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เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 
 
 

แนวทางการควบคมุ กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 
 
 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 
 

ณ ห้องประชุมกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
และระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet  
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ระเบียบวาระการประชุมชี้แจง 
แนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 

และระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
  ชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็น ดังนี้ 
  2.1 กฎหมาย อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 
        2.1.1 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
        2.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
        2.1.3 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
  2.2 การจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิตเบื้องต้น 
        - วัตถุอันตราย 
        - อาหารสัตว์ 
        - ยาสัตว ์

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  3.1 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 
  3.2 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการนำเข้า ส่งออกปัจจัยการผลิต 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ที่มาของการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัย               
การผลิตในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมประมงที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ กำกับดูแล วัตถุอันตราย             
และการค้าปัจจัยการผลิตได้รับความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัย   
การผลิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมงให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายความคุม ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงาน               
ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การลดปัญหาการตรวจพบสาร
ตกค้างหรือสารปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
  
  
  
  
  
  

มติที่ประชุม 

  
  
  
  
  
  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 กฎหมาย อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ            
การควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 

กฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 
ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
  - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
  - พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมประมงได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งภายใต้กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื ่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535              
ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 

- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                  
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำ 



4 
 

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2561 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงสำเร็จรูปที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์ (กรมประมง
รับผิดชอบเฉพาะยาที่ใช้สำหรับสัตว์น้ำ) 

อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

มาตรา 52 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้นำผ่าน ผู้นำกลับเข้ามา              
ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ในการนี้             
หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิต  
หรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้น หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

เมื ่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู ้นำเข้า ผู ้ส่งออก ผู ้นำผ่าน ผู ้นำกลับเข้ามา             
ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มี
ความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้น             
แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ ณ สถานที ่ที่ กำหนด เพื ่อทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยคำนึงถึงอันตราย                         
ที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย  

ในกรณีที ่ว ัตถุอันตรายนั ้นอาจจำหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ดำเนินการขายทอดตลาด            
หรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา            
การจำหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกำหนดสามเดือนดังกล่าวแล้ว            
ยังจำหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มีอำนาจสั่ง
ให้ทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้ าของวัตถุอันตราย                
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจำนวนนั้นแก่ทางราชการ  

มาตรา 52/1 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง                
ซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคล                 
หรือทรัพย์สินที่อยู่ในสถานประกอบการหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้น
ดำเนินการแก้ไขการกระทำดังกล่าว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 

มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย สถานที่เก็บ

ร ักษาว ัตถ ุอ ันตราย หร ือสถานที ่ท ี ่สงส ัยว ่า เป ็นสถานที ่ เช ่นว ่าน ั ้นในระหว ่างเวลาพระอาทิตย ์ขึ้น                          
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัย               
ว่าบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ                
ที่เก่ียวกับวัตถุอันตราย 

(2) นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง              
เพ่ือตรวจสอบ 

(3) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร             
หรือสิ่งใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได ้
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ยกเว้นผู ้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นิติกร ระดับปฏิบัติการ                  
เจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน ไม่มีอำนาจตามมาตรา 54 (4) 

มาตรา 56 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

มาตรา 65 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย หรือเก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้น 

เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทุก 
อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ ่งใด ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับอาหารสัตว์                   
รวมตลอดท้ังวิธีการผลิตอาหารสัตว์ หรือวิธีการเก็บรักษา 

(3) นำอาหารสัตว์หรือวัตถุที ่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง                 
เพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์ 

(4) ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ ่งใด ๆ เกี ่ยวกับอาหารสัตว์               
ทั้งนี ้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด 

(5) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเพื่อประกอบ   
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 

มาตรา 66 ในการปฏิบัติหน้าที ่ตามมาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่แสดงบัตรประจำตัว            
ต่อผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มาตรา 67 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่เป็นเจ้าพนักงาน           
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 70 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข 
หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู ้นั้น
ส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้  หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมกไ็ด้
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าว ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กำหนด เพ่ือทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจำหน่ายได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดหรือขาย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื ่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา                 
การจำหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกำหนดเก้าสิบวันดังกล่าวแล้ว             
ยังจำหน่ายไม่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร ก็ให้มีอำนาจ
สั่งให้ทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทำลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหารสัตว์               
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจำนวนนั้นแก่ทางราชการ 

