
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการค้น  ยึด  อายัดอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการค้น  ยึด  หรืออายัดอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  
เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการค้น  ยึด  อายัดอาหารสัตว์  
ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบยีบนี้   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ 
“อาหารสัตว์”  หมายความว่า  อาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
“ภาชนะบรรจุ”  หมายความว่า  วัตถุใด ๆ  ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ   
“เอกสาร”  หมายความว่า  กระดาษ  หรือวัตถุอื่นซึ่งได้ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร  

เลข  ผัง  หรือแผนแบบอื่น  จะเป็นวิธีพิมพ์  ถ่ายภาพ  หรือวิธีอื่น  อันเป็นหลักฐานแห่งความหมาย   
ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

“สิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์”  หมายความว่า  สิ่งที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้  เช่น  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้ในการผลิต  วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์  สัตว์ที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้
ผสมในอาหารสัตว์  เป็นต้น 

“ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์”  หมายความว่า  ผู้ผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  สถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์  และให้หมายความรวมถึงบริเวณ

ที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์และที่เก็บอาหารสัตว์ด้วย 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการค้น 

(๑) สถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์  ในระหว่างเวลา
ทําการของสถานท่ีนั้น 

(๒) สถานที่เลี้ยงสัตว์  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
(๓) ยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว์ 
การค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้  

ในการนี้จะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อร่วมตรวจค้นดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้   
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการค้นแล้วพบว่ามีการกระทําความผิดหรือสงสัยว่ามีการกระทําความผิด  

ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการยึด  หรืออายัด
อาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์นั้นไว้  เพื่อทดสอบ  ตรวจหรือวิเคราะห์  
หรือเป็นพยานหลักฐาน  เพื่อส่งพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการดําเนินคดีตามกฎหมาย   

หมวด  ๒ 
วิธกีารค้น  ยึด  และอายัด 

 
 

ข้อ ๗ ในการค้น  ยึด  หรืออายัด  ให้กระทําต่อหน้าผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์  เจ้าของ
สถานที่เลี้ยงสัตว์  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๘ การยึดหรืออายัดสิ่งของ  ให้ทําเคร่ืองหมายที่สิ่งของนั้น  และมีข้อความว่า   
“ห้ามเคลื่อนย้าย”  หรือ  “ห้ามจําหน่าย”  แล้วแต่กรณี  การบรรจุหีบห่อเอกสาร  หรือสิ่งของนั้น  
จะต้องผูกมัด  ให้เรียบร้อย  พร้อมทั้งถ่ายรูปสิ่งของไว้เพื่อเป็นหลักฐาน   

การยึดหรืออายัดสัตว์ที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์  
ให้ทําเคร่ืองหมายที่ตัวสัตว์  หรือจะใช้แผ่นเลขหมายผูกคอ  หรือต้อนเข้าคอก  แล้วผูกเชือกปิดผนึก 
ทําเครื่องหมาย  ที่ประตูคอก  และมีข้อความว่า  “ห้ามเคลื่อนย้าย”  หรือ  “ห้ามจําหน่าย”  แล้วแต่ 
จะเห็นสมควร  แต่อย่าให้เป็นการขัดข้องต่อการเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์  พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน  
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมอบหมายให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์นั้นก็ได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําบัญชียึดหรืออายัด  และให้ทําบันทึกถ้อยคําของผู้ประกอบกิจการ
อาหารสัตว์  เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  และให้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์  หรือสิ่งใด ๆ  
ที่ได้จากสัตว์  เพื่อนําไปทดสอบ  ตรวจ  หรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  โดยใช้บันทึกการเก็บตัวอย่าง 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๙ ในกรณียึดหรืออายัดเพื่อทดลอง  ตรวจ  หรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ  ๘  
วรรคสามแล้ว  ไม่พบความผิดและไม่มีการดําเนินคดี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี  
และแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์  เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์ย่ืนคําร้องขอคืนสิ่งที่ยึด  หรือเพิกถอน
การอายัดแล้วแต่กรณี  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 

หมวด  ๓ 
การทําบันทึก 

 
 

ข้อ ๑๐ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  ที่เก่ียวกับ
อาหารสัตว์  ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์  
และบันทึกถ้อยคํา  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 
 
 

บันทึกการยึดหรืออายัด 
อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เขียนท่ี.................................................................... 

วันท่ี.......................เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕(๔) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันนี้ เวลา............................ น. พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติควบคมุคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................
ได้เข้าไปตรวจสถานท่ี................................................................ซ่ึงดําเนินกิจการโดย................................................... ต้ังอยู่เลขท่ี........................
ซอย..................................ถนน..................................หมู่ท่ี................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.........................................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน..........................................แล้วได้ทําการยึดหรืออายัด..................................................
................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้า...................................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน อยู่บ้านเลขท่ี.........................ซอย.............................
ไว้เพ่ือทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัด
ตามรายการดังต่อไปน้ี 
 

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดคร้ังนี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในสถานท่ีนี้สูญหาย หรือเสียหาย   
แต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วรับรองว่าถูกต้อง       
จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้ายบันทึก 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน   ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 (.........................................................) (..................................................) 
ลงชื่อ...........................................................พยาน   ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี/พยาน 

(.........................................................) (.................................................)  



