal feed prescribed by the Minister 
under Section 6 (1). 
 Section   18 Any person who has already sold an especially controlled animal feed 
prescribed in a notification issued under Section 6 (1), prior to the date that such notification 
comes into force, and wishes to continue the operation must apply for a relevant license 
within thirty days of the date that the said notification comes into force. After having 
submitted an application within the prescribed time period, the applicant may continue the 
operation until there is a refusal order. Licensees who have already been granted a license 
to sell at the time do not have to reapply for another license. 
 Section   19 Upon receiving an application under Section 15, Section 16, Section 
17 or Section 18, the licensor shall consider and grant a license or shall notify the applicant 
in writing the reasons for application refusal within forty-five days of the date of receipt of 
the application with correct and complete details.  
 In case of necessity where the licensor cannot grant a license or cannot notify an 
application refusal within the prescribed time period in paragraph one, an extension may be 
granted for a period of thirty days each but not more than two extensions. The applicant 
must be informed in writing of the extension and the reasons thereof prior to the end of the 
prescribed period in paragraph one or the end of the extended period, as the case may be.  
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 Section   20 The licensor shall grant a license to produce, import or sell of 
especially controlled animal feed when it appears that the applicant: 
 (1) is the owner of the operation applying for a license;  
 (2) is not less than twenty years of age; 
 (3) resides in Thailand; 
 (4) is not a bankrupt;  
 (5) has never been sentenced by a final judgment or a lawful order to a term of 
imprisonment for an offense considered by the laws or by this Act to have an element of a 
crime, unless the applicant has completed the imprisonment term at least two years before 
the date of license application;  
 (6) is not a person of unsound mind, an incompetent or a quasi-incompetent person; 
 (7) possesses a production, importation, sale or storage facilities for especially 
controlled animal feed and equipment for the production, importation, sale or storage facility 
for especially controlled animal feed; has measures for the control and maintenance of 
especially controlled animal feed quality that comply with the characteristics and the amount 
prescribed in the ministerial regulations. 
 In the event where an applicant is a juristic person, a manager or representative of 
the juristic person who carries out the operation must possess the qualifications specified in 
(2) and (3), and must not possess the prohibited characteristics specified in (4), (5) or (6).   
 Section   21 The provisions of Section 15, Section 16, Section 17 and Section 18 
shall not apply to: 
 (1) Ministries, Sub-Ministries, Departments or State enterprises engaging in the 
production or importation of especially controlled animal feed for the government interest; 
 (2) the production and importation for sale or the sale of especially controlled animal 
feed as an example for academic, registration or purchasing purposes;  
 (3) legitimate cooperatives or farmers’ groups who produce especially controlled 
animal feed for their members or for farmers in their group.  
 Those who have been granted exemption under paragraph one must inform the 
licensor of such exemption and must comply with the rules, procedures and conditions 
prescribed by the Minister.  
 Section   22 Licenses are classified as follows:  
 (1)  license to produce animal;   
 (2)  license to import animal feed;   
 (3)  license to sell animal feed. 
 The licensees under (1) shall also be the licensees under (3) for the specific 
especially controlled animal feed that they produce. The licensees under (2) shall also be the 
licensees under (3) for the specific especially controlled animal feed that they import.  
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 Section   23 Licenses granted under Section 22 shall cover the employees or 
agents of a licensee.  
 Any act committed by an employees or agent, who is covered by the license under 
paragraph one, shall be considered an act committed by the licensee, unless the licensee is 
able to provide a proof that such act is committed beyond his or her knowledge or control.  
 Section   24 Licenses granted under Section 22 shall be valid for the following 
periods of time:  
 (1) a license to produce especially controlled animal feed shall be valid for three 
years from the date of issue;   
 (2) a license to import especially controlled animal feed shall be valid for one year 
from the date of issue;   
 (3) a license to sell especially controlled animal feed shall be valid until the end date 
of the calendar year in which the license was granted.   
 Section   25 Any licensee who wishes to renew his or her license shall submit an 
application before the expiry date of the license. After submitting the application, the 
licensee shall continue with the operation until the licensor refuses to renew the application. 
Whether a license renewal is granted or not, the application must be finalized within thirty 
days of the date of receipt of the application with correct and complete details.  
 The application and issuance of a license renewal shall be in accordance with the 
rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation.  
 A licensee, whose license has expired not more than thirty days after its expiry date, 
may submit a license renewal and grace period application and may provide reasons for not 
being able to submit a license renewal application in time. The grace period application 
cannot be used to claim an exemption from Section 77 or Section 78, as the case may be. 
 Applying for a license renewal more than thirty days after its expiry date is not 
allowed.   
 Section   26 In the case where the licensor refuses to grant or renew a license, the 
applicant shall have the right to appeal in writing to the Minister within thirty days of the 
date of receipt of such refusal.  
 The decision of the Minister shall be final.  
 In the case where the licensor refuses to renew the license before the Minister 
makes a decision under paragraph two, the Minister shall have power to permit the licensee 
to continue operating upon the licensee’s request.  

CHAPTER III 
Duties of Licensees 

------------------- 
  Section   27 Licensees to produce especially controlled animal feed for sale shall 
comply with the followings:  
 (1) Provide signage in a conspicuous place, easily visible from outside the building, to 
indicate a place of production or storage of an especially controlled animal feed. Signage 
features, size and statement thereon shall be in accordance with the rules, procedures and 
conditions prescribed by the Minister.    
 



      Page 8 
Volume   132    Section   15   Kor     The Government Gazette           5   March   2015 

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

CHAPTER IV 
Registration of Especially Controlled Animal Feed 

------------------------------ 
 

 Section   35 Licensees in Section 15, who wish to produce or import any especially 
controlled animal feed, must bring the said especially controlled animal feed for registration 
with competent officials. They shall be able to produce or import the said especially 
controlled animal feed only after a certificate of registration for the said animal feed has 
been granted. 
 The application for and issuance of a certificate of registration for especially 
controlled animal feed shall be done in accordance with the rules, procedures and conditions 
prescribed by the Minister. 
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 Section   36 After a notification prescribed in Section 6 (1) has been issued, 
licensees in Section 16, who has already been producing or importing especially controlled 
animal feed before such notification comes into force, must present the especially controlled 
animal feed to competent officials for registration within sixty days of the date that the 
notification has come into force or from the date of issuance of the license under Section 16, 
as the case may be. The applicant can continue to produce or import the said especially 
controlled animal feed until being informed by the licensor that a certificate of registration of 
the said especially controlled animal feed shall not be granted. 
 Section   37 Licensees to produce or import especially controlled animal feed must 
produce or import only the especially controlled animal feed indicated in the certificate of 
registration. 
 Section   38 Any amendment of the certificate of registration particulars is allowed 
only after a permission has been obtained from the competent officials.  
 The application for and permission to amend the certificate of registration particulars 
for especially controlled animal feed shall be in accordance with the rules, procedures and 
conditions prescribed by in the Minister.  
 Section   39 A certificate of registration of especially controlled animal feed shall be 
valid for an indefinite period of time unless it has been terminated or revoked. 
 Section   40 If it appears afterwards that a notification of changes under Section 6 
(1) has been issued or that the especially controlled animal feed, with granted certificate of 
registration, has not been produced or imported for more than two years or that it may be 
harmful to animals, the Director-General shall have power to order an amendment, 
termination or revocation of the certificates of registration for especially controlled animal 
feed and to have such notification published in the Government Gazette.  
 Licensees whose certificate of registration for especially controlled animal feed has 
been terminated or revoked, because it has not been produced or imported for over two 
years or because it may be harmful to animals, are entitled to submit a written appeal to the 
Minister within fifteen days from the date of being notified of the fact.  
 The decision of the Minister shall be final.  
 Submission of an appeal under paragraph two shall not be used to stay the 
execution of the termination or revocation order of the certificate of registration for the 
especially controlled animal feed.  
 Section   41 In case of loss, destruction or damage to a license in its essential part, 
the licensee can apply for a replacement certificate of registration for especially controlled 
animal feed within fifteen days of the date that such loss, destruction or damage becomes 
known. 
 The application for and issuance of a replacement certificate of registration for 
especially controlled animal feed shall be in accordance with the rules, procedures and 
conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
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CHAPTER V 