 
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

มาตรา 91 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที ่ผลิตยา สถานที ่ขายยา สถานที ่นำหรือสั ่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร                  

หรือสถานที่เก็บยา ในระหว่างทำการ เพ่ือตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
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(2) นำยาปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือวิเคราะห์   
(3) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไปในสถานที่

ใด ๆ เพ่ือตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตลอดจน
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับยาดังกล่าวได้  ทั ้งนี้ เฉพาะในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับยา                  
เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มุ่งหมายใช้กับสัตว์ 

มาตรา 92 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคล           
ซึ่งเก่ียวข้องร้องขอ 

มาตรา 94 ในการปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ เป ็นเจ้าพนักงาน                     
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

1) การมีไว้ในครอบครองเพ่ือขายสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
ต้องได้รับใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  2 หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง                    
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หากผู้ใดขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครอง
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 22 มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 หร ือขายผลิตภ ัณฑ์ว ัตถ ุอ ันตรายชนิดที่  3 โดยไม่ได้ร ับใบอน ุญาตม ีไว ้ในครอบครอง                    
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 23 มีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจำคุก            
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

2) ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครองเพ่ือขายสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 
หากผู้ใดขายหรือครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ             

ตามมาตรา 43 มีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
3) ร้านที่ขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ต้องติดแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย 
หากร้านใดไม่ติดแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ถือเป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
4) การมีไว้ในครอบครองเพ่ือขายสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ผลิตภัณฑ์นั้นต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 36 อย่างถูกต้อง และมีหมายเลขทะเบียนวัตถุอันตรายปรากฎอยู่บนฉลาก  
หากผู้ใดขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามมาตรา 36 

แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (4) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะมีโทษ            
ตามมาตรา 78 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ หรือหากเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 จะมีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 78 

5) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขายต้องยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ 
หากผู้ใดขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

ตามมาตรา 45 (3) ) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มีโทษตามมาตรา 77 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี                
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จะมีโทษตามมาตรา 79             
ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77 
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กรณีดังต่อไปนี้ ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดจากห้องปฏิบัติการ 
6) ห้ามมิให้ครอบครองเพ่ือขายสำหรับวัตถุอันตรายปลอม หากผลการตรวจพิสูจน์ชี ้ชัดว่าวัตถุ

อันตรายที่ขายเป็นวัตถุอันตรายปลอม ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (1) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั ้งจำทั ้งปรับ                        
หรือหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จะมีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 75 

7) ห้ามมิให้ครอบครองเพื่อขายสำหรับวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าวัตถุ
อันตรายที่ขายเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (2) หากเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 มีโทษตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ             
หรือหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 76 

- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
1) การขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

หากผู ้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ                        
ตามมาตรา 17 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

2) ร้านขายอาหารสัตว์ต้องติดแสดงป้าย “สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” ไว้ในที่เปิดเผย 
หากร้านขายอาหารสัตว์ไม่ติดแสดงป้าย “สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” ไว้ในที่เปิดเผย  

ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
3) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ขายต้องได้รับการขึ ้นทะเบียนตามมาตรา 35 อย่างถูกต้อง              

และมีหมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปรากฎอยู่บนฉลาก 
หากผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามมาตรา 56 (4) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี                
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

4) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ขายต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และภาชนะ
บรรจุอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด 

หากร้านขายอาหารสัตว์ขายอาหารสัตว์โดยไม่มีการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารสัตว์นั้น             
หรือฉลากสูญหาย ลบเลือน ฉีกขาดทำให้อ่านไม่ได้ จะถือว่าร้านขายอาหารสัตว์นั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 (3) 
หรือพบว่าภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะฉีกขาด หรือแตก หรือมีร่องรอยหนูกัด ไม่สามารถเก็บรักษา
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้มีคุณภาพได้ จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 (4) โดยจะมีโทษตามมาตรา 79            
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

5) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ขายต้องยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ 
หากผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา             

56 (2) มีโทษตามมาตรา 88 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท             
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

