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คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงในการตรวจสอบ          
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารสัตว์น  า 

ตามพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
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บทน า 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
สู่ความยั่งยืน (Changing Towards Smart Agriculture) เพ่ือให้สินค้าเกษตร ตลอดจนปัจจัยการผลิตมีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยจัดท าโครงการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์และกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจสอบสินค้าเกษตรและ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต      
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมและตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายปัจจัยการผลิต ได้แก่ ร้านจ าหน่าย
อาหารสัตว์น้ า ให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่กรมประมง เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและ
ตรวจสอบการจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ณ สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องทราบข้อกฎหมาย ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึง การด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมประมง ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า       
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ า     
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง      
ในการตรวจสอบร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558        
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมงในการตรวจสอบร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ กับเจ้าหน้าที่กรมประมง 
รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบสถานที่ จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
 

  1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง ในการตรวจสอบสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

  2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทราบขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 กลุ่มเป้าหมายในการใช้คู่มือฉบับนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมประมง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 เจ้าหน้าที่กรมประมงซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  

 
ประโยชน์ของคู่มือ  

   
  1. เจ้าหน้าที่กรมประมงใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า    
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
       2. เจ้าหน้าที่กรมประมงมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 

ขอบเขตเนื อหา 
 

 คู่มือนี้เขียนโดยอ้างอิง ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
กฎระเบียบและประกาศอ่ืนๆ เช่น ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่      
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
เรื่อง ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ 
ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 โดยเป็นการอธิบายข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่     
กรมประมง ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า โดยเนื้อหาจะครอบคลุมบทบัญญัติ     
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้แก่ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ อ านาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสถานทีจ่ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า การยึดหรืออายัด
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อาหารสัตว์น้ า การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
รวมทั้ง ข้อค าถามและค าตอบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
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พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็นส าคัญ โดยมีกรมปศุสัตว์              
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุม ก ากับ ดูแล อาหารสัตว์ ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม     
ในกรณีที่เป็นอาหารสัตว์น้ า กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้กรมประมงเป็นหน่วยงานที่ควบคุม ก ากับ ดูแลอาหาร
สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่            
กรมประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอ านาจหน้าที่
ในการด าเนินการตรวจสอบการจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ณ สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  

    
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์        
พ.ศ. 2558 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แต่งตั้งให้ข้าราชการกรมประมงในต าแหน่งอธิบดีกรมประมง รองอธิบดี  
กรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 (1) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง 
 (2) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด นักวิชาการประมง 
 (3) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ ง นักวิชาการประมง 

นักวิทยาศาสตร์ 
 (4) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า นักวิชาการประมง                 
 (5) ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต นักวิชาการประมง เจ้าพนักงาน

ประมง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต นักวิชาการประมง ด่านตรวจสัตว์น้ า เจ้าพนักงาน
ประมง ด่านตรวจสัตว์น้ า  

 (6) ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ
ประมง เจ้าพนักงานประมง 

 (7) ส านักงานประมงจังหวัด ได้แก่ ประมงจังหวัด นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง 

 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดี     
กรมประมงและผู้ด ารงต าแหน่งตาม (1) (2) (3) (4) (5) มีอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ าในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและท้องที่ทุกจังหวัด       
ทั่วราชอาณาจักร  
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อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่กองควบคุมการค้า
สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าทีป่ฏิบัติตามมาตรา 65 ดังต่อไปนี้ 

 (1) เข้าไปในสถานที่ผลิต น าเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่    
นั้น เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือเข้าไปในยานพาหนะ       
ที่บรรทุกอาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์        
รวมตลอดท้ังวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรือวิธีการเก็บรักษา 

 (3) น าอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง       
เพ่ือทดสอบตรวจหรือวิเคราะห์ 

 (4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์        
ทั้งนี ้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

 (5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น                
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

 มาตรา 66 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้รับ
ใบอนุญาต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในมาตรา 65 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่      
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ า กรมประมง ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกอาหารสัตว์น้ าและตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์น้ า ภาชนะบรรจุ 
เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ า ค้น ยึดหรืออายัดอาหารสัตว์น้ า ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือ    
สิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ า เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และมีอ านาจ
ในการเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ข้อมูลหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา          
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต    
เพ่ือตรวจสอบการน าเข้า ส่งออกอาหารสัตว์น้ าหรือการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์น้ าจะต้องด าเนินการ
ด้วยความระวัดระวัง เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเมื่อพบการกระท าความผิด เจ้าหน้าที่    
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมงสามารถด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการ
กระท าความผิด เช่น อาหารสัตว์น้ า ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เอกสารหลักฐาน พร้อมภาพถ่ายและแจ้งความร้อง
ทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ตรวจพบการกระท าความผิด 

ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของค าว่า อาหารสัตว์  
ในมาตรา 4  อาหารสัตว์ หมายความว่า  
 (1) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือน าเข้าสู่ร่างกายสัตว์ โดยวิธีการใดๆ หรือ 
 (2) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 
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  อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หมายความว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพ่ือขายหรือการน าเข้าเพ่ือขาย       
ต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมคุณภาพอาหารสัตว์         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีดังนี้  

1. วัตถุดิบที่น ามาท าอาหารสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาป่น ปลาและกระดูกปลาป่นเป็นอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  

2. อาหารสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงกบ ตะพาบน้ า กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช 
ปลาน้ าจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
                    2.1 วัตถุที่ผสมแล้ว ได้แก่ หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป สารผสมล่วงหน้า 
(พรีมิกซ์)  
  2.2  อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ได้แก่ อาหารเสริมโปรตีน อาหารเสริมแร่ธาตุ อาหารเสริม
วิตามิน อาหารเสริมไขมัน 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก า ห น ด ใ ห้ อ าห า ร คว บ คุ ม เ ฉ พ า ะ            
ที่กรมประมงต้องควบคุมมีประเภทวัตถุดิบที่น ามาท าอาหารสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาป่น ปลาและกระดูกปลาป่น     
เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และอาหารสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงกบ ตะพาบน้ า กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก       
ปลาน้ าจืดกินพืช ปลาน้ าจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ได้แก่ หัวอาหารสัตว์       
อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) และอาหารเสริมส าหรับสัตว์ ได้แก่ อาหารเสริมโปรตีน 
อาหารเสริมแร่ธาตุ อาหารเสริมวิตามิน อาหารเสริมไขมันเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558  
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ขั นตอนการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น  า 

การเตรียมการก่อนเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น  า 

1. เจ้าหน้าที่กรมประมงประชุมวางแผนการเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า        
โดยก าหนดเป้าหมายสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าที่จะเข้าตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558   

 2. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป 
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ กล่องใส่ของกลาง เทปกาวยึด อายัดของกลาง ปากกาเมจิก เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 
ได้แก่ บันทึกการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร 
หรือสิ่งใดๆเก่ียวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการ
อายัด บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และบันทึกถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  

  3. ในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงใส่ชุดเครื่องแบบในขณะเข้าตรวจสอบสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าพร้อมจัดเตรียมบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เพ่ือแสดงต่อผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า 

การเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น  า 

 4. เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางมาถึงสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ให้แนะน าตนเองพร้อม
แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า และด าเนินการตรวจสอบตรวจสอบสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า โดยมีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

 4.1 เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ ประเภทอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต วันเดือน
ปีที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตจะสิ้นอายุเมื่อไหร่ ถูกต้องหรือไม่ โดยใบอนุญาตต้องปิดแสดงไว้ในที่เปิดเผย
ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานทีจ่ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า 

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้เจ้าหน้าที่          
กรมประมงจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการผ่านการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้เจ้าหน้ าที ่     
กรมประมงจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ 
เอกสาร หรือสิ่งใดๆเก่ียวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบ
ท้ายการอายัด บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และบันทึกถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
  4.2 เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยตรวจสอบอาหาร
สัตว์น้ าว่าได้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ โดยให้พิจารณาเลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ า จากบรรจุภัณฑ์           
ที่วางขาย ณ สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ซึ่งเลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ าที่ออกโดยกรมประมง ประกอบด้วย 
“ป.” แล้วต่อด้วยเลข 10 หลัก ซึ่งมี ความหมาย ดังนี้ 
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  ป. หมายถึง เป็นเลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมประมง  
เลขล าดับที่ 1-2 หมายถึง ประเภทใบอนุญาตของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน   
01 หมายถึง ทะเบียนที่ออกตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (ผลิตในประเทศไทย)   
02 หมายถึง ทะเบียนที่ออกตามใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (น าเข้าจากต่างประเทศ)  
เลขล าดับที่ 3-4 หมายถึง ประเภทชนิดของอาหารสัตว์   
01 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป   
02 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดหัวอาหารสัตว์ 
03 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า   
04 หมายถึง ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 
เลขล าดับที่ 5-6 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ออกใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ โดยน ามาเฉพาะ

เลขท้าย 2 ล าดับของปี พ.ศ. นั้นๆ เลขล าดับที่ 7-10 หมายถึง ล าดับที่ของเลขทะเบียนที่ออกในปี พ.ศ. นั้น 
กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า อาหารสัตว์น้ าไม่มีเลขทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท า

บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร 
หรือสิ่งใดๆเก่ียวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการ
อายัด และบันทึกถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
บันทึกการเกบ็ตัวอย่างอาหารสัตว์และรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมแจ้งความ เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า อาหารสัตว์น้ ามีเลขทะเบียน ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึก
การเข้าตรวจสอบสถานทีจ่ าหน่ายอาหารสัตว์ และมอบให้ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานในการผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

 
ภาพแสดงเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 

ตัวอย่าง เช่น 01 07 58 0028 คือ 01 เป็นอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศ 07 เป็นอาหารส าเร็จรูปส าหรับ
สัตว์เลี้ยง 58  เป็นปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 0028 เป็นล าดับที่ได้รับการข้ึนทะเบียนในปีนั้นๆ                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ได้รับการขึ นทะเบียน ในช่วงปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน 

ประเภทอาหารสัตว ์
(มี 2 ประเภท) คือ 
01 – ผลิตภายในประเทศ 
02 – น าเข้า 

ชนิดอาหารสัตว์ (ม ี8 ชนิด) คอื 
 01 – ผลิตภายในประเทศ   05 – ผลิตภัณฑ์นม 
 02 – น าเขา้                   06 – อาหารเสริม 
 03 – หัวอาหาร               07 – อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตวเ์ลี้ยง 
 04 – สารผสมลว่งหน้า       08 – อาหารเสริมส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 

เลขท้าย พ.ศ. 
ที่ได้รับการขึน้ทะเบียน ล าดับที่ได้รับการขึน้ทะเบียนในปีนัน้ๆ 

1/2 1-8 

0  0        
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4.3 เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ         
โดยตรวจสอบว่ามีการติดป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายและชัดเจนหรือไม่  ทั้งนี้ ลักษณะป้ายสถานที่
จ าหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะท าจากวัสดุถาวร ขนาด 10 x 60 เซนติเมตร ระบุข้อความเป็นอักษรไทย      
สีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร โดยป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายส่งและขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะให้พ้ืนหลังเป็นสีน้ าเงิน ส าหรับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้พ้ืนหลัง
เป็นสีแดง ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะต้องจัดให้มีป้ายดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น
ได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า 