บันทึกแนบท้ายการอายัด 
 

เขียนท่ี.................................................................... 
วันท่ี.......................เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 

 
ตามบันทึกการอายัด............................................................................................................................. ตามมาตร...................................... 

แห่ง พ.ร.บ. .................................................. ลงวันท่ี............................................ ข้าพเจ้า...................................................... อายุ ................. ป ี
เชื้อชาติ....................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขท่ี..................................ซอย.................................ถนน.............................หมู่ท่ี.......... 
ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................................... 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินท่ีอายัดดังกล่าว จํานวน.....................รายการ ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือ
ทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซ่ึงทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือถอน ทําให้เสียหาย ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงตราหรือเคร่ืองหมาย  
อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ท่ีสิ่งใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าท่ีเพ่ือเป็นหลักฐานในการอายัด ท้ังนี้  จนกว่าจะได้รับคําสั่ง  
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

โดยเก็บทรัพย์สินท่ีถูกอายัดไว้ท่ีสถานท่ี......................................................................เลขท่ี..........................ซอย....................................... 
ถนน..................................................หมู่ท่ี...................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด............................................................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน...............................................................มือถือ........................................... 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน   ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 (.........................................................) (..................................................) 
ลงชื่อ...........................................................พยาน   ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี/พยาน 

(.........................................................) (.................................................)  
 

แผนผังท่ีเก็บทรัพย์สินท่ีถูกอายัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 

เขียนท่ี............................................................................... 
วันท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕(๓) และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันนี้ เวลา............................ น. พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................
ได้ร่วมกันทําการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ณ สถานท่ี........................................................................................................................
ชื่อผู้ดําเนินกิจการ..........................................................ต้ังอยู่เลขท่ี...............................ซอย........................................ถนน..................................
หมู่ท่ี.........................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน..............................................................มือถือ............................................................... 

ข้าพเจ้า...................................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน อยู่บ้านเลขท่ี.........................ซอย.............................
ถนน.................................................หมู่ท่ี.....................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด............................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................................หลักฐานอ่ืนๆ.........................................
ได้นําพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบและมอบตัวอย่างอาหารสัตว์หรือวัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการสุ่ม
เก็บเพ่ือนําไปทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพ ดังรายการต่อไปนี้ 

ลําดับ ชื่อการค้า ชนิดอาหารสัตว์ – ใช้สําหรับชื่อผู้ผลิต/
นําเข้า-ชื่อสถานท่ีผลิต/นําเข้า 

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/ 
วัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ 

วันท่ีผลิต/
นําเข้า 

Lot No./
หมายเหตุ 

   จากอาหารสัตว์ท้ังหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อ่ืน )ๆ    
   น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.   
   จากอาหารสัตว์ท้ังหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อ่ืน )ๆ    
   น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.   
   จากอาหารสัตว์ท้ังหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อ่ืน )ๆ    
   น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.   
   จากอาหารสัตว์ท้ังหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อ่ืน )ๆ    
   น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.   
   จากอาหารสัตว์ท้ังหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อ่ืน )ๆ    
   น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.   
   จากอาหารสัตว์ท้ังหมด.........(ถุง/กระป๋อง/อ่ืน )ๆ    
   น.น.หน่วยละ........................................ ก.ก.   

รวมจํานวนอาหารสัตว์ท้ังหมดท่ีสุ่มเก็บ....................ตัวอย่าง จํานวน................ถุงตัวอย่าง (น้ําหนักถุงละประมาณ ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ กรัม) 
อนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีคร้ังนี้ มิได้ทําให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้า    

สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว 
รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้ายบันทึก 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดําเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน     ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 (.........................................................)    (..................................................) 
ลงชื่อ...........................................................พยาน    ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี/พยาน 
 (.........................................................)    (.................................................) 
   



 
 
 

บันทึกถ้อยคาํ 
 

เขียนท่ี.................................................................... 
วันท่ี.......................เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 

ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ...............ปี เชื้อชาติ.................................สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี...............................ซอย.................................ถนน....................................หมู่ท่ี.................ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..........................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... 
หลักฐานอ่ืนๆ..........................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................... 
ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําว่า............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีมิได้ทําหรือจัดให้ทําการใดๆ ซ่ึงเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า  
ให้ถ้อยคําแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีอ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําท่ีถูกต้อง  
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน   ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 (.........................................................) (..................................................) 
ลงชื่อ...........................................................พยาน   ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี/พยาน 

(.........................................................) (.................................................)  
 
 