กรณีดังต่อไปนี้ ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดจากห้องปฏิบัติการ 
6) ห้ามมิให้ขายอาหารสัตว์ปลอมปน หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่าอาหารสัตว์ที่ขายเป็นอาหาร

สัตว์ปลอมปน ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (1) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสามป ีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

7) ห้ามมิให้ขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน หากผลการตรวจพิสูจน์ชี ้ชัดว่าอาหารสัตว์ที ่ขาย              
เป็นอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (3) มีโทษตามมาตรา 90 วรรคสอง                
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
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- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
1) การขายยาสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ 

หากผู้ใดขายยาสัตว์น้ำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 12 มีโทษ
ตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

2) ร้านขายยาสัตว์ต้องติดป้ายแสดงสถานที่ขายยาและป้ายแสดงชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
หากร้านขายยาสัตว์ไม่ติดป้ายแสดงสถานที่ขายยาและป้ายแสดงชื ่อผู ้มีหน้าที ่ปฏิบัติการ             

ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 26 มีโทษตามมาตรา 105 ต้องระวางโทษปรับตั ้งแต่สองพันบาท             
ถึงหนึ่งหมื่นบาท 

3) ยาสัตว์ที่ขายต้องได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา 79 อย่างถูกต้อง และมีหมายเลขทะเบียน
ยาสัตว์ปรากฎอยู่บนฉลาก 

หากผู้ใดขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 72 (4) มีโทษ
มาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

4) ยาสัตว์ที่ขายต้องยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ 
หากผู้ใดขายยาสัตว์น้ำที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 72 

(3) มีโทษตามมาตรา 121 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ              
ถ้าผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาเสื่อมคุณภาพ จะมีโทษตามมาตรา 121 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามพันบาท 

กรณีดังต่อไปนี้ ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิดจากห้องปฏิบัติการ 
5) ห้ามมิให้ขายยาปลอม หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาปลอม ถือเป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามมาตรา 72 (1) มีโทษตามมาตรา 119 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ 
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื ่นบาท หากผู้กระทำความผิดไม่รู ้ว ่าเป็นยาปลอมจะมีโทษตามมาตรา 119 วรรคสอง               
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าพันบาท 

6) ห้ามมิให้ขายยาผิดมาตรฐาน หากผลการตรวจพิสูจน์ชี้ชัดว่ายาสัตว์ที่ขายเป็นยาผิดมาตรฐาน 
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 72 (2) มีโทษตามมาตรา 120 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับ          
ไม่เกินห้าพันบาท หากผู้กระทำความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาผิดมาตรฐานจะมีโทษตามมาตรา 120 วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ความเห็นที่ประชุม 
  
  
  
              

มติที่ประชุม 
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2.2 การจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิตเบื้องต้น 

ปัจจัยการผลิตทางการประมงสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ประกอบด้วย  
1.1 อาหารสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
1.2 ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
1.3 วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

2. ปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ได้แก่ ปัจจัยการผลิตประเภทอ่ืน 
ที่นอกเหนือจาก อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำ และวัตถุอันตรายทางการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ เช่น วัสดุปูน แร่ธาตุ                  
สีน้ำเทียม สารปรับสภาพน้ำ สารกระตุ ้นภูมิคุ ้มกัน สารเร่งหรือกระตุ ้นการเจริญเติบโต สารสกัดจากสมุนไพร                       
อาหารสัตว์น้ำสวยงาม โรติเฟอร์ ไรแดง อาร์ทีเมีย สาหร่ายผง 100% ไคโตซาน แอสต้าแซนทิน ออกซิเจนผง เป็นต้น 

หลักการจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิตทางการประมงตามกฎหมายควบคุม โดยการสังเกต 
แปล และวิเคราะห์ความหมายจากข้อความที่ปรากฏอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ว่าเข้าข่ายตามนิยามของกฎหมาย
ที่ควบคุมหรือไม่ ดังนี้ 

1. การจำแนกเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ ่งต้องพิจารณาและตีความหมายของข้อความที ่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์                 
ว่ามีวัตถุประสงค์และลักษณะวิธีการใช้เข้าข่ายเป็น “อาหารสัตว์” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 หรือไม ่โดย “อาหารสัตว์” หมายความว่า  