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการติดป้ายแสดงสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ        
และรายละเอียดของสถานที่ ชื่อ ที่อยู่ สถานประกอบการ ประเภทอาหารสัตว์น้ าที่ได้รับใบอนุญาต วันเดือนปี       
ที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่
ขายอาหารสัตว์ และมอบให้ผู้ประกอบการสถานที่ขายอาหารสัตว์น้ าเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการผ่านการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่มีการติดป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ      
ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ และบันทึกถ้อยค าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมแจ้ง
ความเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ตัวอย่างป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ (ขายส่งและขายปลีก) 

 

 

ตัวอย่างป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ (ขายปลีก) 

 

 
                     
 4.4 เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบฉลากที่ก ากับบนภาชนะบรรจุ โดยพิจารณาว่าอาหารสัตว์น้ า
มีฉลากถูกต้องตามที่กฎหมาย อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ฉีกขาด ทั้งนี้ ฉลากและข้อความในฉลากต้องมีขนาด
พอสมควรโดยปิดหรือติดที่ภาชนะบรรจุ และข้อความต้องเป็นภาษาไทยหรือมี ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

(1) ชื่ออาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทางการค้า (ยกเว้น ประเภท วัตถุดิบ)  
(2) เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
(3) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ชื่อผู้น าเข้าและสถานที่น าเข้า  
(4) น้ าหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ  
(5) ชื่อของวัตถุดิบส าคัญท่ีใช้เป็นส่วนผสม  
(6) คุณภาพทางเคมี  
(7) วัน เดือน ปี ที่ผลิตและล่วงอายุ  

สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
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(8) วิธีใช้ ขนาดการใช้ และอัตราการใช้ (ยกเว้น วัตถุดิบ อาหารผสมส าเร็จรูป)  
กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า อาหารสัตว์น้ าไม่มีฉลาก หรือมีฉลาก แต่รายละเอียดไม่ครบ    

ตาม (1)-(8) ให้เจ้าหน้าทีก่รมประมงจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัด
อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการอายัด บันทึกถ้อยค า ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมแจ้ง
ความเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า อาหารสัตว์น้ ามีฉลากและมีรายละเอียดครบถ้วนตาม (1)-(8)        
ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ และมอบให้ผู้ประกอบการ
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 

4.5 เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์น้ า โดยพิจารณาสภาพทั่วไปของลักษณะ
อาหารสัตว์น้ า ซึ่งเข้าข่ายอาหารสัตว์น้ าที่ไม่มีคุณภาพ ดังนี้  

(1) กรณีอาหารสัตว์ปลอมปน ให้พิจารณาจากวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมหรือวัตถุที่ปนในอาหาร
สัตว์น้ าที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุอาหารสัตว์น้ า ซึ่งถ้าไม่ตรงกับส่วนผสมที่ระบุบนภาชนะบรรจุอาหารสัตว์น้ า   
แสดงว่าเป็นอาหารสัตว์ปลอมปน  

(2) กรณีอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ให้พิจารณาจากวันผลิตและวันหมดอายุตามที่แสดงไว้ที่ภาชนะ
บรรจุหรือการเก็บรักษาอาหารสัตว์น้ าที่ไม่ได้มีการแยกสัดส่วนไว้จากวัตถุอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง เนื่องจาก
การเก็บรักษาที่ไม่ได้มีการแยกสัดส่วนไว้จากวัตถุอ่ืนๆ จะเป็นสาเหตุที่ท าให้อาหารสัตว์น้ าเสื่อมคุณภาพได้      
หรืออาหารสัตว์น้ ามีเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) หรือเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากกว่า 8 x 106 โคโลนี
ต่อหนึ่งกรัมของน้ าหนักอาหารสัตว์หรือ มีเชื้อราปริมาณมากกว่า 1 x 105 โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ าหนักอาหาร
สัตว์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 2559     
ซ่ึงเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตามกฎหมาย   

(3) กรณีอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน ให้พิจารณาตรวจสอบจากวัตถุดิบผสมที่น ามาท าอาหารสัตว์น้ า 
หากเป็นวัตถุดิบปลาป่นควรมีปริมาณโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ปลาและกระดูกปลาป่นมีปริมาณโปรตีนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 หากวัตถุดิบผสมดังกล่าวตามท่ีระบุในฉลากมีปริมาณโปรตีนที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ า          
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจะเข้าข่ายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน 

กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า อาหารสัตว์น้ าเป็นอาหารสัตว์ปลอมปน หรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 
หรืออาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ 
บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการอายัด บันทึกถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่            
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานพร้อมแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

กรณีตรวจสอบแล้ว พบว่า อาหารสัตว์น้ าไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปน หรือไม่เป็นอาหารสัตว์  
เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เป็นอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการเข้าตรวจสอบ
สถานที่ขายอาหารสัตว์ และมอบให้ผู้ประกอบการสถานที่ขายอาหารสัตว์น้ าเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการผ่านการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที ่

 



12 

 

   5. เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงได้ตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าแล้ว ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  5.1 กรณีไม่พบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558    
ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์และแจ้งผลการตรวจสอบให้
ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าหรือผู้แทนรับทราบและลงลายมือชื่อพร้อมนามสกุลตัวบรรจง
ร่วมกับเจ้าหน้าทีไ่ว้เป็นหลักฐานและมอบส าเนาให้ผู้ประกอบการสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า 
   5.2 กรณีท่ีพบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558     
ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหาร
สัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการอายัด บันทึกถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์พร้อมภาพถ่ายเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ด าเนินคด ี

 เมื่อเจ้าหน้าที่กรมประมงได้เข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าและพบว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 อันเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการยึดหรืออายัด
อาหารสัตว์น้ า ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ นั้น เจ้าหน้าที่กรมประมงด าเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์น้ า ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือ
สิ่งใดๆ โดยให้ระบุรายละเอียดอาหารสัตว์น้ าที่ถูกยึดหรืออายัด โดยระบุชื่อทางการค้า เบอร์ ชนิดอาหารสัตว์น้ า 
ใช้ส าหรับสัตว์น้ าอะไร ภาชนะบรรจุ ขนาดบรรจุ จ านวนทั้งหมด สิ่งของที่ยึดหรืออายัด ฉลากของผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้ง ใบแสดงราคาสินค้า ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งภายถ่าย 
 2. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกแนบท้ายการอายัด ในกรณีที่มีการอายัดอาหารสัตว์น้ า 
ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ า  
 3. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าเครื่องหมายสิ่งของที่ยึดหรืออายัดให้ชัดเจน และควรแยกออกเป็น
สัดส่วนจากสิ่งอื่นๆ รวมทั้งระบุข้อความว่า “ห้ามเคลื่อนย้ายหรือห้ามจ าหน่าย” แล้วแต่กรณี การบรรจุหีบห่อ
เอกสาร หรือสิ่งของนั้นจะต้องผูกมัดให้เรียบร้อยพร้อมทั้งถ่ายภาพสิ่งของไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
 4. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบัญชียึดหรืออายัดและให้ท าบันทึกถ้อยค าส าหรับผู้ประกอบการ
กิจการอาหารสัตว์น้ า  

5. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดท าบันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า เพ่ือตรวจหรือวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง ใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี  

ทั้งนี ้ให้ผู้ถูกยึดหรืออายัดอาหารสัตว์น้ าต้องเก็บรักษาอาหารสัตว์น้ า หรือสิ่งที่ถูกยึดหรืออายัดไว้
ให้อยู่ในสภาพดี ณ สถานที่ซึ่งระบุไว้ในบันทึกอายัด ห้ามถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์         
ซึ่งเครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท าไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการยึดหรืออายัด ได้แก่ เครื่องหมายสิ่งของที่ยึด
หรืออายัด รวมทั้งระบุข้อความว่า “ห้ามเคลื่อนย้ายหรือห้ามจ าหน่าย” รวมทั้ง ห้ามท าให้เสียหาย ท าลาย    
ซ้อนเร้น เอาไปเสียหรือท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งอาหารสัตว์น้ าหรือสิ่งที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ 
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ภาพแสดงการจัดท าป้ายยึดหรืออายัดอาหารสัตว์น  า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของกลาง 
ห้ามเคลื่อนย้ายหรือห้ามจ าหน่าย 

ห้ามท าให้เสียหาย ท าลาย ซ้อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือไรป้ระโยชนซ์ึ่งอาหารสตัว์น้ า
หรือสิ่งที่ถูกยดึหรืออายดัไว้ 

 
ลงชื่อ………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่                          กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ า 
     (………………………………..)           กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ลงชื่อ………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่                                                       กรมประมง    
     (………………………………..)                                                                                                   
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ขั นตอนการตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น  า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
        

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีกรมประมงแนะน าตนเองและแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติควบคมุคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ด าเนินการตรวจสอบตาม (1)-(5) 

 

(1) ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์    
     ควบคุมเฉพาะ 

(2) ตรวจสอบทะเบียนอาหารสัตว ์ 
     ควบคุมเฉพาะ 

(5) ตรวจสอบคุณภาพ 
 

 

มีใบอนุญาต 

ไม่มีใบอนุญาต 

ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
 

มีเลขทะเบียน 

ไม่มเีลขทะเบียน 
 

ตรวจสอบและยึดหรืออายัด 
ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 

(4) ตรวจสอบฉลาก 

(3) ตรวจสอบป้ายแสดงสถานท่ี 
     ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ตรวจสอบและยึดหรืออายัด 
ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

  
 

ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
 

มีป้าย 

ตรวจสอบและด าเนินคด ี
ตามกฎหมาย 

 

ไม่มีฉลาก 

ไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปน/   
ไม่เป็นอาหารเสื่อมคณุภาพ/ 

ไม่เป็นอาหารสัตว์ผดิมาตรฐาน 

มีฉลาก 
ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
 

ตรวจสอบและยึดหรืออายัด 
ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

 

ไม่มีป้าย 

ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
 

เป็นอาหารสัตว์ปลอมปน/   
เป็นอาหารสัตว์เสื่อมคณุภาพ/ 
เป็นอาหารสัตว์ผดิมาตรฐาน 

ผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจา้หน้าท่ี 
 

ตรวจสอบและยึดหรืออายัด 
ด าเนินคดตีามกฎหมาย 
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การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 
การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 

 การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558   
ในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมง ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 ไม่มีอ านาจในการจับกุมผู้กระท าความผิดโดยตรง ในทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารต่างๆ ส่งพนักงานสอบสวนและด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ด าเนินคดี ดังนั้น กรณีเมื่อพบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 
เจ้าหน้าทีก่รมประมงสามารถด าเนินการกับผู้กระท าความผิด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า กรณีที่พบการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท าบันทึกการเข้าตรวจสอบ
สถานที่ขายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหาร
สัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการอายัด บันทึกถ้อยค าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
และภาพถ่าย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินคดี 
 2. เจ้าหน้าที่กรมประมงเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบการกระท าความผิด     
เพ่ือแจ้งข้อหาการกระท าความผิดและบทลงโทษต่อพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
 3. เจ้าหน้าที่กรมประมงส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ได้แก่ บันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่
ขายอาหารสัตว์ บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์    
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการอายัด บันทึกถ้อยค าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ 
รวมทั้ง ของกลางที่ยึดหรืออายัดและภาพถ่าย ให้แก่พนักงานสอบสวน เพ่ือการด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
    4. พนักงานสอบสวนจะด าเนินการจัดท าบันทึกค าให้การร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยานบัญชี       
ของกลาง พร้อมมอบส าเนาให้เจ้าหน้าทีก่รมประมง           
 5. เจ้าหน้าที่กรมประมงรวบรวมบันทึกการเข้าตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ บันทึกการ
ยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกแนบท้ายการอายัด บันทึกถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ บันทึกค าให้การร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ 
หรือพยานบัญชีของกลาง และจัดท ารายงานเสนอกรมประมง 
 6. เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดส่งตัวอย่างอาหารสัตว์น้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนไปยัง       
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า กรมประมง และเมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จากกองวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์น้ าแล้ว ให้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้พนักงานสอบสวนทราบ เพ่ือประกอบการด าเนินคดีต่อไป  
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 ขั นตอนการด าเนินคด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                            ยื่นค าร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่กรมประมง  
เข้าพบพนักงานสอบสวน ณ ท้องที่ที่เกิดการกระท าความผิด            