Termination or Transfer of Business  

-------------------------- 

 Section   42 Any licensee, who wishes to terminate a business operation that has 
been granted a license under this Act, shall notify such termination to the licensor in writing 
and return the license and certificate of registration for such especially controlled animal 
feed. The said license and certificate of registration shall be considered expired from the 
date that such termination is notified. 
 In notifying business termination under paragraph one, the licensee shall specify the 
remaining amount of the especially controlled animal feed stock and its place of storage in 
accordance with the rules, procedures and conditions prescribed by the Minister. 
 Section   43 Any licensee, who has not applied for a license renewal or to whom 
the licensor refuse to grant a license renewal, must specify the remaining amount of the 
especially controlled animal feed stock and its place of storage within thirty days of the 
license’s expiry date or from the date that the licensor refuses to grant a license renewal. 
 The notification required in paragraph one shall be given in accordance with the 
rules, procedures and conditions prescribed by the Minister. 
 Section   44 Licensees who have notified their termination of operation and who 
do not wish to renew the license or whose license renewal application was refused by the 
licensor, as the case may be, must sell the remaining amount of their especially controlled 
animal feed stock to another licensee or to a person deemed appropriate by the licensor 
within ninety days of the date of termination notice, the expiry date of the license or the 
date that the license renewal application was refused by the licensor. Nevertheless, the 
licensor may extend the said periods as deemed necessary but not more than ninety days. 
 After the period in paragraph one has passed and the licensees to sell, who still have 
in their possession the especially controlled animal feed stock that requires a license, are 
prohibited from selling the stock and shall destroy them within thirty days from the date that 
the prescribed period in paragraph one has passed. The licensees shall notify the licensor of 
its destruction in accordance with the regulations prescribed by the Director-General with 
the approval of the Committee. 
 The notification required in paragraph one shall be given in accordance with the 
rules, procedures and conditions prescribed by the Minister. 
 Section   45 Within ninety days of the death of a licensee, his or her successor or a 
person authorized by the successor shall inform the intention to continue the operation to 
the licensor. Upon obtaining a permission to do so the person who notified such intention 
shall continue operating until the expiry date of the license. The person who notified such 
intention shall be considered a licensee under this Act from the date that the original 
licensee passed away. 
 The notification of such intention shall be given in accordance with the rules, 
procedures and conditions prescribed by the Minister. 
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 The provisions of Section 44 paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis 
mutandis, in the event where the successor of the especially controlled animal feed licensee 
has not indicated his or her intention to continue the operation under paragraph one. 

CHAPTER VI 
Suspension or Revocation of Licenses 

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

 

CHAPTER VII 
Certificates 

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

CHAPTER VIII 
Animal Feed Quality Control 

------------------- 
 Section   56 It is prohibited to produce or import for sale or to sell the following 
animal feeds: 
 (1) Adulterated animal feed; 
 (2) Deteriorated animal feed; 
 (3) Animal feed that deviates from the standard; 
 (4) Animal feed requiring registration that is not registered; 



      Page 14 
Volume   132    Section   15   Kor     The Government Gazette           5   March   2015 

 
 (5) Animal feed whose registration has been revoked by the Director-General; 
 (6) Animal feed prescribed by the Minister under Section 6 (3). 
 Section   57 Adulterated animal feed is: 
 (1) that animal feed in Section 6 (1) that contains any material other than those 
specified in the certificate of registration, except for any material that may occur naturally as 
prescribed by the Minister or 
 (2) the animal feed in Section 6 (2) that has been added, substituted or mixed with 
other material or the volume of its nutrients has been reduced.  
 Section   58 Deteriorated animal feed is the animal feed in Section 6 (1) or (2) that 
has the following characteristics: 
 (1) aged more than the indicated date on the label; 
 (2) contains material that may be toxic as a result of animal feed processing and 
may be harmful to animals, with the characteristics, types or amounts prescribed by the 
Minister; 
 (3) being packed in the prohibited containers under section 6 (5).  
 Section   59 Animal feed that deviates from the standard is the animal feed in 
Section 6 (1) or (2) whose quality or standard does not comply with those prescribed by the 
Minister. 
 Section   60 Licensees, importers or sellers shall not deny their liability on the 
claim that they are unaware that the animal feed in Section (1) or (2) is an adulterated or 
deteriorated animal feed, unless it can be proved that they have a reasonable cause to 
believe that the animal feed in question is not adulterated or deteriorated.  
 Section   61 For the benefit of proper quality control of the animal feed in Section 
6 (1) or (2) and to ensure that it is hygienic and harmless to both animals and human 
consumers of animal products, the Director-General shall have power to:  
 (1) issue a written order requiring producers, importers or sellers of animal feed to 
improve the place of production or storage of animal feed;  
 (2) issue a written order requiring producers, importers or sellers of animal feed to 
refrain from producing, importing or selling the animal feed in Section 6 (1), which has been 
produced or imported without being properly registered or appears from a test result that it 
is the animal feed in Section 6 (1) or (2) and is unfit for animal feeding.  
 (3) announce the animal feed test results to the public when it is the animal feed in 
Section 56 or the animal feed packed in the prohibited container under Section 6 (5).  
      The announcement under (3) shall include the following statements:  
      (a) In the case where the producer or importer can be identified, the operator’s 
name, place of operation as well as type and characteristics of the animal feed or its 
container must be specified. If such animal feed or container has a trade name or a 
production or importation lot number, the said trade name and production or importation lot 
number, as the case may be, must be specified;  
      (b) In the case where the producer or importer is not present and only the seller 
can be identified, the seller’s name and place of sale as well as the type and characteristics 
of the animal feed or its container must be specified.   
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CHAPTER IX 

Animal Feed Advertising 
--------------------- 

 Section   62 Animal feed advertising shall not: 
 (1) indicate the benefit, quality, amount, standard, composition or place of origin of 
an animal feed that is false or exaggerated; 
 (2) include any statement that may cause any material misunderstanding relating to 
an animal feed. 
 Animal feed advertising shall be in accordance with the rules, procedures and 
conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
 Section   63 Any person, who is in doubt about possible violation or non-
compliance of its animal feed advertisement under this Act, may ask the licensor to consider 
and give opinion on it before advertising. In such event, the licensor shall have to give 
opinion to the requesting operator within thirty days from the date of submission of the 
request. If no opinion has been given within the prescribed time period, it shall be taken 
that an approval has been given by the licensor. 
 The licensor’s consideration under paragraph one shall be in accordance with the 
rules, procedures and conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
 If the facts of the have subsequently been changed, the opinion already given by the 
licensor under paragraph one shall not limit the licensor’s power to reconsider the case and 
give a different opinion when there is a reasonable cause to do so. 
 Any action implemented on the basis of the opinion provided by the licensor under 
paragraph one shall not be considered a criminal offense. 
 Section   64 For the benefit of animal raiser, the Director-General shall have power 
to issue a written order on the following matters: 
 (1) To instruct producers, importers, sellers or advertisers to revise or cancel any 
animal feed advertisement considered to be a violation of Section 62. 
 (2) To place another advertisement to correct any misunderstanding that the 
previous advertisement may have caused among animal raisers. 
 (3) To instruct producers, importers, sellers or advertisers to cancel the production, 
importation, sale or advertising of an especially controlled animal feed that the Committee 
deems to be void of the quality or properties represented in the advertisement. 

 
CHAPTER X 

Competent Officials 
-------------------- 

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

CHAPTER XI 
Penalties 

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

Transitory provisions 
--------------------- 

 Section   100 The expert committee members of the Animal Feed Quality Control 
Committee prescribed by the Animal Feed Quality Control Act, B.E. 2525 (A.D. 1982), who 
hold the office prior to the date on which the present Act comes into force shall continue to 
hold their expert committee office under the provision of this Act until the new expert 
committee members shall be appointed, which shall not be longer than one hundred and 
eighty days of the date on which this Act comes into force. 