(1) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ด่ืม เลีย หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์ โดยวิธีการใด  ๆหรือ 
(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ที ่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม         

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนำเข้าเพื่อขาย
ต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี ้ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

อาหารสัตว์น้ำที่จัดเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง 
กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ข้อ 4 กำหนดให้อาหารสัตว์                
ที่ใช้สำหรับเลี้ยง กบ ตะพาบน้ำ กุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด ปลาดุก ปลาน้ำจืดกินพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ 
ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้ เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ. 2558 

(1) ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว 
(ก) หัวอาหารสัตว์ 
(ข) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 
(ค) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

(2) ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 
(ก) อาหารเสริมโปรตีน 
(ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ 
(ค) อาหารเสริมวิตามิน 
(ง) อาหารเสริมไขมัน 

2. การจำแนกเป็นยาสัตว์ ที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งต้องพิจารณาจาก
ข้อความที่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่าว่ามีวัตถุประสงค์และลักษณะวิธีการใช้เข้าข่ายเป็นยาตามนิยาม                
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม ่โดย “ยา” หมายความว่า  
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(1) วัตถุท่ีรับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ 
(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค                

หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์   
(3) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือ 
(4) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกาย

ของมนุษย์หรือสัตว์  
3. การจำแนกเป็นวัตถุอันตราย ที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535               

ซึ ่งต้องพิจารณาจากรายละเอียดข้อความที ่ปรากฏบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีชื ่อสารสำคัญ  วิธ ีการใช้                
และวัตถุประสงค์ที่มิใช่การผสมอาหารให้สัตว์กินหรือมีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค 
โดยวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การควบคุม  ป้องกัน กำจัด 
ทำลาย เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา ปรสิต พืช หรือสัตว์อ่ืน รวมถึงผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำ โดยวัตถุอันตราย
ที่กรมประมงรับผิดชอบจะเป็นไปตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 บัญชี 2 ที่กรมประมงรับผิดชอบ ได้แก่ 

(1) วัตถุอันตรายชนิดที่  1 ไม่ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และไม่ต้องมีใบแจ้งครอบครอง                      
หรือใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ โซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบแจ้งครอบครองวัตถุอันตราย 
ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) ผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำ ผลิตภัณฑ์               
ที่มีส่วนผสมของสาระสำคัญที่ทำขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด ทำลาย หรือควบคุมจุลชีพ ปรสิต พืชน้ำหรือสัตว์น้ำอ่ืน              
ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กากชา ไอโอดีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เมทัลดีไฮด์ อีมาแมกตินเบนโซเอด นิโคลซาไมด์ 
ด่างทับทิม 

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องมีทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย 
ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดที่  3 ได้แก่ กรดอะซีติกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก กรดเปอร์อะซีติก                
กรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก กลูตารัลดีไฮด์ ไตรคลอร์ฟอน ไตรฟลูราลิน                    
เบนซัลโคเนียมคลอไรด์ เฟนตินอะซิเตต มาลาไคต์กรีนออกซาเลตสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม              
มาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์สำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โรตีโนน คลอรีนและสารที่ให้คลอรีน 

(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง ตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิด
ที ่4 ได้แก ่มาลาไคต์กรีนออกซาเลต ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม มาลาไคต์กรีนไฮโดรคลอไรด์ 
ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม กรดไตรคลอโร ไอโซไซยานูริก และเกลือของกรดดังกล่าว 

หลักการพิจารณาเลือกซื้อเลือกใชป้ัจจัยการผลิตทางการประมง 
1. พิจารณารายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบของสารสำคัญ ส่วนผสมของ

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะและวิธีการใช้งาน สรรพคุณ อัตราการใช้ ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจำแนก
ประเภทของปัจจัยการผลิตว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย หรือไม่  

2. กรณีปัจจัยการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถเลือกซื้อ
เลือกใช้ได้ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

   2.1 อาหารสัตว์น้ำ  
(1) ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(2) ร้านที่ขายต้องติดป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(3) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่ขายต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปรากฏอยู่บนฉลาก 
(4) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่ขายยังไม่ล่วงวันที่หมดอายุตามที่ปรากฏบนฉลาก 
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(5) ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด 
2.2 ยาสัตว์น้ำ 