เพื่อแจ้งข้อหาการกระท าความผิดและบทลงโทษต่อพนักงานสอบสวน 
 
             

พนักงานสอบสวนจัดท าบันทึกและมอบส าเนา
ให้เจ้าหน้าที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ

ปัจจัยการผลิต ได้แก่ บนัทึกค าให้การร้องทุกข์ 
ผู้กล่าวโทษ บัญชีของกลาง   

เจ้าหน้าที่กรมประมงส่งมอบเอกสารพร้อมของกลางที่
ยึดหรืออายัด ให้แก่พนักงานสอบสวน ดังนี้ 
- บันทึกการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
- บันทึกการยึดหรืออายัด 
- บันทึกแนบทา้ยอายัด 
- บันทึกถ้อยค า 
- บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว ์
- อาหารสัตว์น้ า ภาชนะบรรจุ สิ่งของต่างๆ 
- ภาพถ่ายของการ ผู้ต้องหาและการกระท าความผิด  
 

           

เจ้าหน้าที่กรมประมงรวบรวมเอกสาร ได้แก่ บันทึกค าให้การร้องทุกข์                     
ผู้กล่าวโทษ บัญชีของกลาง บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ บันทึกค าให้การร้องทุกข์ 

ผู้กล่าวโทษ หรือพยานบัญชีของกลาง และจัดท ารายงานเสนอกรมประมง 

           

เจ้าหน้าที่กรมประมงจัดส่งตวัอย่างอาหารสัตวน์้ า           
เพื่อตรวจวิเคราะห ์ณ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 

กรมประมง 

แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์น้ า    
ให้พนักงานสอบสวน 
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ค าถามและแนวค าตอบ 
 

1. ค าถาม : พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของค าว่า อาหารสัตว์ 
หมายความว่าอย่างไร 
    ค าตอบ : (1) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ด่ืม เลีย หรือน าเข้าสู่ร่างกายสัตว์ 
โดยวิธีการใด ๆ หรือ 

    (2) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 
2. ค าถาม : พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของค าว่า อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ หมายความว่าอย่างไร  
    ค าตอบ : อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หมายความว่า อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพ่ือขายหรือการน าเข้าเพ่ือขายต้องขึ้น
ทะเบียน  
3. ค าถาม : พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก าหนดประเภทอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ได้แก่ อะไรบ้าง 
   ค าตอบ :  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อาหารสัตว์ที่เป็นอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ แบ่งได้ ดังนี้ 

(1) ประเภทวัตถุดิบ ได้แก่ ปลาป่น ปลาและกระดูกปลาป่น 
(2) อาหารสัตว์ที่ ใช้ส าหรับกบ ตะพาบน้ า กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช            

ปลาน้ าจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อ โดยแบ่งตามประเภทและชนิด ดังต่อไปนี้  
  (2.1) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว มี 3 ชนิด 
   ก หัวอาหารสัตว์ 
   ข อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 
   ค สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

(2.2) ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์  
   ก อาหารเสริมโปรตีน 
   ข อาหารเสริมไขมัน 
   ค อาหารเสริมวิตามิน 
   ง อาหารเสริมแร่ธาตุ 
4. ค าถาม : ผู้ประสงค์จะขายอาหารสัตว์น้ า ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จะต้องด าเนินการอย่างไร 
    ค าตอบ : ผู้ประสงค์จะขายอาหารสัตว์น้ าต้องขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากกรมประมง
หรือกรมปศุสัตว์ 
5. ค าถาม : ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ า ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีระยะเวลาเท่าใด 
   ค าตอบ : ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต  
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6. ค าถาม : ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ า ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะควบคุมเฉพาะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
อย่างไร 
   ค าตอบ : (1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  

    (2) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

   (3) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน 
   (4) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะบรรจุ อาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะช ารุด ห้ามน ามาขาย 
7. ค าถาม : เลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ าที่ออกโดยกรมประมง มีตัวเลขกี่หลัก ประกอบด้วยอะไรบ้าง                
มีความหมายอย่างไร 
   ค าตอบ : เลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ าที่ออกโดยกรมประมง ประกอบด้วย “ป.” แล้วต่อด้วยเลข 10 หลัก ซึ่งมี 
ความหมาย ดังนี้  

ป. หมายถึง เป็นเลขทะเบียนอาหารสัตว์น้ าที่ออกโดยกรมประมง  
เลขล าดับที่ 1-2 หมายถึง ประเภทใบอนุญาตของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน   

01 หมายถึง ทะเบียนที่ออกตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (ผลิตในประเทศไทย)   
02 หมายถึง ทะเบียนที่ออกตามใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (น าเข้าจากต่างประเทศ)  

เลขล าดับที่ 3-4 หมายถึง ประเภทชนิดของอาหารสัตว์   
01 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป   
02 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดหัวอาหารสัตว์ 
03 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า   
04 หมายถึง ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์  

เลขล าดับที่ 5-6 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ออกใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ โดยน ามาเฉพาะเลขท้าย 2 ล าดับ
ของปี พ.ศ. นั้นๆ เลขล าดับที่ 7-10 หมายถึง ล าดับที่ของเลขทะเบียนที่ออกในปี พ.ศ. นั้น 
8. ค าถาม : อาหารสัตว์น้ าซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทใดบ้าง ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์           
กับกรมประมง 
   ค าตอบ : อาหารสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช ปลาน้ าจืดกินเนื้อ      
ปลาทะเลกินเนื้อ กบ และ ตะพาบน้ า 
9. ค าถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าอาหารสัตว์ของกลางเป็นอาหารสัตว์ที่มิได้ขึ้นทะเบียน                     

ค าตอบ โดยปกติอาหารสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่บรรจุภัณฑ์จะต้องมีเลขทะเบียนดังนี้            
1.เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในช่วงปี พ.ศ. 2525-2532 จะเป็นเลขล าดับที่ได้รับการข้ึน 
ทะเบียนอาหารสัตว์ในปีนั้น/ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังตัวอย่าง 18/2532 หมายถึง อาหารสัตว์ ที่
ได้รับ การขึ้นทะเบียนเป็นล าดับที่18 ในปี พ.ศ. 2532   

  2. เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในช่วงปี 2533-ปัจจุบัน จะมีเลขทะเบียน 10 หลัก        
เช่น 01 07 58 00028 คือ 01 เป็นอาหารสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศ 07 เป็นอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์เลี้ยง 
58  เป็นปี พ.ศ. ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน 00028 เป็นล าดับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปีนั้นๆ                          
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10. ค าถาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้วัตถุที่ห้ามใช้ในการผสมในอาหาร
สัตว์น้ า มีอะไรบ้าง 
   ค าตอบ : กลุ่มยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ไนโตรฟูแรนส์ คลอแรมเฟนิคอล เตตราซัยคลิน  
11.ค าถาม : ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีอัตราค่าธรรมเนียมเท่าไหร่  
    ค าตอบ :     ขายส่งและขายปลีก    ฉบับละ     2,000  บาท 

         ขายปลีก                 ฉบับละ     1,000  บาท 
12. ค าถาม : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอ านาจหน้าที่
อย่างไร 
      ค าตอบ :  (1) เข้าไปในสถานที่ผลิต น าเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น 
เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุก
อาหารสัตว์ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

        (2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์รวมตลอด
ทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรือวิธีการเก็บรักษา 

        (3) น าอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง        
เพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ 

        (4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์       
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

        (5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น              
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 
13. ค าถาม : การตรวจสอบป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะต้องด าเนินการอย่างไร           
และกรณไีม่ติดป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะมีโทษอย่างไร 
     ค าตอบ :  ต้องติดป้ายเปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกตัวอาคาร หากไม่ติดป้ายแสดงสถานที่ขายอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
14. ค าถาม : ป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทขายปลีกและขายส่ง มีลักษณะอย่างไร 
     ค าตอบ : ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ตัวหนังสือสีขาว พ้ืนสีน้ าเงิน 
ตัวหนังสือไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
15. ค าถาม : ฉลาก ที่ก ากับบนภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ที่ถูกต้องอย่างน้อยต้องมีข้อความอะไรบ้าง 
     ค าตอบ :  1. ชื่ออาหารสัตว์ทางการค้า 

2. เครื่องหมายการค้าและเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 
3. ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต 
4. น้ าหนักสุทธิตามระบบเมตริกของอาหารสัตว์ที่บรรจุในภาชนะ 
5. ชื่อของวัตถุดิบที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิต 
6. คุณภาพของอาหารสัตว์น้ าทางเคมี เช่น โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น 
7. วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวัน เดือน ปี ที่อาหารสัตว์น้ าล่วงอายุ 
8. วิธีใช้กรณีเป็นหัวอาหารสัตว์หรือวัตถุท่ีเติมในอาหาร เช่นอัตราใช้ผสมกับวัตถุดิบอ่ืน 
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16. ค าถาม : ผู้ใดขายอาหารสัตว์น้ าที่กฎหมายก าหนดห้ามขาย เนื่องจาก เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนมีความผิด
หรือไม่และมีบทลงโทษอย่างไร 
     ค าตอบ : มีความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
17. ค าถาม : ผู้ใดขายอาหารสัตว์น้ าที่กฎหมายก าหนดห้ามขาย เนื่องจากเป็นอาหารสัตว์ เสื่อมคุณภาพ             
มีความผิดหรือไมแ่ละมีบทลงโทษอย่างไร 
     ค าตอบ : มีความผิด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
18. ค าถาม : ผู้ใดขายอาหารสัตว์น้ าที่กฎหมาย โดยไม่แสดงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ไว้ในที่เปิดเผย เห็นชัดเจน
มีความผิดหรือไม่ มีบทลงโทษอย่างไร  
     ค าตอบ : มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
19. ค าถาม : ผู้ขายอาหารสัตว์น้ าซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ า          
มีความผิดหรือไม่ และมบีทลงโทษอย่างไร 
     ค าตอบ : มีความผิดฐานขายอาหารสัตว์น้ าโดยไม่ขึ้นทะเบียน มีโทษจ าคุกหกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
20. ค าถาม : ผู้ขายอาหารสัตว์น้ า ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดหรือไม่             
มีบทลงโทษอย่างไร 
     ค าตอบ : มีความผิดฐานขายอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนถึงสามปี           
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มบันทึก 
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ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

 

 

                                  

 

กรมปศุสัตว์ 

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

(ประเภท………………………………………………………………………..) 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

 

   โดยมี……………………………………………………………………………เป็นผู้ด าเนินกิจการเพ่ือแสดงว่าเป็น  

ผู้รับอนุญาตขายอาหารสัตว์ ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 

ประเภท……………………………………………ณ สถานที่ขายอาหารสัตว์ ชื่อ…………………………………………………… 

ตั้งอยู่เลขท่ี……………………………ตรอก/ซอย…………………………………………..ถนน……………………………………….. 

หมู่ที…่………………ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………….... 

รหัสไปรษณยี์……………………………………เลขหมายโทรศัพท์……………………………………………… 

   ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้จนถึง   วันที่…………เดือน……………………….……..พ.ศ.…………………..และให้

ใช้ได้เฉพาะสถานที่ขายอาหารสัตว์ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้เท่านั้น 

      ออกให้ ณ วันที่………..เดือน…………….…………พ.ศ.………  

      (ลายมือชื่อ)……………………………………………………….. 

