
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�การแสดงฉลากและข#อความในฉลาก 

สําหรับอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๒๗ (๔) และมาตรา ๒๙ (๕) แห2ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
จึงออกประกาศไว# ดังต2อไปน้ี 

 
ข#อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว2า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง กําหนด

หลักเกณฑ�การแสดงฉลากและข#อความในฉลากสําหรับอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข#อ ๒๑  ประกาศฉบับน้ีให#ใช#บังคับต้ังแต2วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป@นต#นไป 
 
ข#อ ๓  ให#ผู#รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข#าอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ จัดให#มีฉลาก

ขนาดพอสมควรโดยปEดหรือติดไว#ท่ีภาชนะบรรจุอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะให#เห็นข#อความครบถ#วน 
และชัดเจน ข#อความในฉลากต#องเป@นภาษาไทย หรือมีทั้งภาษาไทยและภาษาต2างประเทศท่ีมีข#อความ
อย2างเดียวกันกํากับไว#ด#วยก็ได# และอย2างน#อยต#องมีข#อความดังต2อไปน้ี 

(๑) ช่ืออาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะทางการค#า ยกเว#นอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ 

(๒) เลขทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตามท่ีปรากฏในใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 

(๓) ช่ือผู#ผลิตและสถานท่ีผลิต ช่ือผู#นําเข#าและสถานท่ีนําเข#า 
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริกของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะท่ี

บรรจุในภาชนะบรรจุน้ัน 
(๕) ช่ือของวัตถุดิบท่ีสําคัญซึ่งใช#เป@นส2วนผสม 
(๖) คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตามท่ีปรากฏในใบสําคัญการข้ึน

ทะเบียนอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 
(๗) วันท่ี เดือน ปK ท่ีผลิตอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ และวันท่ี เดือน ปK ท่ีอาหารสัตว�

ควบคุมเฉพาะล2วงอายุ 
(๘) วิธีใช# ขนาดการใช# และอัตราการใช# ยกเว#นอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะประเภท

วัตถุดิบและประเภทวัตถุที่ผสมแล#ว ชนิดอาหารสัตว�ผสมสําเร็จรูป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน#า ๓/๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว2าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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กัญฑรัตน�/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 