(1) ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายยาสัตว์ 
(2) ร้านที่ขายต้องติดแสดงป้ายสถานที่ขายยา และป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
(3) ยาที่ขายต้องมีเลขทะเบียนปรากฏอยู่บนฉลาก 
(4) ยาที่ขายยังไม่ล่วงวันที่หมดอายุตามที่ปรากฏบนฉลาก และตัวยาต้องไม่เปลี่ยนหรือแปร

สภาพไปจากเดิม 
2.3 วัตถุอันตรายทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

(1) ร้านที ่ขายต้องมีใบแจ้งครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่  2 และ/หรือมีใบอนุญาต
ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

(2) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องมีเลขทะเบียนของวัตถุอันตราย
ปรากฏบนฉลาก 

(3) ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขายยังไม่ล่วงวันที่หมดหมดอายุ และลักษณะเนื้อของผลิตภัณฑ์
ไม่เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม 

3. กรณีปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย เช่น วัสดุปูนหรือแร่ธาตุที่ใช้ใส่ลงในบ่อ
เลี ้ยงสัตว์น้ำ สีน้ำเทียม อาหารสัตว์น้ำสวยงาม โรติเฟอร์ ไรแดง อาร์ทีเมีย สาหร่ายผง 100% ไคโตซาน                   
แอสต้าแซนทิน หัวเชื้อตกปลา ขนมปังตกปลา มะพร้าวตกปลา ข้าวโพดตกปลา ออกซิเจนผง สารปรับสภาพน้ำ 
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารเร่งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโต สารสกัดจากสมุนไพร ฯลฯ 

การเลือกซื้อปัจจัยการผลิตกรณีที่ไม่ต้องมีเลขทะเบียนหรือยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย               
ให้พิจารณาจากหลักการดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากที่ระบุสารสำคัญหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์  สำหรับการพิจารณา      
ในเบื้องต้นที่จะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร 

(2) ฉลากของผลิตภัณฑ์ควรระบุผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สำหรับยืนยันตัวตนเบื้องต้นว่าผลิต   
หรือจำหน่ายโดยผู้ใด และเพื่อเป็นเบาะแสขยายผลหากตรวจพบในภายหลังว่ามีสารตกค้างหรือสารปนเปื ้อน              
ในสัตว์น้ำจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(3) รายละเอียดอื ่น ๆ บนฉลาก เช่น ลักษณะและวิธีการใช้งาน สรรพคุณ อัตราการใช้              
หรือข้อมูลอื ่น ๆ สำหรับเป็นข้อมูลที ่บ ่งบอกรายละเอียดในการใช้งานและวัตถุ ประสงค์ในการใช้งาน                   
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(4) ผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องยังไม่ล่วงวันที่หมดอายุ หากบนฉลากระบุวันที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ 
(5) ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเนื้อของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม 

ข้อควรระวังสำหรับการเลือกซื้อเลือกใช้ปัจจัยการผลิตกรณีที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 
(1) โปรดพิจารณาอย่าหลงเชื ่อคำโฆษณาในการขายผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่เกินความจริง  

หรือไม่สามารถทราบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว ่าผลิตภัณฑ์นั ้นมีส่วนผสมของอะไร  เช่น สารสกัดนาโน                 
สารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติ สารสกัดที่มีคุณสมบัติครอบจักรวาล สารปรับสภาพน้ำ สารกระตุ้นภูมิคุ ้มกัน              
สารกระตุ้นการเจริญเติบโต สารต้านทานโรค เป็นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่อาจหลีกเลี่ยงการกล่าว
อ้างสรรพคุณที่เข้าข่ายเป็น “ยา” ซึ่งต้องมีการขึ้นทะเบียนและดำเนินการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510               
โดยใช้คำที ่ก้ำกึ ่งต้องอาศัยการตีความหมายของถ้อยคำที ่ชัดเจน  ซึ ่งหากภายหลังเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบแล้ว                  
พบว่าปัจจัยการผลิตดังกล่าวเป็นยา ซึ่งต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ผู้ขายและผู้ซื้ออาจเป็น
ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยผู้ขายจะมีความผิดฐานขายยาโดยไม่ได้             
รับใบอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 12 และขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 
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72 (4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
โดยเฉพาะผลการตรวจพิสูจน์พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของยาหรือสารเคมีที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ซึ่งจะส่งผลไปถึงเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก็จะมีความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรา 78 (4) แห่งพระราชกำหนด                
การประมง พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา 150 ต้องระวางโทษปรับสามหมื่นถึงสามแสนบาท และเกษตรกรจะยังไม่
สามารถขายสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงได้อีกด้วย  