       

      ต าแหน่ง…………………………………………………………….. 

      ผู้อนุญาต 

 

ค าเตือน 

1. ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ขายอาหารสัตว์    

หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 

2. การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เล่มที่…………………………… 
ฉบับที่………………………. 

แบบ บ.ข.ส. 1 
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บันทึกการยึดหรืออายัด 

อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
 

เขียนที่............................................ 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 65(4) และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2558 วันนี้ เวลา.................... .....น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558    
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
.…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
ได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่...................................................ซึ่งด าเนินกิจการโดย...........................................................  
ตั้งอยู่เลขที่.....................หมู่ที่...............ซอย........................ถนน.................................... ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
แล้วได้ท าการยึดหรืออายัด...........................................................อาหารสัตว์ จ านวน.................รายการ ไว้เพื่อทดสอบ 
ตรวจ หรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึด 
หรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ รายละเอียด จ านวน หมายเหตุ 

1     

2     

3     
  

อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท าการยึดหรืออายัด มิได้ท าให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถาน
ที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ด าเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้ด าเนนิกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน ลงชื่อ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (..........................................)         (..........................................) 
ลงชื่อ.........................................พยาน              ลงชื่อ................................พนักงานเจ้าหนา้ที่/พยาน 
      (..........................................)         (..........................................) 
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บันทึกแนบท้ายการอายัด 
เขียนที่............................................ 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............... 
 ตามบันทึกการอายัด อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งใดๆ  เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ตามมาตรา 65(4) 
แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่................... ข้าพเจ้า...............................................
อายุ..............ปี เชื้อชาติ.................สัญชาติ.................. ตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่ ............. .....                 
ซอย....................ถนน..............................ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด........................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................จะเป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จ านวน......... ..............รายการ 
ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือ
เอกสารใดๆ หรือถอน ท าให้เสียหาย ท าลายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับ
หรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับค าสั่งให้เปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น 
 โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่....................................................................ซ่ึงด าเนินกิจการ
โดยตั้งอยู่เลขที่................. หมู่ที่.................. ซอย....... .............................. ถนน.......... ................................ 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด........................... ....................... 
มือถือ..........................................................  
 
ลงชื่อ......................................ผู้ด าเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน  ลงชื่อ.....................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (..........................................)         (..........................................) 
ลงชื่อ.........................................พยาน             ลงชื่อ.........................................พยาน            
     (..........................................)         (........................................) 

 
 

แผนผังที่เก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัด 
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บันทึกการเก็บตัวอย่างอาหารสตัว์ 
เขียนที่............................................ 

วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ................ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 65 (3) และมาตร 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2558 วันนี้ เวลา.........................น. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดัง
มีรายชื่อต่อไปนี ้
.…………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
ได้มาท าการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการอาหารสัตว์ และบันทึกการตรวจสอบไว้ ดังนี้ 
ได้ร่วมกันท าการตรวจสอบและเก็บตัวอย่าอาหารสัตว์ ณ สถานที่...............................................ชื่อผู้ด าเนินกิจการ
.................................................. ............. ตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่................. ซอย.....................................         
ถนน..................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.... ..............................
เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน........................................มือถือ........................................ 
 ข้าพเจ้า....................................................ผู้ด าเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน อยู่บ้านเลขที่...............             
ซอย.............................................ถนน..................................ต าบล/แขวง................................ ....................................
อ าเภอ/เขต... ...... ..... ...... ...... .จังหวัด..... ...... ..... ...... ...... ..... ...... .....หมาย เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
..............................................หลักฐานอื่นๆ............................................ได้น าพาพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบ
และมอบตัวอย่างอาหารสัตว์ หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อ
น าไปทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อการค้า 
ชนิดอาหารสตัว์ – ใช้ส าหรับชื่อ

ผู้ผลิต / น าเข้า – ชื่อสถานที่ผลติ/
น าเข้า 

การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์/
วัตถุที่สงสัยวา่เปน็อาหารสัตว ์

วันที่
ผลิต/
น าเข้า 

Lot No./
หมายเหตุ 

1      

2      

3      

4      

รวมจ านวนอาหารสตัว์ทั้งหมดที่สุม่เก็บ...............ตัวอย่าง  จ านวน...............ถุงตัวอย่าง (น้ าหนักถุงละประมาณ....................กรมั 

  
อนึ่ง ในการนี้ ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้ท าให้

ทรัพย์สินของข้าพเจ้า สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ด าเนินกิจการ เจ้าของ ผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือได้รับฟัง
การอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้าย
บันทึก 
ลงชื่อ.........................................ผู้ด าเนนิกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน ลงชื่อ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (..........................................)         (..........................................) 
ลงชื่อ.........................................พยาน              ลงชื่อ......................................พนักงานเจ้าหนา้ที่            
     (..........................................)         (..........................................) 
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บันทึกถ้อยค า 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

เขียนที่.................................................  

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

ข้าพเจ้า.............................................................. .............อายุ...............ปี เชื้อชาติ..................... 

สัญชาติ....................... อยู่บ้านเลขท่ี...............................ซอย.................................ถนน.......... .......................... 

หมู่ที่.................ต าบล/แขวง......................... อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................................  

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................. หลักฐานอ่ืนๆ............................................... 

เบอร์โทรศัพท์...................................... ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ว่า ขายอาหารสัตว์จะต้องขออนุญาตและการขายอาหารสัตว์จะต้องขายอาหารสัตว์ 

ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือกรมประมง ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าว่า…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ท าหรือจัดให้ท าการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญ

หรือให้สัญญาเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า ให้ถ้อยค าแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่

อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่  

  

ลงชื่อ.................................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน   ลงชื่อ........................................พนักงานเจ้าหน้าที่             

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

ลงชื่อ..........................................พยาน                         ลงชื่อ...............................พนกังานเจ้าหน้าที่/พยาน 

        (..........................................)                                   (.....................................) 
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ภาคผนวก ข 

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบอื่นๆ 
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พระราชบ ัญญตั ิควบค ุมค ุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
ภูมิพลอด ุลยเดช  ป.ร. 

  
ใหไ้ว้ ณ วันที ่ 3 ม ีนาคม พ.ศ. 2558

เป ็นป ีที ่ 7 0 ในร ัชกาลป ัจจบุ ัน  
พระบาทสมเด ็จพระปรม ินทรมหาภ ูม ิพลอด ุลยเดช ม ีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้า ฯ 

ใหป้ระกาศว่า 
โดยที่เป ็นการสมควรปร ับปร ุงกฎหมายวา่ด้วยการควบค ุมค ุณภาพอาหารสัตว์ 
จ ึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้า ฯ ให ้ตราพระราชบ ัญญ ัต ิขึ ้นไว ้โดยค  าแนะน  าและย ินยอมของ 

สภานิติบ ัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ใหย้กเลิก 
(1) พระราชบ ัญญัติควบค ุมค ุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 
(2) พระราชบ ัญญัติควบค ุมค ุณภาพอาหารสัตว ์ (ฉบ ับที ่2) พ.ศ. 2542 
มาตรา 4 ในพระราชบ ัญญัตินี้ 
“อาหารสัตว”์ หมายความว่า 
(1) วัตถ ุที่ม ุ ่งหมายเพ่ือใช ้หร ือใช้เลี้ยงส ัตว์ โดยการให้ก ิน ดื่ม เล ีย หร ือน  าเข ้าสู ่ร ่างกายส ัตว์   

โดยวิธีการใด ๆ  หร ือ 
(2) วัตถุท่ีม ุ่งหมายเพ่ือใช้หร ือใช้เป ็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 

“อาหารส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะ” หมายความว ่า อาหารส ัตว ์ที่ม ีผลกระทบต ่อเศรษฐก ิจและส ังคมหร ือ
อาจเป ็นอ ันตรายต ่อส ัตว์ หร ือส ่งผลต ่อผู ้บร ิโภคเนื้อส ัตว ์โดยรวม ซ่ึงการผล ิตเพ่ือขายหร ือการน  าเข ้า เพ่ือขาย
ต ้องขึ้นทะเบ ียน ทั้งนี้ ตามที่ร ัฐมนตร ีประกาศก  าหนดโดยค  าแนะน  าของคณะกรรมการควบค ุมค ุณภาพ
อาหารสัตว์ 

“ผลิต” หมายความว่า ท า ผสม แปรสภาพ ปร ุงแต่ง เปลีย่นร ูป หร ือแบ ่งบรรจ ุ
“ขาย” หมายความว ่า จ  าหน ่าย จ ่าย แจก แลกเปลี ่ยน ทัง้นี้ เพ่ือประโยชน ์ในทางการค ้า 

และหมายความรวมถ ึงการม ีไว้เพ่ือขายด้วย 
“น าเข้า” หมายความว่า น าหร ือสั่งเข้ามาในราชอาณาจ ักร 
“ส่งออก” หมายความวา ่  น าหร ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ภาชนะบรรจ”ุ หมายความวา่ วัตถใุด ๆ  ทีใ่ช้บรรจุหร ือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ 
“ฉลาก” หมายความรวมถ ึง ร ูป รอยประด ิษฐ ์ หร ือข ้อความใด ๆ  ทีแ่สดงไว ้ทีภ่าชนะบรรจ ุ 

อาหารสัตว ์
“ผู้ร ับใบอนุญาต” หมายความว ่า ผู้ได ้ร ับใบอน ุญาตตามพระราชบ ัญญ ัตินี้ ในกรณ ีที่น ิต ิบ ุคคล 

เป ็นผู้ร ับใบอนุญาต ใหห้มายความรวมถึงผู้ซึ่งนิตบิ ุคคลแต่งต้ังให้เป ็นผู้ด าเนินก ิจการด้วย 
“ผู้อนญุาต” หมายความว่า อธิบดีหร ือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบค ุมค ุณภาพอาหารสัตว ์ 
“พนักงานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งร ัฐมนตร ีแตง่ต้ังใหป้ฏ ิบ ัตกิารตามพระราชบ ัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศ ุสัตว์ 
“ร ัฐมนตร ี” หมายความว่า ร ัฐมนตร ีผู้ร ักษาการตามพระราชบ ัญญัตินี้ 
มาตรา 5 ให ้ร ัฐมนตร ีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ร ักษาการตามพระราชบ ัญญ ัต ินี้     

และให ้ม ีอ  านาจแต ่งต้ังพน ักงานเจ ้าหน ้าที่ก ับออกกฎกระทรวงก  าหนดค ่าธรรมเน ียมไม ่เก ินอ ัตรา 
ท ้ายพระราชบ ัญญ ัต ินี้ ยกเว ้นค ่าธรรมเน ียม และก  าหนดก ิจการอ่ืนก ับออกประกาศเพ่ือปฏ ิบ ัต ิการ 
ตามพระราชบ ัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม ื่อได้ประกาศในราชก ิจจานเุบกษาแล้ว ใหใ้ช้บ ังค ับได้ 
มาตรา 6 เพ่ือประโยชน ์ในการควบคุมค ุณภาพอาหารสัตว์ให้ร ัฐมนตร ีโดยค  าแนะน า            

ของคณะกรรมการม ีอ านาจประกาศก  าหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ ประเภท ชน ิด ล ักษณะ ค ุณภาพหร ือมาตรฐานของอาหารส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะ 

ตลอดจนหล ักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเง ื่อนไขในการผล ิตเพ่ือขาย น  าเข ้าเพ่ือขาย  หร ือขายอาหารส ัตว์
ควบค ุมเฉพาะนั้น 