      Page 21 
Volume   132    Section   15   Kor     The Government Gazette           5   March   2015 

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

 
Countersigned by:   
General Prayuth Chan-ocha  
       Prime Minister    

 

 

 

 

 

 

 

 



Rates of Fee 
------------------------ 

(1)   A license to produce the especially controlled animal feed or a certificate of quality 
 assurance for animal feed 
 (a) Output capacity of a machinery   
      not exceeding 10 tons per hour      20,000 baht each 

 (b) Output capacity of a machinery in excess of 10 tons per hour, 
      in addition to (a), shall be calculated at 10,000 Baht per ton.  
      Fraction of a ton shall be calculated as one ton. 

(2)  Other licenses related to animal feed 
      For exportation from the kingdom          2,000 baht each   

(3)  A license to import the especially controlled animal feed  50,000 baht each 

(4)  A license to sell the especially controlled animal feed 
  (a) Wholesale and retail           2,000 baht each  
 (b) Retail             1,000 baht each  

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

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

(7) A replacement license or a replacement of other credentials 
 Registration of especially controlled animal feed          500 baht each 

(8) Fees for each license renewal shall be the same as the fees for each license    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

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 ๓



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) ประเภทผลิตภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ 
 (ก) นมผงสําหรับสัตว์  (Whole  Milk  Powder  Feed  Grade)   
 (ข) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว์  (Skimmed  Milk  Powder  Feed  Grade) 
 (ค) หางนมผงพร่องมันเนยสําหรับสัตว์  (Partly  Skimmed  Milk  Powder  Feed  Grade) 
 (ง) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว์  (Denatured  Skimmed  Milk  Powder)   
 (จ) หางเนยผงสําหรับสัตว์  (Whey  Powder) 
 (ฉ) อาหารแทนนมสําหรับสัตว์  (Milk  Replacer)   
 (ช) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว์  (Denatured  Whey  Powder)   
 (ซ) หางเนยผงผ่านกระบวนการสําหรับสัตว์  (Processed  Whey  Powder)   
ข้อ ๔ กําหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้สําหรับเลี้ยงไก่  เป็ด  นกกระทา  สุกร  โค  กระบือ  

สุนัข  แมว  กระต่าย  กบ  ตะพาบน้ํา  กุ้งทะเล  กุ้งน้ําจืด  ปลาดุก  ปลาน้ําจืดกินพืช  ปลาน้ําจืดกินเนื้อ  
และปลาทะเลกินเนื้อ  ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 
 (ก) หัวอาหารสัตว์ 
 (ข) อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป   
 (ค) สารผสมล่วงหน้า  (พรีมิกซ์) 
(๒) ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว์ 
 (ก) อาหารเสริมโปรตีน   
 (ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ 
 (ค) อาหารเสริมวิตามิน 
 (ง) อาหารเสริมไขมัน 
ข้อ ๕ 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 



 หน้า   ๕ 
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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 ๔



 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 
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(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 
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(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 



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 ๕



  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



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 ๖



(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  ๖)   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  ๕๐)”  และ   

“เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  ๔๕)”  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง  ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  ๕๐)”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อ 
และกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  โดยผ่านกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไม่รวมถึงเลือด  ขน  เขา  กีบ   
หนัง  มูล  และสิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก  เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิต 
ในปริมาณที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ 

“เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  ๔๕)”  หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อและ 
กระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนม  โดยผ่านกระบวนการผลิตทีเ่หมาะสมไม่รวมถึงเลือด  ขน  เขา  กีบ  หนงั   
มูล  และสิ่งตกค้างทั้งในกระเพาะเดี่ยวและกระเพาะหมัก  เว้นแต่ที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปรมิาณ 
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  โดยมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๕” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

ประภตัร  โพธสธุน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏบิตัิราชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๗



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่นําเข้าในราชอาณาจักร 
ให้ถูกสุขลักษณะ  และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์  

ควบคุมเฉพาะ  ต้องจัดให้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิต  ณ  ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
โดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  ทั้งนี้  อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องมีการตรวจรับรองแหล่งผลิต 
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๔ การรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๓  ให้มีอายุการรับรอง 
คราวละ  ๕  ปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เม่ือพ้นกําหนดอายุการรับรอง  
หากผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
จากแหล่งผลิตดังกลา่ว  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ  และรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่ง   

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ  ๔  ได้  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  มีอํานาจสั่งผ่อนผันการนําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตนั้นได้  หากได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ผลิต  
ทั้งนี้  ต้องแจ้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กรมปศุสัตว์  ภายในสามสิบวันหลังจากหนังสือรับรอง
แหล่งผลิตอาหารสัตว์หมดอายุ 

ข้อ ๕ แหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดเคยผ่านการตรวจรับรองก่อนประกาศนี้ 
ใช้บังคับให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งมีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ 
จากแหล่งผลิตดังกล่าว  มาแจ้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กรมปศุสัตว์  ภายในเก้าสิบวัน   
เพื่อดําเนินการตามข้อ  ๔   

หากผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไม่แจ้งตามวรรคหนึ่ง  จะไม่อนุญาต   
ให้นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  จนกว่าจะได้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เอกสารแนบ ๘
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Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 

on the Prescribing of Criteria, Procedures and Conditions on Import for Sale of 
Especially Controlled Animal Feed B.E. 2560 (2017) 

______________ 
 

In order to control quality of especially controlled animal feed imported to the Kingdom to 

be hygienic and free from hazard to animals or human beings who consume the animal products,  

By virtue of Section 5 and Section 6 (1) of Animal Feed Quality Control Act B.E. 2558, 

the Minister of Agriculture and Cooperatives with the recommendation of the Animal Feed 

Quality Control Committee, hereby notifies as follows: 

Clause 1   This notification is called the “Notification of the Ministry of Agriculture of 

Agriculture and Cooperatives on the Prescribing of Criteria, Procedures and Conditions on 

Import for Sale of Especially Controlled Animal Feed B.E. 2560 (2017)”  

Clause 2   This notification shall come into force after the period of ninety days starting 

from the date of its publication in the Government Gazette. 

Clause 3   The licensee who is granted license to import especially controlled animal feed 

who desires to import the especially controlled animal feed shall arrange an inspection and 

certification of the production facility in the country of the producer of such especially controlled 

animal feed by Department of Livestock Development officials. The especially controlled animal 

feed which requires the inspection and certification shall be as defined and notified by the 

Director-General. 

Clause 4   Certification of the production facility of especially controlled animal feed in 

Clause 3 shall remain valid for 5 years starting from the date the Department of Livestock 

Development issues a notice of certification result. After the validity of the certification ends, if 

the especially controlled animal feed import licensee desires to import the especially controlled 

animal feed from such production facility, inspection and certification of such production facility 

must be carried out again. In an event that the regulation in Clause 4 cannot be complied, the 

Director General, Department of Livestock Development shall be authorized to allow import of 

especially controlled animal feed from such production facility, if there is certification from 

เอกสารแนบ ๙



government agencies of the manufacturing country. However, the matter must be informed to 

Animal Feed and Veterinary Products Control Division, the Department of Livestock 

Development, within thirty days after the expiry date of the animal feed production facility 

certification. 

Clause 5   For any production facility of the especially controlled animal feed which has 

been certified before this notification comes into force, the licensee holding the registration 

document shall inform the Animal Feed and Veterinary Products Control Division, Department of 

Livestock Development within ninety days to follow the procedures in Clause 4. 

 In case the licensee does not comply with the first paragraph, he shall not be 

allowed to import such especially controlled animal feed until the production facility is 

inspected and certified.        

 

      Announces on the 19th day of April 2017. 

                                            General Chatchai Sarikulya  

      Minister of Agriculture and Cooperatives 

 

The English version of notification is translated to meet the need of the non – Thai speaking 

people. In case of discrepancy between the Thai original and the English translation, the 

original Thai version shall prevail. 



