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ระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยวิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตวเปนตัวอยางเพื่อ ทดสอบ 

ตรวจหรือวิเคราะหคุณภาพ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 
เพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร

สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญตัิควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ของพนักงานเจาหนาท่ี ในการนําอาหารสัตวหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนอาหารสัตว
ในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะหคุณภาพ จากสถานที่ผลิต
อาหารสัตว สถานท่ีขายอาหารสัตว สถานที่นําหรือสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร สถานท่ี
เก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทําการหรือจากยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตวเปนไปดวยความ
เรียบรอย กรมปศุสัตวจึงออกระเบียบปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยวิธีการเก็บตัวอยาง

อาหารสัตวเปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะหคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยวิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตวเปน

ตัวอยางเพ่ือทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะหคุณภาพ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันท่ี ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

 
ขอ ๔  ในการเก็บตัวอยางอาหารสัตว ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติดังนี้  
๔.๑  ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว 
(๑) อาหารสัตวผสมสําเร็จรูปและหัวอาหารสัตว ใหสุมเก็บตัวอยางอาหารสัตว

นั้นๆ  จากหีบ หอ หรือภาชนะบรรจุ ที่พรอมจะนําออกขาย ไมนอยกวารอยละ ๒ ของจํานวน
ภาชนะบรรจุอาหารสัตว ผสมสําเร็จรูปและหัวอาหารสัตวในแตละชนิด แลวนํามารวมกันเปน ๑ 
อยาง ประมาณ ๓ กิโลกรัม เพื่อนําไปดําเนินการตามขอ ๕ 

(๒) สารผสมลวงหนา ใหสุมเก็บตัวอยางที่พรอมจะนําออกขายจากหีบ หอ หรอื
ภาชนะบรรจ ุจากสถานที่ผลิต สถานที่สั่งหรือนําเขา สถานที่เก็บในระหวางเวลาทําการ โดยสุมเก็บ
ชนิดละ ๓ ตัวอยาง ตัวอยางละประมาณ ๒๐๐ กรัม เพื่อนําไปดําเนินการตามขอ ๕ 

๕.๒ ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๐๐ง/๒๖/๓ กันยายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑) ในสภาพที่กองรวมกันอยูยังไมไดบรรจุในภาชนะบรรจุใหสุมเก็บตัวอยาง
รอบๆ กอง แตละกองอยางนอย ๕ จุด และเก็บลึกเขาไปในกองอยางนอย ๑ เมตร ๓ จุด แลว
นํามารวมกันชนิดละ ๑ ตัวอยาง ประมาณ ๓ กิโลกรัม เพื่อนําไปดําเนินการตามขอ ๕ 

(๒) ในสภาพที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจแุลว ใหสุมเก็บวัตถุดิบอาหารสัตวนั้นๆ 
จากหีบ หอ หรือภาชนะบรรจุที่พรอมจะนําออกขาย ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนภาชนะบรรจุ
วัตถุดิบอาหารสัตวในแตละชนิด แลวนํามารวมกันเปน ๑ ตัวอยาง ประมาณ ๓ กิโลกรัม เพื่อ
นําไปดําเนินการตามขอ ๕ 

 
ขอ ๕  ตัวอยางอาหารสัตว ตามขอ ๔.๑ (๑) และขอ ๔.๒ ท่ีสุมเก็บมาแตละ

ชนิดใหนํามาแบงเปน ๓ สวน แตละสวนเปน ๑ ตัวอยาง มีน้ําหนักไมนอยกวาครึ่งกิโลกรัม แตไม
เกิน ๑ กิโลกรัม และตัวอยางอาหารสัตวตามขอ ๔.๑ (๒) ท้ัง ๓ ตัวอยางจะตองแจงรายละเอียด
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

๕.๑ ชื่อ ประเภท ชนิด ของอาหารสัตว 
๕.๒ วัน เดือน ปท่ีผลิต และเก็บตัวอยางอาหารสัตว 
๕.๓ สถานที่เก็บตัวอยางอาหารสัตว 
๕.๔ ลายมือช่ือ พนักงานเจาหนาที่ผูเก็บตัวอยางอาหารสัตว และลายมือช่ือ

เจาของผูรับใบอนุญาต ผูแทนหรือผูดําเนินกิจการ 
 
ขอ ๖  ตัวอยางอาหารสัตว ตามขอ ๕ ใหสงเพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห

คุณภาพที่สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ๑ ตัวอยาง เก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ๑ ตัวอยางและมอบใหเจาของผูรับใบอนุญาต ผูแทน 
หรือผูดําเนินกิจการ เก็บไว ๑ ตัวอยาง 

 
ขอ ๗  พัสดุที่ใชเก็บตัวอยางอาหารสัตว มีดังตอไปน้ี 
๗.๑ ถุง ใหใชถุงพลาสติกและถุงกระดาษหรือภาชนะบรรจุใดๆ ท่ีทึบแสงและ

ปองกันความชื้นได 
๗.๒ ถัง ใหใชภาชนะอยางอื่นที่เหมาะสมเพื่อใชเก็บรวบรวมพัสดุตามขอ ๗.๑ 

ในการปองกันการกระทบกระแทก อันจะเปนเหตุทําใหพัสดุตามขอ ๗.๑ นั้นชํารุด  
อุปกรณ เคร่ืองมือหรือพัสดุอยางอ่ืนท่ีเหมาะสม ที่ใชในการตัก ตวง หรือเจาะ

ตัวอยางอาหารสัตวจะตองสะอาด ไมมีสนิมเกาะหรือเกิดอยู และถุงตามขอ ๗.๑ เม่ือใชเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวแลว จะตองปดผนึกถุงใหเรียบรอย กอนที่จะเก็บรวบรวมไวในพัสดุตามขอ 
๗.๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  ใหพนักงานเจาหนาท่ี ทําบันทึกการเก็บตัวอยางอาหารสัตวแลวนํามาเก็บ
ท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว หรอืสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ๑ ฉบบั และมอบสําเนาใหเจาของผูรับใบอนุญาต ผูแทน หรือผู
ดําเนินกิจการเก็บไว ๑ ฉบบั 

 
ขอ ๙  ใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเปน

ผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วันนี ้๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศุสัตว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณ/ีพิมพ 
๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
สุนันทา/อรดา/ตรวจ 
๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

A+B 
ญาณ/ีแกไข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 


