
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง การขอข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 
และการแก&ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๘ วรรคสอง

แห2งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ� ออกประกาศไว& ดังต2อไปน้ี 

 
ข&อ ๑  ประกาศนี้เรียกว2า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เรื่อง การขอ

ขึ้นทะเบียนการออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน และการแก&ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข&อ ๒๑  ประกาศฉบับน้ีให&ใช&บังคับต้ังแต2วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป<นต&นไป 
 
ข&อ ๓  ผู&รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะหรือผู&รับใบอนุญาตนําเข&า

อาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ผู&ใดประสงค�จะขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ให&ย่ืนคําขอข้ึน
ทะเบียนต2อพนักงานเจ&าหน&าท่ี พร&อมด&วยหลักฐานตามท่ีระบุไว&ในแบบคําขอน้ัน 

การขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตามวรรคหน่ึง ให&แยกตามประเภทของ
อาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ และเม่ือได&รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะแล&วจึงจะ
ผลิตเพ่ือขายหรือนําเข&าเพ่ือขาย ซึ่งอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ันได& 

 
ข&อ ๔  เม่ือได&รับคําขอพร&อมด&วยหลักฐานถูกต&องและครบถ&วนตามข&อ ๒ ให&

พนักงานเจ&าหน&าท่ีตรวจพิจารณาและออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ หรือมี
หนังสือแจ&งคําสั่งไม2อนุญาตพร&อมด&วยเหตุผลและแจ&งสิทธิอุทธรณ�ให&ผู&ย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบ
วันทําการนับแต2วันท่ีได&รับคําขอ 

 
ข&อ ๕  ผู&รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะผู&ใดประสงค�จะขอ

แก&ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะท่ีได&ข้ึนทะเบียนไว& ให&ย่ืนคําขอต2อพนักงานเจ&าหน&าท่ี
พร&อมด&วยหลักฐานตามท่ีระบุไว&ในแบบคําขอแก&ไขรายการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 

 
ข&อ ๖  เม่ือได&รับคําขอพร&อมด&วยหลักฐานถูกต&องและครบถ&วนตามข&อ ๕ ให&

พนักงานเจ&าหน&าท่ีตรวจพิจารณาและจดแจ&งรายการแก&ไขทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะลงใน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๖ ง/หน&า ๑๐/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ท&ายใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ หรือมีหนังสือแจ&งคําสั่งไม2อนุญาตพร&อมด&วย
เหตุผลและแจ&งสิทธิอุทธรณ�ให&ผู&ย่ืนคําขอทราบภายในสามสิบวันทําการนับแต2วันท่ีได&รับคําขอ 

 
ข&อ ๗  บรรดาคําขอ และใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตาม

ประกาศน้ีให&เป<นไปตามแบบท&ายประกาศน้ี 
 
ข&อ ๘  การย่ืนคําขอตามประกาศน้ี ให& ย่ืน ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค&าปศุสัตว� กรมปศุสัตว� หรือหน2วยงานท่ีกรมปศุสัตว�ประกาศกําหนด 
สําหรับอาหารสัตว� นํ้าท่ี รัฐมนตรีประกาศเป<นอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ใน

กรุงเทพมหานครให&ย่ืน ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค&าปศุสัตว� กรมปศุสัตว� หรือ
หน2วยงานท่ีกรมปศุสัตว�ประกาศกําหนด หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว�นํ้าจืด กองวิจัยและพัฒนาประมง
นํ้าจืด กรมประมง 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง อาจย่ืนคําขอผ2านระบบเครือข2าย
คอมพิวเตอร� ของกรมปศุสัตว�หรือกรมประมง หรือแจ&งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับก็ได& 

 
ข&อ ๙  บรรดาคําขอท่ีได&ย่ืนไว&แล&วก2อนวันท่ีประกาศน้ีใช&บังคับ ให&ถือว2าเป<นคําขอท่ี

ได&ย่ืนตามประกาศน้ีโดยอนุโลม  ท้ังน้ี พนักงานเจ&าหน&าท่ีอาจขอให&ผู&ย่ืนคําขอดังกล2าวดําเนินการหรือ
ส2งหลักฐานเพ่ิมเติมได&ตามท่ีเห็นสมควร 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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[เอกสารแนบท&าย] 
 

๑. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (แบบ บ.ท.ส. ๑) 
๒. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุท่ีผสมแล&ว ชนิด 

อาหารสัตว�ผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว� (แบบ บ.ท.ส. ๒ - ๑) 
๓. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุท่ีผสมแล&วชนิด 

สารผสมล2วงหน&า (พรีมิกซ�) (แบบ บ.ท.ส. ๒ - ๒) 
๔. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุท่ีผสมแล&วชนิด 

อาหารสัตว�เลี้ยงท่ีมีโภชนาการครบถ&วน (แบบ บ.ท.ส. ๒ - ๓) 
๕. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุท่ีผสมแล&วชนิด 

อาหารขบเค้ียว/อาหารว2างสําหรับสัตว�เลี้ยง (แบบ บ.ท.ส. ๒ - ๔) 
๖. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุท่ีผสมแล&วชนิด 

อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว�เลี้ยง (แบบ บ.ท.ส. ๒ - ๕) 
๗. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ�นมสําหรับ

สัตว� (แบบ บ.ท.ส. ๓) 
๘. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารเสริมสําหรับ

สัตว� (แบบ บ.ท.ส. ๔) 
๙. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (แบบ ท.ส. ๑) 
๑๐. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล&ว ชนิดอาหาร

สัตว�ผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว� (แบบ ท.ส. ๒ - ๑) 
๑๑. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุท่ีผสมแล&ว ชนิดสาร

ผสมล2วงหน&า (พรีมิกซ�) (แบบ ท.ส. ๒ - ๒) 
๑๒. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล&ว ชนิดอาหาร

สัตว�เลี้ยงท่ีมีโภชนาการครบถ&วน (แบบ ท.ส. ๒ - ๓) 
๑๓. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล&ว ชนิดอาหาร

ขบเค้ียว/อาหารว2างสําหรับสัตว�เลี้ยง (แบบ ท.ส. ๒ - ๔) 
๑๔. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล&ว ชนิดอาหาร

ประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว�เลี้ยง (แบบ ท.ส. ๒ - ๕) 
๑๕. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ�นมสําหรับสัตว� 

(แบบ ท.ส. ๓) 
๑๖. คําขอข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว�

(แบบ ท.ส. ๔) 
๑๗. คําขอแก&ไขรายการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ (แบบ ท.ส. ๕) 
 

(ดูข&อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
วิศนี/ตรวจ 

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 