 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 ๑๐
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Notification of the Department of Livestock Development 

Re: Prescribing of the Especially Controlled Animal Feed Requiring  
Production Facility Audit and Approval,  

B.E. 2560 (2017) 

 

 For advantages of the quality control of especially controlled animal feeds that are 

imported into the Kingdom regarding their hygiene and safety to animals or human consumers 

of animal products,  

By the virtue of Clause 3 of the Notification of the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives Re: Prescribing of the Rules, Procedures and Conditions for the Importation for 

Sale of Especially Controlled Animal Feed, B.E. 2560 (2017), the Director-General of the 

Department of Livestock Development hereby notifies as follows:  

 Clause 1   This notification is called the “Notification of the Department of Livestock 

Development Re: Prescribing of the Especially Controlled Animal Feed Requiring Production 

Facility Audit and Approval, B.E. 2560 (2017)”. 

 Clause 2   This notification shall come into force from 1 August 2017 onward. 

 Clause 3   The following especially controlled animal feeds are required to have a 

production facility audit and approval prior to importation:   

 (1)   Types of raw material  

       (a)   Meat meal 
       (b)   Degreasing meat meal 

       (c)   Meat and bone meal (MBM) (45% Protein) 

       (d)   Meat and bone meal (MBM) (50% Protein) 

       (e)   Poultry meal 

       (f)    Poultry by-products meal 

       (g)   Feather meal 

 (2)   Animal supplements: mineral supplements derived from animal bones.  

 

         Notified on 25 July 2017 

        Apai Suttisunk 

    Director-General, Department of Livestock Development 

 

The English version of notification is translated to meet the need of the non – Thai speaking 

people. In case of discrepancy between the Thai original and the English translation, the original 

Thai version shall prevail. 

เอกสารแนบ ๑๑



ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีต่้องตรวจรบัรองแหล่งผลติ  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่น าเข้าในราชอาณาจักร 
ให้ถูกสุขลักษณะ  และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๓)  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนด

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
“(๓)  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง  ส าหรับสุนัขและแมว  ชนิด  อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง  

(Complementary  Pet  Food)   
 (ก) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นส่วนของเขา  หู  หนัง  กระดูก  กีบ  ที่ได้จาก  โค  กระบือ  แพะ  

แกะ  สุกร  กวาง  และสัตว์ปีก  ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยการใช้หม้อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ส าหรับผลิตภัณฑ์  
ในภาชนะปิดผนึก  (Retort  Operation) 

 (ข) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของหนังโค  กระบือ  สุกร  (Munchy  or  Crunchy)” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
สรวิศ  ธานโีต 

อธิบดีกรมปศุสตัว ์

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๒

เอกสารแนบ ๑๒



ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีต่้องตรวจรบัรองแหล่งผลติ  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่น าเข้าในราชอาณาจักร 
ให้ถูกสุขลักษณะ  และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนด  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (ซ)  และ  (ฌ)  ของข้อ  ๓  (๑)  แห่งประกาศกรมปศุสัตว์  

เรื่อง  ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
“(ซ) เลือดป่นหรือผลิตภัณฑ์จากเลือดป่น  (Blood  Meal  or  Blood  By - Products  Meal) 
(ฌ) พลาสมาผง  (Plasma  Powder)” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สรวิศ  ธานโีต 

อธิบดีกรมปศุสตัว ์

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓

เอกสารแนบ ๑๓



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดลักษณะและเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดลักษณะ
และเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“ประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า”  หมายความว่า  ประเทศหรือพื้นที่ที่มีสถานะความเสี่ยง

จากโรควัวบ้า  ตามประกาศขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  (World  Organisation  for  
Animal  Health : OIE)  ได้แก่  กลุ่มประเทศที่  ๑  กลุ่มประเทศที่  ๒  และกลุ่มประเทศที่  ๓   

“กลุ่มประเทศที่  ๑”  หมายความว่า  กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าน้อยมาก  
(Negligible  Risk) 

“กลุ่มประเทศที่  ๒”  หมายความว่า  กลุ่มประเทศที่ควบคุมโรควัวบ้าได้  (Controlled  BSE  Risk) 
“กลุ่มประเทศท่ี  ๓”  หมายความว่า  กลุ่มประเทศที่ไม่ทราบความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า  

(Undetermined  BSE  Risk) 
ข้อ ๔ ห้ามนําเข้าเนื้อและกระดูกป่น  (meat  and  bone  meal  หรือ  MBM)  เนื้อป่น  

(meat  meal)  เนื้อป่นสกัดไขมัน  (degreasing  meat  meal)  กระดูกป่น  (bone  meal)  หรือกากไขมัน  
(greaves)  ที่ได้จากโค  มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์  ดังนี้ 

(๑) จากกลุ่มประเทศที่  ๑  ที่พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจากโคที่คลอดออกมาก่อนที่มี 
การกําหนดมาตรการห้ามนําเนื้อและกระดูกป่น  เนื้อป่น  เนื้อป่นสกัดไขมัน  กระดูกป่น  หรือกากไขมัน
ที่ได้จากโค  มาเลี้ยงโค  ทั้งนี้  ต้องเป็นประกาศมาตรการคร้ังล่าสุดของประเทศต้นทางนั้น ๆ 

(๒) เนื้อและกระดูกป่น  เนื้อป่น  เนื้อป่นสกัดไขมัน  กระดูกป่น  หรือกากไขมัน  ที่ได้จากโค
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่มีส่วนผสมของเนื้อและกระดูกป่น  เนื้อป่น  เนื้อป่นสกัดไขมัน  กระดูกป่น  หรือ
กากไขมัน  ที่ได้จากกลุ่มประเทศที่  ๒  และกลุ่มประเทศที่  ๓ 

ข้อ ๕ ห้ามนําเข้าไขมันสกัด  (Tallow)  ที่มีสิ่งปนเป้ือนที่ไม่ละลาย  (Insoluble  impurities)  
เกินกว่าร้อยละ  ๐.๑๕  โดยน้ําหนัก  เว้นแต่ 

(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๑ 

เอกสารแนบ ๑๔



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๒  ที่ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก  
เคร่ืองใน  ภายหลังการฆ่า  (ante - and  post-mortem  inspections)  โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือ
สงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า  และไม่ผลิตจากต่อมทอนซิล  ลําไส้เล็กส่วนปลายที่ได้จากโคทุกช่วงอายุ  และสมอง   
ลูกตา  ไขสันหลัง  กะโหลก  หรือกระดูกสันหลัง  ที่ได้จากโคที่มีอายุมากกว่า  ๓๐  เดือน 

ข้อ ๖ ห้ามนําเข้าอนุพันธ์ของไขมันสกัด  (Tallow  derivatives)  ที่มีสิ่งปนเป้ือนที่ไม่ละลาย
เกินกว่าร้อยละ  ๐.๑๕  โดยน้ําหนัก  เว้นแต่ 

(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๑ 
(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๒  ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก  เคร่ืองใน  ภายหลังการฆ่า  

โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า  และไม่ผลิตจากต่อมทอนซิล  ลําไส้เล็ก 
ส่วนปลายที่ได้จากโคทุกช่วงอายุ  และสมอง  ลูกตา  ไขสันหลัง  กะโหลก  หรือกระดูกสันหลัง  ที่ได้จากโคท่ี
มีอายุมากกว่า  ๓๐  เดือน  หรือ 

 (ข) ผลิตโดยกระบวนการไฮโดรไลซิส  (hydrolysis)  ซาปอนนิฟิเคชัน  (saponification)  
หรือทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน  (transesterification)  ที่ใช้อุณหภูมิและความดันสูง 

(๓) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๓  ที่ผลิตโดยกระบวนการไฮโดรไลซิส  ซาปอนนิฟิเคชัน  หรือ  
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน  ที่ใช้อุณหภูมิและความดันสูง 

ข้อ ๗ ห้ามนําเข้าเจลาตินและคอลลาเจนที่ได้จากกระดูก  เว้นแต่ 
(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๑   
(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๒  และกลุ่มประเทศที่  ๓  ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก  เคร่ืองใน  ภายหลังการฆ่า  

โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 
 (ข) ไม่มีส่วนของกระดูกสันหลัง  (vertebrae  columns)  ที่ได้จากโคที่มีอายุมากกว่า  

๓๐  เดือน  และไม่มีส่วนของกะโหลกโค  (skulls)  ทุกช่วงอายุ 
 (ค) กระดูกต้องผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การสกัดไขมัน  (degreasing)   
  ๒. การสลายแร่ธาตุในสภาวะกรด  (acid  demineralisation) 
  ๓. การทําให้เป็นกรดหรือด่าง  (acid  or  alkaline  treatment) 
  ๔. การกรอง  (filtration) 
  ๕. การฆ่าเชื้อโดยวิธีสเตอร์รีไลเซชั่น  (Sterilisation)  โดยจะต้องผ่านความร้อน  

ที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๑๓๘  องศาเซลเซียส  ไม่น้อยกว่า  ๔  วินาที 
ข้อ ๘ ห้ามนําเข้าไดแคลเซียมฟอสเฟตที่มีโปรตีนหรือไขมัน  เว้นแต่ 
(๑) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๑ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) นําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๒  และกลุ่มประเทศที่  ๓  เป็นผลิตผลพลอยได้จากการผลิต  
เจลาตินที่ได้จากกระดูก  (Bone  gelatin)  ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ได้จากโคที่มีการตรวจโรคก่อนฆ่าและมีการตรวจซาก  เคร่ืองใน  ภายหลังการฆ่า  
โดยต้องไม่พบว่าเป็นโรควัวบ้าหรือสงสัยว่าเป็นโรควัวบ้า 

 (ข) ไม่มีส่วนของกระดูกสันหลัง  ที่ได้จากโคที่มีอายุมากกว่า  ๓๐  เดือน  และไม่มีส่วน
ของกะโหลกโคทุกช่วงอายุ 

 (ค) กระดูกต้องผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การสกัดไขมัน 
  ๒. การสลายแร่ธาตุในสภาวะกรด 
  ๓. การทําให้เป็นกรดหรือด่าง 
  ๔. การกรอง 
  ๕. การฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีสเตอร์ริไลเซชั่น  โดยจะต้องผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 

ไม่ต่ํากว่า  ๑๓๘  องศาเซลเซียส  ไม่น้อยกว่า  ๔  วินาที 
ข้อ ๙ ห้ามนําเข้าเลือดโคป่นและผลพลอยได้จากเลือดโค  (blood  meal  and  blood  

by - products)  ที่ได้จากการฆ่าโคโดยการทําให้สลบ  (stunning  process)  ด้วยวิธีการอัดอากาศ  
หรือแก๊สเข้าไปในสมอง  (injecting  compressed  air  or  gas  into  the  cranial  cavity)  หรือ
การเจาะสมอง  (pithing  process)  หรือวิธีอื่นที่ทําให้สมองหรือไขสันหลังฉีกขาดและกระจาย 

ข้อ ๑๐ การนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโคหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโค
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Re: Prescribing of Characteristics and Conditions for the Prohibited Importation of 

Animal Feed with Risk from Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) 

B.E. 2560 (2017) 

 
 

By the virtue of Section 5 and Section 6 (3) of the Animal Feed Quality Control Act, B.E. 

2558 (2015), the Minister of Agriculture and Cooperatives, upon the recommendation of the 

Animal Feed Quality Control Committee, hereby notifies as follows: 
 

Clause 1 This notification is called the “Notification of the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives Re: Prescribing of Characteristics and Conditions for the Prohibited Importation of 

Animal Feed with Risk from Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), B.E. 2560 (2017)”. 
 

Clause 2 This notification shall come into force from the day following the date of its 

publication in the Government Gazette onward. 

Clause 3 In this notification, 

“The country recognized as having a Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) risk” means 

a country or an area with BSE risk status that appear in the notification of the World Organization 

for Animal Health (OIE) which are divided into Group 1, Group 2 and Group 3 countries. 

“Group 1 countries” means the group of countries posing negligible BSE risk, 

“Group 2 countries” means the group of countries posing controlled BSE risk, 

“Group 3 countries” means the group of countries posing undetermined BSE risk. 
 

Clause 4 Importation of meat and bone meal or MBM, meat meal, degreasing meat 

meal, bone meal or greaves derived from cattle as animal feed ingredients is prohibited in the 

following cases: 

(1) Products from Group 1 countries that are found to be derived from cattle that were 

born prior to the implementation of the ban on the feeding of ruminants with meat and bone 

meal (MBM), meat meal, degreasing meat meal, bone meal or greaves derived from ruminant, 

in accordance with the latest measure notified by the country of origin. 

(2) Meat and bone meal (MBM), meat meal, degreasing meat meal, bone meal or 

greaves derived from cattle or other products containing meat and bone meal (MBM), meat 

meal, degreasing meat meal, bone meal or greaves ingredients from Group 2 and Group 3 

countries.

เอกสารแนบ ๑๕
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Clause 5 Importation of tallow containing insoluble impurities more than 0.15 percent 

by weight is prohibited, except when: 

(1) Imported from Group 1 countries, 

(2) Imported tallow from Group 2 countries which is derived from cattle that passed 

ante-mortem inspection and post-mortem inspection with no BSE detected or suspected and is 

not derived from tonsils and distal ileum of cattle of all age groups and is not derived from the 

brain, eyes, skull or vertebral column of cattle more than 30 months of age. 

Clause 6 Importation of tallow derivatives containing insoluble impurities more than 

0.15 percent by weight is prohibited, except when: 

(1) Imported from Group 1 countries, 

(2) Imported from Group 2 countries under the following conditions: 

(a) Derived from cattle that passed ante-mortem inspection and post-mortem 

inspection with no BSE detected or suspected and is not derived from tonsils and distal ileum of 

cattle of all age groups and is not derived from the brain, eyes, skull and vertebral column of 

cattle more than 30 months of age; or 

(b) Produced by hydrolysis, saponification or transesterification process using high 

temperature and pressure. 

(3) Imported from Group 3 countries that are produced by hydrolysis, saponification or 

transesterification process using high temperature and pressure. 

Clause 7 Importation of gelatin and collagen prepared from bones is prohibited, except 

when: 

(1) Imported from Group 1 countries, 

(2) Imported from Group 2 and Group 3 countries under the following conditions: 

(a) Derived from cattle that passed ante-mortem inspection and post-mortem 

inspection with no BSE detected or suspected; 

(b) Contain no vertebrae columns from cattle over 30 months of age and no skulls 

from cattle of all ages; 

(c) Bones must be processed by all of the following steps: 

1. Degreasing, 

2. Acid demineralization, 

3. Acid or alkaline treatment, 

4. Filtration 

5. Sterilisation through a heating process at a temperature no less 

than138 ºC for no less than 4 seconds. 

Clause 8 Importation of dicalcium phosphate containing protein or fat is prohibited, 

except when: 

(1) Imported from Group 1 countries, 

(2) Imported from Group 2 and Group 3 countries that is the by-product of bone gelatin 

production under the following conditions:



 

Page 38 
 

Volume 134 Special Part 155 Ngor The Government Gazette 9 June 2017 
 
 

(a) Derived from cattle that passed ante-mortem inspection and post-mortem 

inspection with no BSE detected or suspected; 

(b) Contain no vertebrae columns from cattle over 30 months of age and no 

skulls from cattle of all ages; 

(c) Bones must be processed by all of the following steps: 

1. Degreasing, 

2. Acid demineralization, 

3. Acid or alkaline treatment, 

4. Filtration, 

5. Sterilisation through a heating process at a temperature no less 

than138ºC for no less than 4 seconds. 

Clause 9 Importation of blood meal and blood by-products derived from cattle 

slaughtered by a stunning process with a device injecting compressed air or gas into the cranial 

cavity or a pithing process or any other processes that damaged brain and spinal cord is 

prohibited. 
 