(2) โปรดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่มีซองเปลือย  หรือไม่มีฉลากระบุว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไร ยกเว้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทราบได้หรือรู้จักกันทั่วไป เช่น ปูนขาว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถ
จำแนกประเภทว่าเป็นปัจจัยการผลิตชนิดใดได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการตรวจพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน
เมื่อเกษตรกรเลือกซื้อปัจจัยการผลิตนั้นไปใช้งาน 

ความเห็นที่ประชุม 
  
  
  
              

มติที่ประชุม 
  
  
  
              

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 

การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง 
เพ่ือควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติของผู้ดำเนินกิจการร้านขายปัจจัยการผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
(1) ประชุมวางแผนและมอบหมายงานบุคลากร 

- กำหนดร้านขายปัจจัยการผลิตเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบ 
- กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน และเตรียมการมอบหมายงาน 
- ซักซ้อมทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการตรวจสอบ 
- กำหนดรูปแบบการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 

(2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เช่น ยานพาหนะ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์เอกสาร 
กล่องใส่ของกลาง เทปกาวสำหรับยึดหรืออายัดของกลาง ปากกาเมจิก เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น 

(3) เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการดำเนินคด ี
2. เข้าตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 

- หัวหน้าทีมต้องแนะนำตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าตรวจสอบรวมถึงเหตุที่ต้องเข้าตรวจสอบ              
แก่ผู้ประกอบการร้านขายปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 
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- พนักงานเจ้าหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้บันทึกภาพถ่าย ต้องแจ้งผู้ประกอบการ           
เพ่ือขอบันทึกภาพ 

- พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายที่วางแสดงให้เห็น
อยู่ด้านหน้าร้าน และผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บไว้บริเวณสถานที่เก็บ หรือไม่วางแสดงอยู่ด้านหน้าของร้าน ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ประกอบการที่จะนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้า
ตรวจสอบในสถานที่ที่ผู้ประกอบการไม่ยินยอมและไม่อนุญาตให้เข้าไป 

- สิ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ มีรายละเอียดตามแผนภาพ 

 
- หากพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

สามารถตรวจสอบได้จากช่องทางต่อไปนี้ 
(1) ทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มควบคุมวัตถุ

อันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง                    
โทร. 0 2561 2390 

(2) ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นำ้   
กรมประมง โทร 0 2562 0600 – 15 ต่อ 4522 
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(3) ทะเบียนตำรับยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
http://pca.fda.moph.go.th/service.php 

3. ยึด อายัด และสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดตามกฎหมาย หรือเข้าข่าย หรือต้อง

สงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย สามารถพิจารณาดำเนินการยึด อายัด หรือสุ่มตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่เข้าข่าย              
เป็นความผิดตามกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยอ้างอิงแนวทางตามระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ และภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 

4. บันทึกผลการตรวจร้านขายปัจจัยการผลิต 
แบบบันทึการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตประกอบด้วย 
(1) บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
(2) บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
(3) บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 
(4) บันทึกถ้อยคำ  
(5) บันทึกการยึดหรืออายัด 
การทำบันทึกผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู ้บันทึกต้อง

ดำเนินการทำบันทึกให้ครบตามข้อกฎหมายที่ตรวจพบและต้องทำบันทึกให้เสร็จ ณ หน้างาน  
การบันทึกถ้อยคำของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้ดูแลร้าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอบัตรประชาชน

ของบุคคลผู ้นั ้นมาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานและบันทึกข้อมูลบุคคลของผู ้ให้การตามข้อมูลที ่ปรากฏ                    
ในบัตรประชาชน  