(2) ชื่อ ประเภท ชน ิด ล ักษณะ ค ุณภาพหร ือมาตรฐานของอาหารส ัตว ์ที่ม ิใช ่อาหารส ัตว์
ควบค ุมเฉพาะตาม (1) ตลอดจนหล ักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขในการผล ิตเพ่ือขาย น  าเข ้าเพ่ือขาย หร ือ
ขายอาหารสัตว์นั้น 

(3) ชื่อ ประเภท ชน ิดหร ือล ักษณะของอาหารส ัตว ์ที่ห ้ามผล ิต น  าเข ้า หร ือขาย ทั้งนี้     
จะก  าหนดเงือ่นไขในการห้ามไว้ด้วยก ็ได้ 

(4) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหร ือค ุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว ์
(5) ค ุณภาพหร ือมาตรฐานของเคร ื่องม ือหร ือเครื่องใช ้ในการผลิตอาหารสัตว์เพ่ือขาย ภาชนะบรรจุ 

ว ัตถ ุที่ห ้ามใช ้เป ็นภาชนะบรรจ ุ และการใช ้ภาชนะบรรจ ุอาหารส ัตว ์เพ่ือขาย ตลอดจนการเก ็บร ักษา 
อาหารสัตว์นั้น 

(6) สถานที่แหง่ใดในราชอาณาจักรใหเ้ป ็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่น าเข้าหร ือส่งออก 
(7) ค ุณสมบัติ หลักเกณฑ ์ และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการผูท้รงค ุณวุฒิตามมาตรา 9 
มาตรา 7 ผู้ผลิตเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หร ือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา 6  (2) ต้องปฏ ิบ ัต ิ        

ตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเง ื่อนไขในการผลิตเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หร ือขายอาหารสัตว์นั้น 
มาตรา 8 ผู ้ผล ิตอาหารส ัตว ์เพ่ือขายต ้องใช ้เคร ื่องม ือหร ือเคร ื่องใช ้ในการผล ิตอาหารส ัตว์            

ทีม่ ีค ุณภาพและมาตรฐาน และเก ็บร ักษาอาหารสัตว์ใหเ้ป ็นไปตามทีร่ ัฐมนตร ีประกาศก  าหนดตามมาตรา 6 (5) 
  ผู้ขายต้องเก็บร ักษาอาหารสตัว์ใหเ้ป ็นไปตามทีร่ ัฐมนตร ีประกาศก  าหนดตามมาตรา 6 (5) 

 
หมวด 1 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 

 มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นรองประธาน
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กรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนห้าคน
เป็นกรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสองคน 
และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สองคน  

  ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่         

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่ง 
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 (4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดี 

แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) การออกประกาศตามมาตรา 6 
 (2) การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 26 มาตรา 40 และมาตรา 50 
 (3) การพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 46 หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 48 
 (4) การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย หรืออธิบดีร้องขอ 
 มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้            

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 มาตรา 14 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ         
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

 การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



31 

 

หมวด 2 
การขออน ุญาตและการออกใบอน ุญาต 
  

มาตรา 15 ผู ้ใดประสงค ์จะผล ิตเพ่ือขายหร ือน  าเข ้าเพ่ือขายอาหารส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะ    
ตามมาตรา 6 (1) ให ้ย ื่นค  าขออน ุญาตและเม ื่อผู ้อน ุญาตออกใบอน ุญาตให ้แล ้วจ ึงจะผล ิตเพ่ือขาย       
หร ือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบค ุมเฉพาะนั้นได ้

การขออนุญาตและการออกใบอน ุญาตตามวรรคหน ึ่งให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเง ื่อนไข   
ทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ร ับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบ ัติตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเง ื่อนไขในการผลิตเพ่ือขาย 
หร ือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบค ุมเฉพาะทีร่ ัฐมนตร ีประกาศก  าหนดตามมาตรา 6 (1) ด้วย 

มาตรา 16 ผู ้ใดผล ิตเพ่ือขาย หร ือน  าเข ้าเพ่ือขายอาหารส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะตามที่ก  าหนด      
ในประกาศตามมาตรา 6 (1) อย ู่ก ่อนวันที่ประกาศดังกล่าวม ีผลใช้บ ังค ับและประสงค ์จะด าเนินการต่อไป 
ต้องย ื่นค  าขออน ุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นม ีผลใช้บ ังค ับ เม ื่อย ื่นค  าขอดังกล่าวภายใน 
ก  าหนดเวลาแล ้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะม ีค  าสั่งไม ่อนุญาต ทั้งนี้ ผู ้ได ้ร ับใบอน ุญาตผล ิตเพ่ือขาย 
หร ือน าเข้าเพ่ือขายอย ู่แล้วไม ่ต้องย ื่นค  าขออน ุญาตอีก 

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค ์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) ให้ย ื่นค  าขออนุญาต      
และเม ื่อผู้อนุญาตออกใบอน ุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบค ุมเฉพาะนั้นได ้

การขออน ุญาตและการออกใบอน ุญาตตามวรรคหน ึ่ง ให้เป ็นไปตามหล ักเกณฑ ์ วิธ ีการ และเง ื่อนไข   
ทีก่  าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ร ับใบอนุญาตตามวรรคหน ึ่งต ้องปฏ ิบ ัต ิตามหล ักเกณฑ ์ วิธ ีการ และเง ื่อนไขในการขายอาหารสัตว์ 
ควบค ุมเฉพาะทีร่ ัฐมนตร ีประกาศก  าหนดตามมาตรา 6 (1) ด้วย 

มาตรา 18 ผู ้ใดขายอาหารส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะตามทีก่  าหนดในประกาศตามมาตรา 6 (1) อย ู่ก ่อน
วันทีป่ระกาศดังกล่าวม ีผลใช้บ ังค ับและประสงค ์จะด าเนินการต่อไป ต้องย ื่นค  าขออน ุญาตภายใน สามส ิบวัน
นับแต่ว ันที่ประกาศน ั้นม ีผลใช้บ ังค ับ เม ื ่อย ื่นค  าขอด ังกล่าวภายในก  าหนดเวลาแล ้ว ให้ด าเนินการ ต่อไปได้
จนกว่าจะม ีค  าสั่งไม ่อนุญาต ทัง้นี้ ผู้ได้ร ับใบอนุญาตขายอย ู่แล้วไม ่ต้องย ื่นค  าขออน ุญาตอีก 

มาตรา 19 เมื่อได้รับค าขอตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17หรือมาตรา 18 ให้ผู้อน ุญาตตรวจ
พ ิจารณาและออกใบอน ุญาต หร ือม ีหน ังส ือแจ ้งค  าสั่งไม ่อน ุญาตพร ้อมด ้วยเหต ุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันที่ได้ร ับค  าขอซ ่ึงม ีรายละเอียดถูกต้องและครบถ ้วน 

ในกรณีม ีเหตุจ าเป ็นที่ผู้อนุญาตไม ่อาจออกใบอน ุญาต หร ือย ังไม ่อาจม ีค  าสั่งไม ่อนุญาตได้ภายใน 
ก  าหนดเวลาตามวรรคหน ึ่ง ให้ขยายเวลาได้อีกไม ่เก ินสองครั้ง คร ั้งละไม ่เก ินสามสิบวัน แต่ต้องม ีหนังสือ 
แจ ้งการขยายเวลาและเหต ุจ  าเป ็นแต ่ละครั้งให ้ผู ้ขออน ุญาตทราบก ่อนสิ้นก  าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหร ือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแตก่รณี 

มาตรา 20 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้เมื่อปรากฏว่า 
ผู้ขออนุญาต 

(1) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(3) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
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(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก 
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัติ

นี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(7) มีสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและอุปกรณ์

ที่ใช้ในการผลิต การขาย หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะและจ านวนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการต้องมี 
คุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (4) (5) หรือ (6) 

มาตรา 21 บทบัญญัติตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 ไม่ใช้ บังคับแก่ 
(1) กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผลิตเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ 

ควบคุมเฉพาะเพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
(2) การผลิตเพ่ือขาย การน าเข้าเพ่ือขาย หรือการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือเป็นตัวอย่าง 

ในทางวิชาการ เพ่ือใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อ 
(3) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่งผลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือใช้เลี้ยง

สัตว์ของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน 
  ผู้ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
มาตรา 22 ประเภทของใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(2) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม (1) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (3) ส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิต 

และผู้รับใบอนุญาตตาม (2) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (3) ส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนน าเข้าด้วย 
มาตรา 23 ใบอนุญาตตามมาตรา 22 ให้คุ้มกันถึงลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รบัใบอนุญาตด้วย 
ให้ถือว่าการกระท าของลูกจา้งหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่งเป็น

การกระท าของผู้รบัใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าว เป็นการสุดวิสัยที่
ตนจะลว่งรูห้รือควบคุมได้ 

มาตรา 24 ใบอนุญาตตามมาตรา 22 ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะใหใ้ช้ได้สามปีนบัแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ไดห้นึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 

  มาตรา 25 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ    
เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องกระท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน จะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและขอ
ผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายในก าหนดก็ได ้แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้น
ผิดตามมาตรา 77 หรือมาตรา 78 แล้วแต่กรณี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระท ามิได้ 
มาตรา 26 ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ
หนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ค าวินิจฉัยของรฐัมนตรใีห้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคสอง 

รัฐมนตรีมีอ านาจสัง่อนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เม่ือผู้อุทธรณ์ร้องขอ 

หมวด 3 
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
มาตรา 27 ให้ผู้ร ับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบค ุมเฉพาะปฏ ิบ ัติดงัต่อไปนี้ 
(1) จัดให้ม ีป ้ายไว้ในที่เป ิดเผยซึ่งเห็นได้ง ่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป ็นสถานที่ผลิตอาหาร 

ส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะหร ือเป ็นสถานที่เก ็บอาหารส ัตว ์ควบค ุมเฉพาะ ล ักษณะ ขนาดของป ้าย และข ้อความ 
ที่แสดงในป ้าย ใหเ้ป ็นไปตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และเง ื่อนไขทีร่ ัฐมนตร ีประกาศก  าหนด 

(2) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(3) จัดให้มีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิตก่อนน าออกจากสถานที่ผลิต           
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสามปี 

(4) จัดให้มีฉลากส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา 28 เพ่ือประโยชน์ในการส่งออก ผู้ผลิตจะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือการส่งออก 
โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อก าหนดก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติ           
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร 
มาตรา 29 ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความ      
ที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

(2) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 
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(3) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ทุกครั้งที่น าเข้า 

(4) จัดให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอ่ืนที่หน่วยงาน
ของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง หนังสือรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

(5) จัดให้มีฉลากส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ การแสดงฉลาก และข้อความในฉลากให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา 30 เมื่อมีประกาศตามมาตรา 6 (6) แล้ว ให้ผู้น าเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์น าอาหารสัตว์   
ที่ตนน าเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ 

การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด 

มาตรา 31 ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์ 

ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงใน
ป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  (2) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ  

  (3) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 27 (4) หรือ
มาตรา 29 (5) แล้วแต่กรณี ให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน  

  (4) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะบรรจุ อาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะช ารุด ห้ามน ามาขาย 

 มาตรา 32 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่น     
ค าขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 

 การขอรับใบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 33 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเหน็ได้ง่าย     

ณ สถานที่ผลติอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่น าเข้าอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณ ี

 มาตรา 34 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่น าเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งการย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา 15 
และมาตรา 17 มาใช้บังคับกับการย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สถานที่น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
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หมวด 4 
การข้ึนทะเบียนอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

 