Clause 10 Importation of animal feed derived from cattle or containing ingredients 

from cattle or products derived from cattle must comply with the rules and conditions notified 

by the Director-General of the Department of Livestock Development. 

 
 
 
 

Notified on 28 April 2017 
 

General Chatchai Sarikalaya 
 

Minister of Agriculture and Cooperatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The English version of notification is translated to meet the need of the non – Thai speaking 

people. In case of discrepancy between the Thai original and the English translation, the 

original Thai version shall prevail. 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการนําเข้าอาหารสัตว์ซึ่งมาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโค   

หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคท่ีมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าจากการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากโคหรือมีส่วนผสม
ที่มาจากโคหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าที่นําเข้าในราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๐  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนด
ลักษณะและเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมปศุสัตว์
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากโคหรือมีส่วนผสมที่มาจากโคหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากโคที่มีความเสี่ยง 
ต่อโรควัวบ้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากโค  ดังต่อไปน้ี  เป็นอาหารสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า

ต้องได้รับการรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ก่อนการนําเข้าในราชอาณาจักร 
(๑) เนื้อป่น  (Meat  Meal)   
(๒) เนื้อป่นสกัดไขมัน  (Degreasing  Meat  Meal) 
(๓) เนื้อและกระดูกป่น  (Meat  And  Bone  Meal,  MBM)   
(๔) กระดูกป่น  (Bone  Meal) 
(๕) กากไขมัน  (Greaves)   
(๖) ไขมันสกัด  (Tallow) 
(๗) อนุพันธ์ของไขมันสกัด  (Tallow  derivatives) 
(๘) เจลาตินและคอลลาเจนที่ได้จากกระดูก  (Gelatine  And  Collagen  From  Bones) 
(๙) ไดแคลเซียมฟอสเฟต  (Dicalcium  Phosphate) 

(๑๐) เลือดป่น  (Blood  Meal) 
(๑๑) ผลพลอยได้จากเลือด  (Blood  By - Products  Meal) 
(๑๒) พลาสมาผง  (Plasma  Powder) 
(๑๓) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากโค  ตาม  (๑) - (๔)  ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศ 

ที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่  ๑  (กลุ่มประเทศที่ มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าน้อยมาก  (Negligible  Risk))   
และไม่มีประวัติการเกิดโรควัวบ้ามาก่อน 

เอกสารแนบ ๑๖



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๔ อาหารสัตว์ตามข้อ  ๓  ที่ได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์  ให้มีอายุ
การรับรองคราวละห้าปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  หากพ้นกําหนดอายุ 
การรับรอง  และผู้นําเข้าอาหารสัตว์ประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตดังกล่าว  ต้องจัดให้มี 
การตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่ง   

ข้อ ๕ กรณีที่มีการนําเข้าอาหารสัตว์ตามข้อ  ๓  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้เดินทาง
ไปตรวจรับรองแหล่งผลิต  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอํานาจสั่งผ่อนผันการนําเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตนั้นได้  
โดยให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ของประเทศผู้ผลิตนั้นประกอบการนําเข้าทุกคร้ัง  จนกว่ากรมปศุสัตว์จะให้การรับรองตามข้อ  ๔  และ 
การผ่อนผันดังกล่าวจะสิ้นสุดเม่ือแหล่งผลิตนั้นได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ 
หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์จะสั่งระงับการผ่อนผัน 

ข้อ ๖ อาหารสัตว์ตามข้อ  ๓  ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)   
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขการนําเข้า  (Requirement)  ที่ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว   
ในระหว่างการเจรจาให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  แบบเดิมโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ การนําเข้าอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ตามประกาศนี้  อนุญาตให้นําเข้ามาเพื่อใช้สําหรับ
เลี้ยงสุนัขและแมว  (Pet  Food)  เท่านั้น  ยกเว้นกรณีนําเข้าจากกลุ่มประเทศที่  ๑  (กลุ่มประเทศ 
ที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้าน้อยมาก  (Negligible  Risk))  และไม่มีประวัติการเกิดโรควัวบ้ามาก่อน  
สามารถนําไปใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นได้  แต่ห้ามนําไปใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์เค้ียวเอื้อง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สรวิศ  ธานีโต 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดลักษณะและเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดลักษณะ
และเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ห้ามนําเข้าเนื้อสัตว์ปีกป่น  ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  และขนสัตว์ปีกป่นที่ใช้เป็น

วัตถุดิบอาหารสัตว์  หรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปีกป่น  ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  และ 
ขนสัตว์ปีกป่น  ที่มาจากประเทศที่สงสัยว่ามีการระบาดหรือมีรายงานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  
(World  Organisation  for  Animal  Health : OIE)  ว่ามีการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง
ภายในประเทศนั้น ๆ  ในช่วงระยะเวลา  ๑๒  เดือน  นับจากการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงครั้งล่าสุด  
เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเนื้อสัตว์ปีกป่น  (poultry  meal)  ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  
(poultry  by - products  meal)  และขนสัตว์ปีกป่น  (feather  meal)  ได้ผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังนี้คือ 

 (ก) ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนชื้น  (moist  heat)  อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  ๑๑๘  องศาเซลเซียส  
เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย  ๔๐  นาที 

 (ข) ผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิ่ง  (continuous  hydrolyzing  process)  ภายใต้
ความดันไอนํ้าไม่น้อยกว่า  ๓.๗๙  บาร์  ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  ๑๒๒  องศาเซลเซียส  เป็นเวลาต่อเนื่อง
อย่างน้อย  ๑๕  นาที   

 (ค) ผ่านกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีใด ๆ  (alternative  rendering  process)   
ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถทําให้อุณหภูมิทั่วทั้งผลิตภัณฑ์สูงไม่น้อยกว่า  ๗๔  องศาเซลเซียส 

 กระบวนการตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ต้องมีมาตรการหรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมิได้มีโอกาสสัมผัสหรือนํามาจากแหล่งที่มีการเกิดโรคไข้หวัดนก 

(๒) อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปีกป่น  ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  หรือขนสัตว์ปีกป่น  
ทั้งนี้  เนื้อสัตว์ปีกป่น  ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  หรือขนสัตว์ปีกป่น  ดังกล่าว  จะต้องผ่าน
กระบวนการตาม  (๑) 

เอกสารแนบ ๑๗



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๔ ประเทศที่เคยได้รับสถานะเป็นประเทศปลอดโรคไข้หวัดนกมาก่อน  หากเกิดโรค
ไข้หวัดนกชนิดสายพันธุ์รุนแรง  จะต้องดําเนินการตามคําแนะนําขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ   
จึงจะสามารถนําเข้าได้ 

ข้อ ๕ การนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก  หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก  หรือผลิตภัณฑ์
ที่มาจากสัตว์ปีกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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Notification of the Ministry of Agriculture and Cooperatives 

Re: Prescribing of Characteristics and Conditions for the Prohibited Importation of  

Animal Feed with Risk from Avian Influenza B.E. 2560 (2017) 

 

 By the virtue of Section 5 and Section 6 (3) of the Animal Feed Quality Control Act, B.E. 

2558 (2015), the Minister of Agriculture and Cooperatives, upon the recommendation of the 

Animal Feed Quality Control Committee, hereby notifies as follows: 

 Clause 1   This notification is called the “Notification of the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives Re: Prescribing of Characteristics and Conditions for the Prohibited Importation of 

Animal Feed with Risk from Avian Influenza, B.E. 2560 (2017)”. 

 Clause 2   This notification shall come into force as from the day following the date of its 

publication in the Government Gazette. 

 Clause 3   Importation of poultry meal, poultry by-products meal and feather meal as 

raw materials for animal feed or of animal feed containing poultry meal, poultry by-product 

meal and feather meal ingredients from a country with suspected outbreak of highly pathogenic 

avian influenza (HPAI) or an outbreak reported by the World Organization for Animal Health 

(OIE) within 12 months of the last HPAI outbreak is prohibited, except when the following 

conditions are complied with:  

(1)   Poultry meal, poultry by-product meal and feather meal as raw materials for animal 

feed production that have been processed either:  
        (a)   with moist heat process at a temperature no less than 118 ºC that continues 

for at least 40 minutes; or  

        (b)   with continuous hydrolyzing process under the steam pressure no less than 

3.79 bars at a temperature no less than 122 ºC that continues for at least 15 minutes; or 

       (c)   with alternative rendering process that can be proved to heat the whole 

product at a temperature no less than 74 ºC. 