 มาตรา 35 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 15 ที่ประสงค์จะผลิต หรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใด 
ต้องน าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว จึงจะผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

 การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนญุาตผลิตอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิต
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือน าไปใช้เลี้ยงสตัว์ของตนเอง ทั้งนี ้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
ที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนด 
 มาตรา 36 เมื่อมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แล้ว ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ซึ่งผลิตหรือน าเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ต้องน าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมา
ขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับหรือนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 16 แล้วแต่กรณี และให้ผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นต่อไปได้จนกว่า
ผู้อนุญาตจะแจ้งว่าไม่ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ 
 มาตรา 37 ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
 มาตรา 38 การแก้ไขรายการในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้กระท าได้     
เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา 39 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ถูกสั่งยกเลิก
หรือเพิกถอน 

 มาตรา 40 อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไว้แล้ว  หากภายหลัง
ปรากฏว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 6 (1) หรือไม่มีการผลิตหรือน าเข้าเกินสองปีหรืออาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งแก้ไข ยกเลิกหรือเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
เนื่องจากไม่มีการผลิตหรือน าเข้าเกินสองปี หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 ค าวินิจฉัยของรฐัมนตรใีห้เป็นที่สุด 
 การอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะการแก้ไขรายการในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียม 
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มาตรา 41 ในกรณีที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด 

 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 5 
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

 

 มาตรา 42 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แจ้งการ
เลิกกิจการเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ และให้ถือว่าใบอนุญาตและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วัน
แจ้งเลิกกิจการนั้น 

 การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจ านวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 43 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
ต้องแจ้งจ านวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นให้ผู้อนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

 การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 44 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอ่ืน 
หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่    
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน
เก้าสิบวัน 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาตเหลืออยู่ 
ห้ามผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว และให้ท าลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งและให้ผู้ รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ               
ทั้งนี ้การท าลายให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 45 ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจาก

ทายาท แสดงความจ านงต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอประกอบกิจการนั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้แสดงความ
จ านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ถือว่าผู้แสดงความจ านง เป็นผู้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

 การแสดงความจ านง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้น า
ความในมาตรา 44 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกรณีที่ทายาทผู้ครอบครองอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นไม่แสดงความจ านงเพ่ือขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
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หมวด 6 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 มาตรา 46 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 15 หรือมาตรา 17 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  แต่ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับ
ใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดก็ได ้

 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและในระหว่าง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ 

 มาตรา 47 ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งยกเลิกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนก าหนดเวลาได้เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แล้ว 
 มาตรา 48 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา 56 (1) หรือฝ่าฝืนค าสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ผู้ถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา 49 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ปิดค าสั่งไว้ 
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งค าสั่งนั้น
แล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง 

 มาตรา 50 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือค าสั่ง 

เพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
มาตรา 51 ผู้ถ ูกสั่งเพ ิกถอนใบอน ุญาตต ้องขายอาหารส ัตว์ควบค ุมเฉพาะของตนที่เหล ืออย ู่ซึ่งม ิใช ่

อาหารส ัตว ์ห ้ามขายตามมาตรา 56 ให ้แก ่ผู ้ร ับใบอน ุญาตอื ่นหร ือบ ุคคลที่ผู ้อน ุญาตเห ็นสมควรภายใน     
เก ้าส ิบว ันน ับแต ่ว ันที่ได ้ร ับแจ ้งค  าสั่งเพ ิกถอนใบอน ุญาตหร ือว ันที่ได ้ร ับแจ ้งค  าว ิน ิจฉ ัยของร ัฐมนตร ี ทั้งนี้        
ผู้อนญุาตอาจขยายเวลาดังกล่าวใหต้ามทีเ่ห็นสมควร แตไ่ม ่เก ินเก ้าสิบวัน 

 ให้น  าความในมาตรา 44 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บ ังค ับก ับกรณ ีทีผู่ ้ถ ูกสั่งเพ ิกถอนใบอน ุญาต 
ไม ่สามารถปฏ ิบ ัตติามวรรคหน ึ่งโดยอน ุโลม 
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หมวด 7 
ใบรับรอง 

 

 มาตรา 52 เพ่ือเป็นการจัดการผลิตอาหารสัตว์ที่ดี ผู้ผลิตอาหารสัตว์จะขอให้ผู้อนุญาตออกใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ก็ได้โดยผู้ร้องขอจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 

 การก าหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรอง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ ตลอดจนการขอใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 มาตรา 53 ใบรับรองตามมาตรา 52 ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันออกใบรับรอง 
 (2) ใบรับรองอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์นอกจาก (1) ให้ใช้ได้เฉพาะครั้งเท่านั้น 

 มาตรา 54 ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบรับรองตามมาตรา 52 เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบรับรอง    
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 52 วรรคสอง 
 มาตรา 55 การขอต่ออายุใบรับรองให้ยื่นค าขอก่อนใบรับรองสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบรับรองแล้ว ให้ใบรับรองเดิมใช้ต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองนั้น 

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองจะต้องกระท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

การขอต่ออายุใบรับรองและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

หมวด 8 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 

 มาตรา 56 ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ 
 (1) อาหารสัตว์ปลอมปน 
(2) อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 
(3) อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน 
(4) อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(5) อาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
(6) อาหารสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (3) 
มาตรา 57 อาหารสัตว์ปลอมปน ได้แก่ 

 (1) อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) ที่ใช้วัตถุอ่ืนเป็นส่วนผสมไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ยกเว้นวัตถุ      
ซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือ 
 (2) อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) ที่เพ่ิม สับเปลี่ยน ใช้วัตถุอ่ืนปน หรือลดปริมาณวัตถุที่มีคุณค่า 
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 มาตรา 58 อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ได้แก่ อาหารสัตว์ตามมาตรา 6(1) หรือ(2) ที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก  
 (2) มีสิ่งใด ๆ ที่อาจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของอาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ 
ตามลักษณะ ชนิด หรือปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
 (3) บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา 6 (5) 
 มาตรา 59 อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน ได้แก่ อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ที่มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานไม่ถูกต้องตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 60 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าอาหารสัตว์ตามมาตรา   
6 (1) หรือ (2) เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพไม่ได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุ       
อันควรเชื่อได้ว่าอาหารสัตว์นั้นไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 
 มาตรา 61 เพ่ือประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ให้ถูกสุขลักษณะ
ปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ให้อธิบดีมีอ านาจ 
 (1) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) 
ปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 
 (2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์งดการผลิต น าเข้าหรือขายอาหาร
สัตว์ตามมาตรา 6 (1) ที่ผลิตหรือน าเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ หรือปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์ว่า
เป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ที่ไม่สมควรใช้เลี้ยงสัตว์ 
 (3) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารสัตว์ให้ประชาชนทราบในกรณีท่ีเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา 56 
หรือภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุท่ีต้องห้ามตามมาตรา 6 (5) ประกาศตาม (3) ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ให้ระบุชื่อผู้ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการพร้อมทั้งชนิด
และลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น และถ้าอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุดังกล่าวมีชื่อทางการค้า
หรือล าดับครั้งที่ผลิตหรือน าเข้า ให้ระบุชื่อทางการค้าและล าดับครั้งที่ผลิตหรือน าเข้านั้นด้วยแล้วแต่กรณี 

 (ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า แต่ปรากฏตัวผู้ขาย ให้ระบุชื่อผู้ขายและสถานที่ขาย 
พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น 

หมวด 9 
การโฆษณาอาหารสัตว์ 

 

 มาตรา 62 การโฆษณาอาหารสัตว์ ต้อง 
 (1) ไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งก าเนิดของอาหาร
สัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
 (2) ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์การโฆษณาอาหาร
สัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 63 ผู้ใดสงสยัว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ของตนจะเปน็การฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิี ้
อาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณีนี้ผู้อนุญาตจะต้องให้ความเห็น
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และแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว 

 การพิจารณาของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 การให้ความเห็นของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปไม่ตัดอ านาจของ         
ผู้อนุญาตที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร 

 การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของผู้อนุญาตที่ให้ตามวรรคหนึ่ง  มิให้ถือว่าการกระท านั้น       
เป็นความผิดทางอาญา 
 มาตรา 64 เพ่ือประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณาแก้ไขหรือระงับการโฆษณาอาหารสัตว์ที่เห็นว่าเป็น
การโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 62 
 (2) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เลี้ยงสัตว์ที่อาจเกิดข้ึนจากการโฆษณาที่ได้กระท าไปแล้ว 
 (3) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณา ระงับการผลิต การน าเข้า การขายหรือการโฆษณา
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณภาพหรือสรรพคุณตามท่ีโฆษณา 

หมวด 10 
พนักงานเจ้าหนา้ที่ 

 

มาตรา 65 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เข้าไปในสถานที่ผลิต น าเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น 
เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุก 
อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ รวมตลอด  
ทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรอืวิธีการเก็บรักษา 
 (3) น าอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือทดสอบ 
ตรวจ หรือวิเคราะห์ 
 (4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ทั้งนี้     
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 (5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอ านวย 
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 
 มาตรา 66 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 65 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้รับ
ใบอนุญาต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา 67 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
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 มาตรา 68 สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 65 (4) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์เมื่อปรากฏว่า 
 (1) ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ยึดหรืออายัด 

 (2) ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดี หรือ 

 (3) ในกรณีที่มีการด าเนินคดีและพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษา   
ให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเด็ดขาด    
ไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

 มาตรา 69 ถ้าสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 65 (4) เป็นของเสียง่าย หรือเป็นของที่ใกล้จะหมดอายุ
การใช้งานตามที่ก าหนดไว้ หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เกินค่าของสิ่งนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดสิ่งนั้นเสียก่อนคดีถึงที่สุด  
หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระ
ติดพันทั้งปวงแล้ว เหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐ 

 มาตรา 70 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข 
หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้น
ส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพ่ือคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้ หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสม    
ก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติ
ให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนด เพ่ือท าลายหรือจัดการตามควรแก่
กรณ ี
 ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจ าหน่ายได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดหรือขาย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
การจ าหน่าย และค่าภาระท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นก าหนดเก้าสิบวันดังกล่าวแล้ว 
ยังจ าหน่ายไม่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มี
อ านาจสั่งให้ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 
 ในกรณีที่ต้องท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหารสัตว์        
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจ านวนนั้นแก่ทางราชการ 

หมวด 11 
บทก าหนดโทษ 

 

 มาตรา 71 ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์อันเป็นการ 
ฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 6 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 72 ผู้ใดผลิตเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) โดยไม่ปฏิบัติ   
ตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา 73 ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพ่ือขายหรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 74 ผู้ผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง       
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ผู้ผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 75 ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 76 ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 21 (2) หรือ (3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 21 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ      
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 77 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ
แล้วโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทนับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 มาตรา 78 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว        
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 มาตรา 79 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 27 มาตรา 29 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา 80 ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือการส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  28 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 81 ผู้น าเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 82 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง มาตรา 33 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 หรือมาตรา 43 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 มาตรา 83 ผู้ใดผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 37 หรือมาตรา 56 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (3)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 84 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 44 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก   
ไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 85 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดไม่หยุดประกอบกิจการอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 46 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 86 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา 57 (1) หรืออาหาร
สัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (1) หรือ (4) แล้วแต่กรณี           
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (1) หรือ (4) แล้วแต่กรณีต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 87 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา 57 (2) อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 56 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 88 ผู้ใดผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์       
ตามมาตรา 6 (1) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปีหรือปรับ    
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 89 ผู้ใดผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์       
ตามมาตรา 6 (2) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 90 ผู้ใดผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็นอาหารสัตว์ตาม
มาตรา 6 (2) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (3)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 91 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
หรืออาหารสัตว์อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  (3) อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 56 (5) หรือ (6) 
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 92 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี      
ตามมาตรา 61 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 93 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี 
ตามมาตรา 61 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 94 ผู้ใดโฆษณาอาหารสัตว์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 62 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 95 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณาอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของอธิบดีตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 96 ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 มาตรา 97 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 98 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล          
ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่
กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการ
เนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 มาตรา 99 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษ
ปรับหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

เมื่ อผู้ ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่ เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี                
การเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 

  
 มาตรา 100 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มาตรา 101 ใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
หรือจนกว่าผู้อนุญาตจะมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา 102 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2525 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้แทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 103 ค าขออนุญาต และค าขอขึ้นทะเบียน ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตหรือค าขอขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 104 บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ. 2525 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร 

ไม่เกิน 10 ตัน ต่อชั่วโมง ฉบับละ 20,000 บาท 
(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร 

ส่วนที่เกิน 10 ตัน ต่อชั่วโมง คิดเพ่ิมจาก (ก) 
ตันละ 10,000 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน 

(2) ใบรับรองอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 
เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร    ฉบับละ 2,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ฉบับละ 50,000 บาท 
(4) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(ก) ขายส่งและขายปลีก    ฉบับละ 2,000 บาท 
(ข) ขายปลีก     ฉบับละ 1,000 บาท 
(5) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ 10,000 บาท 
(6) การขอแก้ไขรายการในใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์ ครัง้ ละ 10,000 บาท 
(ข) ในส่วนอื่น ๆ ครัง้ ละ 1,000 บาท 
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ 500 บาท 
(8) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์        
ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตั วในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารสัตว์           
ดังนั้น เ พ่ือประโยชน์ ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริ โภค             
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์และใบรับรองอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์  การเลิกกิจการ
และการโอนกิจการ รวมทั้งปรับปรุงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการโฆษณา
อาหารสัตว์ บทก าหนดโทษ และอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 แต่งตั้งให้ผู้ด า รงต า แหน่งสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 มีอ านาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่ว
ราชอาณาจักร 

 (1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (2) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (4) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ข้อ 2 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ด ารงต าแหน่งใน

หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

 (1) ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
 (2) ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) นักวิทยาศาสตร์ 
 (3) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 (ก) ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
 (ข) ผู้เชี่ยวชาญด้านชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

 (ค) นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
 (ง) นายสัตวแพทย์ 
 (จ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 (ฉ) นักวิทยาศาสตร์ 
 (4) ส านักกฎหมาย 
 (ก) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 

 (ข) นิติกร 
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 (5) ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
 (ก) ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (6) กองสารวัตรและกักกัน 
 (ก) ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) นักวิทยาศาสตร์ 
 (ฉ) นิติกร 
 (ช) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 

 (ซ) นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์ 
 (ฌ) สัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์ 
 (ญ) นักวิชาการสัตวบาล ด่านกักกันสัตว์ 
 (ฎ) นักวิทยาศาสตร์ ด่านกักกันสัตว์ 
 (ฏ) พนักงานราชการด่านกักกันสัตว์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 
 (7) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ก) ผู้อ านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) เภสัชกร 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นักวิทยาศาสตร์ 
 (8) ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
 (ข) ปศุสัตว์อ าเภอ 
 (ค) นายสัตวแพทย์ 
 (ง) สัตวแพทย์ 
 (จ) นักวิชาการสัตวบาล 
 (ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (9) ส านักงานปศุสัตว์เขต 
 (ก) ปศุสัตว์เขต 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
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 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
 (10) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

 (ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (11) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 (ก) ปศุสัตว์อ าเภอ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ข้อ 3 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ด ารงต าแหน่งตาม
ข้อ 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) (ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 2 (6) (ช) - (ฏ) ซึ่งปฏิบัติงานประจ า       
ด่านกักกันสัตว์) มีอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558 ในเขต
กรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 2 (6) (ช) - (ฏ) ซึ่งปฏิบัติงานประจ าด่านกักกันสัตว์ และผู้ด ารงต าแหน่ง 
ตามข้อ 2 (8) (9) (10) และ (11) มีอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
ในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ 
 ในกรณีท่ีมีค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อ่ืน ให้มีอ านาจปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 
 ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของกรมประมง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 (1) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 (ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด 
 (2) กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 (ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 (ง) นักวิทยาศาสตร์ 
 (3) กองบริหารจัดการด้านการประมง 
 (ก) ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
 (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า 
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 (ค) นักวิชาการประมง ด่านตรวจสัตว์น้ า 
 (ง) เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้ า 
 (4) กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
 (ก) ผู้อ านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร 
 (5) ส านักงานประมงจังหวัด 
 (ก) ประมงจังหวัด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
 ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (1) (2) (3) (4) (ยกเว้น
ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (3) (ข) - (ง) ซึ่งปฏิบัติงานประจ าด่านตรวจสัตว์น้ า) มีอ านาจปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ า ในเขตกรุงเทพมหานคร
และในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 
 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (3) (ข) - (ง) ซึ่งปฏิบัติงานประจ าด่านตรวจสัตว์น้ า และผู้ด ารงต าแหน่ง 
ตามข้อ 4 (5) มีอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อาหารสัตว์น้ าในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ 
 ข้อ 6 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีอ านาจที่เฉพาะตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2558 ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 
 (1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 (4) สาธารณสุขนิเทศก์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (5) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 (6) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 (7) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้าน
สาธารณสุข 
 (8) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
 (9) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร 
 (10) ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร 
 (11) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบก ากับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด 
 (12) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
 (13) ผู้อ านวยการส านักยา 
 (14) ผู้อ านวยการส านักอาหาร 
 (15) ผู้อ านวยการส านักด่านอาหารและยา 
 (16) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
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 (17) เภสัชกร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 (18) นักวิชาการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ข้อ 7 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีอ านาจที่เฉพาะตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2558 ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2) นายอ าเภอ 
 (3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 (4) เภสัชกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (5) สาธารณสุขอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ 
 (6) เภสัชกรประจ าโรงพยาบาล 
 (7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
                                      ประกาศ ณ วันที ่7 มีนาคม พ.ศ. 2559 

                                     พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
                                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  2558  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559 
  

 โดยที่กรมประมงได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ของกรมประมง         
จึงเห็นสมควรปรับปรุงผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน  
 ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน ของกรมประมง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558    

(1) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า   
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า   
(ข) นักวิชาการประมง   
(ค) เจ้าพนักงานประมง    

(2) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด   
(ข) นักวิชาการประมง  

(3) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง   
(ข) นักวิชาการประมง   
(ค) นักวิทยาศาสตร์  

(4) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  
(ก) ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  
(ข) นักวิชาการประมง  

(5) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต   
(ก) ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต   
(ข) นักวิชาการประมง 
(ค) เจ้าพนักงานประมง   
(ง) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต   
(จ) นักวิชาการประมง ด่านตรวจสัตว์น้ า  
(ฉ) เจ้าพนักงานประมง ด่านตรวจสัตว์น้ า 

(6) ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
(ก) ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
(ข) นักวิชาการประมง   
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(ค) เจ้าพนักงานประมง    
(7) ส านักงานประมงจังหวัด   

(ก) ประมงจังหวัด   
(ข) นักวิชาการประมง   
(ค) เจ้าพนักงานประมง 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ ดังต่อไปนี้แทน  
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง และผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (1) (2) (3) (4)  

และ (5) (ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (5) (ง)-(ฉ) ซึ่งปฏิบัติงานประจ าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต
และด่านตรวจสัตว์น้ า) มีอ านาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่
เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ า ในเขตกรุงเทพมหานครและในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร  

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (5) (ง)-(ฉ) ซึ่งปฏิบัติงานประจ าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต  
และด่านตรวจสัตว์น้ าและผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 4 (6) และ (7) มีอ านาจปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เก่ียวกับอาหารสัตว์น้ าในท้องที ่ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ  

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก าหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 

  
  

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 (1)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยค าแนะน าของ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอาหารสัตว์ ควบคุม
เฉพาะ  พ.ศ.  2558”  

 ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ก าหนดให้อาหารสัตว์  ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ    

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558  
(1) ประเภทวัตถุดิบ   

( ก) กากถั่วเหลือง     
( ข) ถั่วเหลืองอบ   
( ค) กากถั่วลิสง  . 
( ง) ร าสกัดน้ ามัน   
( จ) ข้าวโพดป่น  เกรด 1   
( ฉ) ข้าวโพดป่น  เกรด  2 
( ช) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด   
( ซ) กากดีดีจีเอส   
( ฌ) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา   
( ญ) กากเมล็ดทานตะวัน  
 ( ฎ) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  1   
( ฏ) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  2 
( ฐ) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  3   
( ฑ) ปลาและกระดูกปลาป่น   
( ฒ) เนื้อป่น   
( ณ) เนื้อป่นสกัดไขมัน   
( ด) เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  50)   
( ต) เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  45)   
( ถ) เนื้อสัตว์ปีกป่น   
( ท) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น   
( ธ) ขนสัตว์ปีกป่น 
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(2) ประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์   
(ก) นมผงส าหรับสัตว์ (Whole  Milk  Powder  Feed  Grade)    
(ข) หางนมผงขาดมันเนยส าหรับสัตว์ (Skimmed Milk Powder Feed Grade)  
(ค) หางนมผงพร่องมันเนยส าหรับสัตว์ (Partly Skimmed Milk Powder Feed Grade)   
(ง) หางนมผงดัดแปลงส าหรับสัตว์ (Denatured Skimmed Milk Powder)     
(จ) หางเนยผงส าหรับสัตว์ (Whey Powder)  
(ฉ) อาหารแทนนมส าหรับสัตว์ (Milk Replacer)     
(ช) หางเนยผงดัดแปลงส าหรับสัตว์ (Denatured Whey Powder)     
(ซ) หางเนยผงผ่านกระบวนการส าหรับสัตว์ (Processed Whey Powder)    

 ข้อ 4 ก าหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงไก่  เป็ด  นกกระทา  สุกร  โค  กระบือ  สุนัข  แมว  
กระต่าย  กบ ตะพาบน้ า กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช ปลาน้ าจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ  
ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  2558 

(1) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว   
( ก) หัวอาหารสัตว์   
( ข) อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 
( ค) สารผสมล่วงหน้า  (พรีมิกซ์)  

(2) ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์   
( ก) อาหารเสริมโปรตีน    
( ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ   
( ค) อาหารเสริมวิตามิน   
( ง) อาหารเสริมไขมัน  

 ข้อ ก าหนดให้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว  ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสุนัขและแมว  ดังต่อไปนี้  เป็น
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  2558    
 (1) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน (Complete  Pet  Food)    
 (2) อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง (Complementary Pet Food)    
 (3) อาหารประกอบการรักษาโรคส าหรับสัตว์เลี้ยง (Therapeutic Pet Food)  
  

ประกาศ  ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก าหนดลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย  หรือ