       Products going through the processes under (a), (b) or (c) must have proven 

measures or evidences that they did not have the opportunity to come into contact with or did 

not come from avian influenza outbreak sources. 

(2)   For animal feed containing poultry meal, poultry by-product meal or feather meal 

ingredients, the said poultry meal, poultry by-product meal or feather meal must have been 

processed as prescribed in (1). 

 

 

เอกสารแนบ ๑๘
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 Clause 4   If there is an HPAI outbreak in countries with previous status of a country 

which is free from avian influenza, such country must follow the World Organization for Animal 

Health’s (OIE) recommendations before importation is allowed. 

Clause 5   Importation of animal feed derived from poultry or containing poultry 

ingredients or products derived from poultry must follow the rules and conditions notified by the 

Director-General of the Department of Livestock Development. 

 

 

 

         Notified on 28 April 2017 

       General Chatchai Sarikalaya 

         Minister of Agriculture and Cooperatives 

 

The English version of notification is translated to meet the need of the non – Thai speaking 

people. In case of discrepancy between the Thai original and the English translation, the 

original Thai version shall prevail. 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก  หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก  

หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกจากการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก  หรือมีส่วนผสม
ของสัตว์ปีก  หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกซึ่งนําเข้าราชอาณาจักร 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดลักษณะ
และเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนําเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมปศุสัตว์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ในการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก  หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก  หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีก 
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก  ดังต่อไปนี้  มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก 
(๑) เนื้อสัตว์ปีกป่น  (Poultry  Meal) 
(๒) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  (Poultry  By - Products  Meal) 
(๓) ขนสัตว์ปกีป่น  (Feather  Meal) 
(๔) เลือดสัตว์ปีกป่น  (Blood  Meal)   
(๕) พลาสม่าผง  (Plasma  Powder) 
(๖) ไข่ผง  (Egg  Powder) 
(๗) ไขมันจากสัตว์ปีก  (Poultry  Fats/Oils) 
(๘) สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้มาจากสัตว์ปีก  (Palatability  Enhancers/Flavoring  Agent  Innards) 
ข้อ ๔ อาหารสัตว์ตามข้อ  ๓  ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์และ   

ให้มีอายุการรับรอง  คราวละ  ๕  ปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เม่ือพ้นกําหนด  
อายุการรับรอง  หากผู้นําเข้าอาหารสัตว์ประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตดังกล่าว  ต้องจัดให้มี  
การตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่ง   

กรณีที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้เดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิต  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์   
มีอํานาจสั่งผ่อนผันการนําเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตนั้นได้  โดยให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ  
(Certificate  of  Health)  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการที่ รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิตนั้น
ประกอบการนําเข้าทุกคร้ัง  จนกว่ากรมปศุสัตว์จะให้การรับรองตามวรรคหนึ่ง  และการผ่อนผันดังกล่าว
จะสิ้นสุดเม่ือแหล่งผลิตนั้นได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์ 
จะสั่งระงับการผ่อนผัน 

เอกสารแนบ ๑๙



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

ข้อ ๕ อาหารสัตว์ตามข้อ  ๓  ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  
โดยเป็นไปตามเง่ือนไขการนําเข้า  (Requirement)  ที่ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว   
ในระหว่างการเจรจาให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  แบบเดิมโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว ์
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Notification of the Department of Livestock Development 

Re: Prescribing of the Rules and Conditions for Importation of Animal Feed Derived from Poultry 

or Containing Poultry Ingredients or Poultry Products with Risk from Avian Influenza  

B.E. 2560 (2017) 

 

 To prevent the risks from avian influenza from importation of animal feed derived from 

poultry or containing poultry ingredients or poultry products with risk from avian influenza into 

the Kingdom, 

 By the virtue of Clause 5 of the Notification of the Ministry of Agriculture and 

Cooperatives Re: Prescribing of Characteristics and Conditions for Prohibited Importation of 

Animal Feed with Risk from Avian Influenza, B.E. 2560 (2017), the Director-General of the 

Department of Livestock Development hereby notifies as follows:  

 Clause 1   This notification is called the “Notification of the Department of Livestock 

Development Re: Prescribing of the Rules and Conditions for Importation of Animal Feed 

Derived from Poultry or Containing Poultry Ingredients or Poultry Products with Risk from Avian 

Influenza, B.E. 2560 (2017)”. 

 Clause 2   This notification shall be effective henceforth. 

 Clause 3   The following animal feeds derived from poultry are determined to have risk 

from avian influenza: 

 (1)   Poultry meal 

 (2)   Poultry by-products meal 

 (3)   Feature meal 

 (4)   Blood meal 

 (5)   Plasma powder  

 (6)   Egg powder 

 (7)   Poultry fats/oils 

 (8)   Palatability enhancers/Flavoring agent innards 

 Clause 4   Animal feeds under Clause 3 shall be subjected to inspection and certification 

of production facility by the Department of Livestock Development, and such production facility 

approval shall be valid for a period of five years, from the date that the Department of Livestock 

Development issues the written audit and approval results. Upon expiration of the approval 

period, if the animal feed importers wish to import animal feed from the same production 

facility, they must arrange a re-audit and re-approval of the production facility.  

 

 

เอกสารแนบ ๒๐



Page 33 

Volume 134 Special Part 198 Ngor The Government Gazette      3 August 2017 

In the case where officials of the Department of Livestock Development have not 

inspected and certificated the production facility, the Director-General of the Department is 

authorized to grant a waiver allowing importation of animal feed from the said facility. During 

the waiver, each shipment of the animal feed must be accompanied by a Certificate of Health 

issued by the authorized government agency of the animal feed country of origin until the 

approval under paragraph one can be granted. Such waiver will end once the production facility 

is audited and approved by officials of the Department of Livestock Development or until it is 

suspended by the Director-General. 

Clause 5   Animal feeds under Clause 3 must carry a Certificate of Health that comply 

with the Requirements for Importation agreed upon by Thailand and its trading partners. 

During the negotiation of such an agreement the use of the previous version of Certificate of 

Health is allowed. 

 

 

       Notified on 25 July 2017 

        Apai Suttisunk 

     Director-General, Department of Livestock Development 

 

The English version of notification is translated to meet the need of the non – Thai speaking 

people. In case of discrepancy between the Thai original and the English translation, the original 

Thai version shall prevail. 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดลกัษณะ  และเงื่อนไขของอาหารสตัว์ที่หา้มน าเขา้ซึง่มคีวามเสี่ยงตอ่โรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากการน าเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกร 
หรือมีส่วนผสมของสุกร  หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสุกรที่มีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
ซึ่งน าเข้าราชอาณาจักร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดลักษณะ 
และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามน าเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ห้ามน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกร  หรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ได้จากสุกร

ที่มาจากประเทศที่ไม่ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  หรือมีรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก 
(World  Organisation  for  Animal  Health  :  OIE)  ว่ามีการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรภายในประเทศนั้น
เว้นแต่กระบวนการผลิตสามารถท าลายเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร  และภายหลังกระบวนการผลิตต้องมีมาตรการ
หรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  มิได้มีโอกาสสัมผัสหรือน ามาจากแหล่งที่มีการเกิดโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร  โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว  ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและได้รับการรับรองจาก
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการของประเทศต้นทาง 

ข้อ ๔ กรณีการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกรหรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ได้จากสุกร
จากประเทศที่ปลอดโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร  โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดงักล่าว  ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
และได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการของประเทศต้นทาง 

ข้อ ๕ ก าหนดให้อาหารสัตว์ที่ได้จากสุกร  ดังต่อไปนี้  มีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรที่ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ 