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   พ.ศ.  2558  
  
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 27(1) มาตรา 29 (1) และมาตรา 31 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออก
ประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาดของ
ป้าย  และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต  สถานที่น าเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหาร สัตว์ควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. 2558”  
 ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ป้ายที่ใช้ส าหรับสถานที่ผลิต  สถานที่น าเข้าหรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ      
ให้มีลักษณะ ขนาด และข้อความ ดังต่อไปนี้  
 (1) ท าจากวัตถุถาวร  ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10 x 60 เซนติเมตร    
 (2) สีของป้าย    
   ( ก) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นสีเขียว  
  ( ข) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นสีแสด  
   ( ค) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายส่งและขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็น สีน้ าเงิน  
ส าหรับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นสีแดง (๓) ระบุข้อความเป็น
อักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร  ว่า  “สถานที่ผลิตอาหาร สัตว์ควบคุมเฉพาะ” หรือ “สถานที่
น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หรือ “สถานที่ขายอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ” แล้วแต่กรณี  
 ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมฉพาะ  
หรือผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  จัดให้มีป้ายตามที่ก าหนดในข้อ 3 ไว้ ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้
ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า หรือสถานที่ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
แล้วแต่กรณี  
 ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแยกต่างหากจากสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า  
หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผู้รับใบอนุญาต
น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  จัดให้มีป้ายที่มีลักษณะ  
และสีเช่นเดียวกับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต  สถานที่น าเข้า หรือสถานที่ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่า “สถานที่เก็บรักษา
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”    
  

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ.  2558 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

จัดให้มีหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการน าเข้า พ.ศ. 2559 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา  29  (4)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้        

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการน าเข้า  
พ.ศ.  2559”  

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องจัดให้มีหนังสือรับรอง  ดังต่อไปนี้   
เพ่ือประกอบการน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทุกครั้งที่น าเข้า    
(1) หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  ซึ่งรับรองโดยนายสัตวแพทย์ของหน่วยงาน 

ของรัฐที่รับผิดชอบทางด้านอาหารสัตว์ของประเทศผู้ผลิต หรือหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช  (Certificate  of  
Phytosanitary)  ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต  

(2) หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Certificate of Origin) ซึ่งรับรองโดย
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต  หรือหน่วยงานอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐ ของประเทศผู้ผลิต
รับรอง    

(3) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  หรือรับรองคุณภาพของสินค้า  หรือรับรองมาตรฐาน โรงงาน
ผู้ผลิต  ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต  หรือหน่วยงานอ่ืน ที่หน่วยงานของรัฐ
ของประเทศผู้ผลิตรับรอง  

  

ประกาศ  ณ  วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 

 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดด่านตรวจสอบ 
อาหารสัตว์  พ.ศ.  2559”    

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ 3 ก าหนดให้ด่านกักกันสัตว์ ซึ่งเป็นท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ. 2558 เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่น าเข้าหรือส่งออก  
ข้อ 4 ก าหนดให้ด่านตรวจสัตว์น้ า กรมประมง เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ (เฉพาะอาหาร  

สัตว์น้ า) ที่น าเข้าหรือส่งออก  

  

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบ 

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ.  2560 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป    
ข้อ 3 กรณีน าเข้าอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติดังนี้  
(1) เมื่อได้รับการอนุญาตให้น าเข้าอาหารสัตว์แล้ว ให้ผู้น าเข้าน าอาหารสัตว์มายังด่าน ตรวจสอบ

อาหารสัตว์  
(2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  

ตามหนังสือแจ้งการน าเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  
(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บอาหารสัตว์ที่น าเข้าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
(4) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรือ

อายัดอาหารสัตว์ไว้จนกว่าจะมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หากผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการผ่าน  ให้คืนหรือถอนอายัดอาหารสัตว์นั้น หากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ผ่าน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามประกาศ กรมปศุสัตว์ ซึ่งออกตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

ข้อ 4 กรณีส่งออกอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติดังนี้  
(1) ให้ผู้ส่งออกอาหารสัตว์แจ้งการส่งออก ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือ      

ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ หรือตามที่อธิบดีประกาศก าหนด หรือแจ้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าก่อน      
ท าการส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันท าการ พร้อมเอกสารที่ระบุในแบบค าขอแจ้งการส่งออก อาหารสัตว์ทุกครั้ง   
ที่มีการส่งออก  

หากเป็นกรณีส่งออกอาหารสัตว์น้ าให้แจ้งการส่งออก ณ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ น้ า           
กรมประมง หรือด่านตรวจสอบอาหารสัตว์น้ า หรือแจ้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ล่วงหน้าก่อนท าการส่งออก   
ไม่น้อยกว่าสามวันท าการ พร้อมเอกสารที่ระบุใบแบบค าขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ทุกครั้งที่มี การส่งออก 

(2) ให้ผู้ส่งออกน าอาหารสัตว์มายังด่านตรวจสอบอาหารสัตว์  
(3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาหารสัตว์ให้ตรงตามท่ีระบุในเอกสารหลักฐานตามค าขอแจ้ง    

การส่งออกอาหารสัตว์นั้น   
ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

    พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก าหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ.  2559 

  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา  58 (2)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม คุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดลักษณะ           
ของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  พ.ศ.  2559”  
  ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตามมาตรา  58 (2) ได้แก่  อาหารสัตว์ตามมาตรา  6(1)  หรือ  (2)      
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
  (1) มีเชื้อซัลโมเนลลา  (Salmonella  spp.)    
  (2) มีเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากกว่า  8 x 106  โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ าหนักอาหารสัตว์     
ยกเว้น  อาหารสัตว์ที่มีสารเสริมชีวนะผสมอยู่  
  (3) มีเชื้อราปริมาณมากกว่ า 1 x 105  โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ าหนักอาหารสัตว์                 
กรณีข้าวโพดป่น มากกว่า  5 x 105  โคโลนีต่อหนึ่งกรัมของน้ าหนักอาหารสัตว์  ยกเว้น  อาหารสัตว์ที่มีสาร
เสริมชีวนะผสมอยู่  
  (4) มีปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ประเภท  ดังต่อไปนี้   
  ( ก) ประเภทวัตถุดิบ    
  กากถั่วเหลือง มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม    
  กากถั่วลิสง  มากกว่า 500 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม    
  ปลาป่น  มากกว่า 40 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม    
  ร าข้าว : - ร าละเอียด ร าหยาบ ร าสกัดน้ ามัน มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม    
  ข้าวโพดป่น  มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม    
  ข้าวโพดเมล็ด มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม   
  ( ข) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว    

1. ชนิดหัวอาหารสัตว์     
  หัวอาหารไก่   มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
  หัวอาหารเป็ด มากกว่า 40 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
  หัวอาหารโค - กระบือ มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
  หัวอาหารสุกร มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม  

     2. ชนิดอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป     
อาหารส าเร็จรูปไก่ไข่   มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
อาหารส าเร็จรูปไก่เนื้อ มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
อาหารส าเร็จรูปเป็ด    มากกว่า 30 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
อาหารส าเร็จรูปสุกรแรกเกิดถึงน้ าหนัก  15 กิโลกรัม มากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อหนึ่ง

กิโลกรัม     
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อาหารส าเร็จรูปสุกรน้ าหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่ง
กิโลกรัม     

อาหารส าเร็จรูปโคอายุไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม     
อาหารส าเร็จรูปโคอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มากกว่า 200 ไมโครกรัมต่อหนึ่งกิโลกรัม  

  

            ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ.  2559 
           พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 

  
  

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ 2 ห้ามใช้ เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์  และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ที่เป็น    

สารออกฤทธิ์หรือมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของยาที่สามารถมีฤทธิ์ บ าบัด  
บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์    

 ข้อ 3 ห้ามใช้ ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป และ
เคมีภัณฑ์ เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์  ดังนี้  

 (1) กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-agonist)    
 (2) กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans)    
 (3) กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)    
 (4) คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)    
 (5) อะโวพาร์ซิน (Avoparcin)    
 (6) คาร์บาดอกซ์ (Carbadox)    
 (7) โอลาควินดอกซ์ (Olaquindox)    
 (8) ไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol (DES))  
 (9) เมลามีนหรือสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine or melamine group) เช่น กรดซัยยานูริก  

(Cyanuric acid) แอมมีไลด์ (Ammelide) แอมมีลีน (Ammeline)  
  

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร 
หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 65 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ 
เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพ 

อาหารสัตว์ 
 “อาหารสัตว์” หมายความว่า อาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 “ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า วัตถุใด ๆ ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ 
 “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษ หรือวัตถุอ่ืนซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร เลข ผัง 

หรือแผนแบบอ่ืน จะเป็นวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืน อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายซึ่งอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ 

 “สิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์” หมายความว่า สิ่งที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ เช่น เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการผลิต วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ สัตว์ที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสม      
ในอาหารสัตว์ เป็นต้น 

 “ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์” หมายความว่า ผู้ผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์ 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า สถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ และให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีใช้ผลิต

อาหารสัตว์และที่เก็บอาหารสัตว์ด้วย 
 ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 ข้อ 5 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการค้น 
 (1) สถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาท าการ      

ของสถานที่นั้น 
 (2) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
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 (3) ยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว์ การค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหาย
และกระจัดกระจายเท่าที่จะท าได้ในการนี้จะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือร่วมตรวจค้นดังกล่าวนั้น
ด้วยก็ได้ 

 ข้อ 6 ในกรณีที่มีการค้นแล้วพบว่ามีการกระท าความผิดหรือสงสัยว่ามีการกระท าความผิด              
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการยึด หรืออายัด 
อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์นั้นไว้ เพ่ือทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ 
หรือเป็นพยานหลักฐาน เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือประกอบการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

หมวด 2 
วิธีการค้น ยึด และอายัด 

 
 ข้อ 7 ในการค้น ยึด หรืออายัด ให้กระท าต่อหน้าผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ เจ้าของสถานที่       
เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 8 การยึดหรืออายัดสิ่งของ ให้ท าเครื่องหมายที่สิ่งของนั้น และมีข้อความว่า“ห้ามเคลื่อนย้าย” 
หรือ “ห้ามจ าหน่าย” แล้วแต่กรณี การบรรจุหีบห่อเอกสาร หรือสิ่งของนั้นจะต้องผูกมัด ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง
ถ่ายรูปสิ่งของไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 การยึดหรืออายัดสัตว์ที่ตรวจพบหรือสงสัยว่ามีการใช้วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ให้ท า
เครื่องหมายที่ตัวสัตว์ หรือจะใช้แผ่นเลขหมายผูกคอ หรือต้อนเข้าคอก แล้วผูกเชือกปิดผนึกท าเครื่องหมาย       
ที่ประตูคอก และมีข้อความว่า “ห้ามเคลื่อนย้าย” หรือ “ห้ามจ าหน่าย” แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่อย่าให้เป็น
การขัดข้องต่อการเลี้ยงและดูแลรักษาสัตว์ พร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เพ่ือเป็นหลักฐานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
มอบหมายให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์นั้นก็ได้ 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าบัญชียึดหรืออายัด และให้ท าบันทึกถ้อยค าของผู้ประกอบกิจการอาหาสัตว์ 
เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ หรือสิ่งใด ๆที่ได้จากสัตว์       
เพ่ือน าไปทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้บันทึกการเก็บตัวอย่าง 
 ข้อ 9 ในกรณียึดหรืออายัดเพ่ือทดลอง ตรวจ หรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ 8 วรรคสาม
แล้ว ไม่พบความผิดและไม่มีการด าเนินคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดีและแจ้งให้         
ผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์ เจ้าของสถานที่เลี้ยงสัตว์ยื่นค าร้องขอคืนสิ่งที่ยึด หรือเพิกถอนการอายัดแล้วแต่
กรณ ีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดี 

หมวด 3 
การท าบันทึก 

 ข้อ 10 บันทึกการยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 บันทึกการเกบ็ตัวอย่างอาหารสัตว์และบันทึกถ้อยค า 
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 

         ประกาศ ณ วันที ่11 เมษายน พ.ศ. 2559 
         อยุทธ์ หรินทรานนท์ 
         อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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