(๑) เนื้อป่น  (Meat  meal)   
(๒) เนื้อป่นสกัดไขมัน  (Degreasing  meat  meal) 
(๓) เนื้อและกระดูกป่น  (Meat  and  bone  meal,  MBM)   
(๔) กระดูกป่น  (Bone  meal)   
(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟต  (Dicalcium  phosphate) 
(๖) ไขมันจากสุกร  (Porcine  fats/oils) 
(๗) เลือดป่น  (Blood  meal) 
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(๘) ผลพลอยได้จากเลือด  (Blood  by-products  meal) 
(๙) พลาสมาผง  (Plasma  powder) 

(๑๐) ขนสุกรป่น  (Bristles  meal) 
(๑๑) สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้มาจากสุกร  (Palatability  enhancers/Flavoring  agent  innards) 
(๑๒) อาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ข้อ  (๑) - (๑๑)  ที่ได้จากสุกรหรือมีส่วนผสมที่ได้จากสุกร

ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ข้อ ๖ การตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์ให้มีอายุการรับรองคราวละ  ๕  ปี   

นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เมื่อพ้นก าหนดอายุการรับรอง  หากผู้น าเข้าอาหารสัตว์
ประสงค์จะน าเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งที่ผลิตดงักล่าว  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตอาหารสตัว์
ดังกล่าวอีกครั้ง 

ข้อ ๗ กรณีที่มีการน าเข้าอาหารสัตว์ตามข้อ  ๕  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้เดินทาง 
ไปตรวจรับรองแหล่งผลิต  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอ านาจสั่งผ่อนผันการน าเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตนั้นได้  
โดยให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ 
ของประเทศผู้ผลิตนั้นประกอบการน าเข้าทุกครั้ง   จนกว่ากรมปศุสัตว์จะให้การรับรองตามข้อ  ๖   
และการผ่อนผันดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อแหล่งผลิตนั้นได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  
หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์จะสั่งระงับการผ่อนผัน 

ข้อ ๘ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นว่าการน าเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกรหรืออาหารสัตว์ 
ที่มีส่วนผสมที่ ได้จากสุกร  หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสุกรมีความเสี่ยงอันอาจเป็นอันตรายร้ายแรง 
ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ 

ข้อ ๙ อาหารสัตว์ตามข้อ  ๕  ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)   
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการน าเข้า  (Requirement)  ที่ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว  
ในระหว่างการเจรจาให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  แบบเดิมโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

ประภตัร  โพธสธุน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  ก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการผ่อนผันการน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นทาง 

กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก  
ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ณ  ประเทศต้นทาง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓  วรรคสอง  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขในการน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมปศุสัตว ์
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลา 
การผ่อนผันการน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  กรณีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรอง
แหล่งผลิตได้  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผ่อนผันการน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นทางกรณีเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตได้  โดยมีเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน่วยราชการที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิตต้องมีหนังสือมายังกรมปศุสัตว์  เพ่ือขอรับ

การตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พร้อมด้วยข้อมูลอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ประสงค์
ขอรับการตรวจรับรอง  ดังนี้ 

 (ก) ข้อมูลผลิตภัณฑ์  (Product  Information) 
 (ข) แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต  (Process  Flowchart) 
 (ค) หนังสือรับรองสูตร  (Certificate  of  Formula) 
 (ง) หนังสือรับรองผลวิเคราะห์  (Certificate  of  Analysis) 
(๒) แหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ

ของประเทศผู้ผลิต  โดยตรวจสอบสถานประกอบการ  กระบวนการผลิต  สุขอนามัยการผลิตอาหารสัตว์  
ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยและปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง
กรมปศุสัตว์ 

(๓) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อาจใช้วิธีการสนทนาแบบเห็นภาพ  (Video  call)  ณ  สถานประกอบการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  รวมถึงการขอภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
โดยส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)  หรือทางแอปพลิเคชัน 
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(๔) เมื่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พิจารณาการด าเนินการตามข้อ   (๑)  (๒)  (๓)  แล้ว   
ให้คณะกรรมการทบทวนผลการตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่างประเทศพิจารณา  เพื่อเสนอให้
กรมปศุสัตว์ผ่อนผันการน าเข้าต่อไป 

ข้อ ๔ การผ่อนผันการน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๓  จะสิ้นสุดเมื่อแหล่งผลิตนั้น
ได้รับการตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากกรมปศุสัตว์  หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์ 
จะสั่งระงับการผ่อนผัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปศุสตัว ์

้หนา   ๕
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Department of Livestock Development Notification 

Prescribing Conditions and Duration of Leniency on Importation of Especially Controlled Animal Feed 

from Place of Origin in case that Officers of Department of Livestock Development cannot travel to 

inspect the place of origin, 

B.E. 2563 (2020) 

 

Due to the situation of Coronavirus 2019 (Covid-19) Infection which has been spreading worldwide, 

having impact on travelling to inspect place of origin of especially controlled animal feed at the place of origin, 

By virtue of clause 3 paragraph 2 of Ministry of Agriculture and Cooperatives Notification on Rule, 

Procedure and Condition of Import for Sale of Especially Controlled Animal Feed B.E. 2560 (2017), amended 

by Ministry of Agriculture and Cooperatives Notification on Rule, Procedure and Condition of Import for Sale 

of Especially Controlled Animal Feed (Version 3) B.E. 2563 (2020), Director General of Department of 

Livestock Development therefore issued this notification, that 

Clause 1 This notification is called “Department of Livestock Development Notification on Conditions 

and Duration of Leniency on Importation of Especially Controlled Animal Feed from Place of Origin in case 

that Officers of Department of Livestock Development cannot travel to inspect the place of origin B.E. 2563 

(2020)”. 

Clause 2 This notification becomes enforced from the day after announced in the Government Gazette. 

Clause 3 The leniency on importation of especially controlled animal feed is granted only for the case 

that officer(s) from the Department of Livestock Development cannot travel to inspect the place of origin, with 

the following conditions.  

(1) Competent Authority of the producing country shall send an official letter to the Department of 

Livestock Development, requesting for the approval of the place of origin of especially controlled animal feed, 

supplemented with information of especially controlled animal feed intended for the approval as follows. 

 (Kor)  Product Information 

 (Khor) Process Flowchart 

 (Core) Certificate of Formula 
 (Ngor) Certificate of Analysis 

(2) Place of origin of especially controlled animal feed must be inspected by Competent Authority of 

the producing country by inspection of the establishment, production process, and animal feed production 

hygiene to meet hygienic practice and safe for animal health.  Supply relevant document evident to the 

Department of Livestock Development. 

(3) Officer(s) of the Department of Livestock Development may use video call to the establishment as a 

part of consideration, including request for photos, moving pictures and additional relevant documents to be 

sent via E-mail or Application. 
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 (4) After officer(s) of the Department of Livestock Development have considered the operations in (1) 

(2) (3), the Reviewing Committee on the Inspection Results of Overseas Animal Feed Establishment shall 

consider the results in order to propose to the Department of Livestock Development for the leniency of 

importation. 

Clause 4 The leniency of importation of especially controlled animal feed as in the Point 3 will end 

when the place of origin has been inspected and approved as a place of origin for especially controlled animal 

feed endorsed by the Department of Livestock Development, or, when the Director General instructs to end the 

leniency. 

 

      Announced on 11 June B.E. 2563 (2020) 

         Sorravis Thaneto 

Director General, Department of Livestock Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: THIS TEXT HAS BEEN PROVIDED FOR EDUCATIONAL/ COMPREHENSION PURPOSES AND CONTAINS NO 

LEGAL AUTHORITY. THE DEPARMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT SHALL ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ANY 

LIABILITIES ARISING FROM THE USE AND/OR REFERENCE OF THIS TEXT. THE ORIGINAL THAI TEXT AS FORMALLY 

ADOPTED AND PUBLISHED SHALL IN ALL EVENTS REMAIN THE SOLE AUTHORITY HAVING LEGAL FORCE.  