เมื่อจัดทำบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านบันทึกต่าง ๆ ให้ผู้ดำเนินกิจการ
หรือผู้ดูแลร้านฟังให้เป็นที่เข้าใจ แล้วจึงลงลายมือชื่อในบันทึกต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน 

5. สรุปผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 
5.1 กรณีที่ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมาย ให้หัวหน้าทีมแจ้งผลการตรวจสอบ และมอบ

สำเนาบันทึกต่าง ๆ ให้ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนไว้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและถ่ายรูปร่วมกัน 
5.2 กรณีเป็นความผิดตามกฎหมายที่ชัดเจน โดยไม่ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อยืนยัน

ความผิด ให้หัวหน้าทีมแจ้งให้ผู ้ดำเนินกิจการทราบในฐานความผิดที่ตรวจพบ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ             
ทีถู่กต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดำเนินการแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวน 

5.3 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจ และพบสิ่งที่ต้องสงสัยและต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์              
เพื่อยืนยันความผิด ให้หัวหน้าทีมแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการทราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้นและเหตุแห่งการยึด              
หรืออายัดผลิตภัณฑ์และรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันความผิด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจพิสูจน์             
ให้ทราบภายหลัง 

เมื่อได้รับผลการตรวจพิสูจน์ให้ดำเนินการดังนี้ 
- กรณีที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการทราบ และคืนของ               

ที่ยึดหรืออายัดโดยไม่ชักช้า 
- กรณีที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ให้แจ้งดำเนินกิจการทราบในฐานความผิดที่ตรวจพบ                  

และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ             
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 

 



15 
 

6. แจ้งความ ร้องทุกข ์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้องเพื่อแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ             

ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่พบการกระทำความผิดเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมาย ได้แก่ 
(1) บันทึกผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตตามกฎหมายที่พบการกระทำความผิด  
(2) บันทึกถ้อยคำ สำหรับคำให้การของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนที่พบการกระทำความผิด   

ณ วันและเวลาที่เข้าตรวจสอบร้าน 
(3) ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนที่ให้ถ้อยคำในบันทึกถ้อยคำ 
(4) บันทึกยึดหรืออายัดปัจจัยการผลิตที่จะเป็นของกลาง  และบัญชีของกลาง (ควรระบุ

รายละเอียด ชื่อ ยี่ห้อ จำนวน ชนิด และราคาของกลางดังกล่าวไว้ด้วย) 
(5) ปัจจัยการผลิตของกลางที่ถูกยึด หรือภาพถ่ายปัจจัยการผลิตของกลางที่ถูกอายัด 
(6) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ภาพโดยรวมของร้านที่เข้าตรวจ 

ภาพป้ายชื่อร้าน ภาพใบอนุญาต ภาพของที่วางขายภายในร้าน ภาพปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมายที่ตั้งวางขาย
ภายในร้าน ภาพผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทนนำพาพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร้าน ภาพถ่ายบัตรประชาชน
ของผู้ดำเนินกิจการหรือผู้แทน 

7. รายงานผลการตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิต 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตรวจร้านขายปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว  ให้จัดทำ

หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู ้บังคับบัญชารับทราบ และจัดทำหนังสือตอบผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน               
ที่ส่งข้อมูลปัจจัยการผลิตที่คาดว่าผิดกฎหมายให้เข้าตรวจสอบ เพ่ือแจ้งให้ทราบผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว 

8. การดำเนินการกับของกลางที่ศาลพิพากษาสั่งริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที ่ผ ิดกฎหมายที ่พนักงานเจ้าหน้าที ่ย ึดหรืออายัดในขั ้นตอน              

การตรวจสอบร้านขายปัจจัยการผลิตทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อเป็นของกลางและเก็บรักษาไว้
เป็นวัตถุพยานประกอบสำนวนคดี แต่มีบางครั้งที่พนักงานสอบสวนมีหนังสือส่งของกลางดังกล่าวให้หน่วยงาน            
ต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กล่าวหา เพื่อนำไปส่งตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันความผิดอีกครั้งที่ห้องปฏิบัติการ  
และเก็บรักษาของกลางดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
และแน่นอนได้ จะข้ึนอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะดำเนินการกับของกลางดังกล่าวอย่างไร 

9. หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่สามารถส่งของกลางตรวจวิเคราะห์เพ่ือยืนยันความผิดทางกฎหมาย 
หากพนักงานสอบสวนได้ส่งมอบของกลางให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้กล่าวหา เป็นผู้ส่งตรวจ

วิเคราะห์เพ่ือยืนยันความผิดตามกฎหมาย มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
9.1 กรณีที่พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์  ให้ส่งของกลางเพื่อพิสูจน์ยืนยันความผิด             

ทางข้อกฎหมายและตรวจวิเคราะห์สารสำคัญท่ี กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง 
9.2 กรณีที ่พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นยาสัตว์ ให้ส่งของกลางเพื ่อพิสูจน์ยืนยันความผิด               

ทางข้อกฎหมายที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และส่งตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ (Identification) 
ของตัวยาสำคัญที่ ห้องปฏิบัติการของสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

9.3 กรณีที่พิจารณาแล้วเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย ให้ส่งของกลางเพื่อพิสูจน์ยืนยันความผิด               
ทางข้อกฎหมายที่ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และส่งตรวจวิเคราะห์หาสารสำคัญ
ของวัตถุอันตรายที่ ห้องปฏิบัติการของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือห้องปฏิบัติการ            
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ความเห็นที่ประชุม 
  
  
  
              
มติที่ประชุม 
  
  
  
              

 
3.2 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการนำเข้า ส่งออกปัจจัยการผลิต 

การนำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตราย 
 การตรวจสอบวัตถุอันตรายที่นำเข้าหรือส่งออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสาร              
และวัตถุอันตรายตามรายการดังต่อไปนี้ 

 1. พนักงานเจ้าหน้าที ่พิจารณาตรวจสอบคำขอแจ้งตรวจสินค้า กับเอกสารประกอบ ได้แก่     
ใบกำกับสินค้า (INVOICE) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading/Airway bill/Truckway bill) ใบรายการบรรจุสินค้า 
(Packing list) เอกสารแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ครบ 100% (เฉพาะวัตถุอันตรายชนิดที่ 1) ใบขนสินค้า                

โดยเอกสารดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูลชื่อผู้นำเข้า ชื่อผู้ส่งออก วันที่นำเข้า วันที่ส่งออก              
ชื่อและประเทศส่งออกสินค้า ชื่อผู้รับสินค้าและประเทศปลายทาง เลขที่และวันที่ใบกำกับสินค้า ชื่อวัตถุอันตราย 
ชื่อทางการค้า ชื่อและหมายเลขยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขซิล พิกัดศุลกากร จำนวนบรรจุภัณฑ์ 
และน้ำหนักสุทธิ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับเอกสารประกอบ 
 2. ตรวจสอบฉลาก กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูล                 
ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้  
 (1) ชื่อวัตถุอันตราย และชื่อทางการค้า  
 (2) สูตรอัตราส่วนผสมของสารสำคัญและลักษณะ 
 (3) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 
 (4) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต หรือชื่อผู้นําเข้าและสถานที่นําเข้า 
 (5) ชื่อและที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย 
 (6) น้ำหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริก 
 (7) วันที่ เดือน ปี ที่ผลิต และวันที่ เดือน ปี ที่วัตถุอันตรายสิ้นอายุ 
 (8) วิธีใช้ และอัตราการใช้  
 (9) ประโยชน์ 
 (10) คำเตือน และข้อควรระวัง 
 (11) วิธีการเก็บรักษา 
 (12) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) คำสัญญาณ (signal words) 
และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามระบบสากล (ถ้ามี) 

กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่อวัตถุอันตราย ชื่อผู้ผลิต
และสถานที ่ผลิต หรือชื ่อผู ้น ําเข้าและสถานที ่นําเข้า ขนาดบรรจุ ว ิธ ีใช้ อัตราการใช้ ประโยชน์ คำเตือน               
ข้อควรระวัง วันที่ เดือน ปี ที่ผลิต 
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 3. บรรจุภัณฑ์วัตถุอันตราย ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือมีรอยรั่ว ลักษณะของ
วัตถุอันตรายต้องไม่เปลี่ยนสภาพ 
 กรณีนำเข้าผ่านช่องทางการขนส่งโดยเรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎระเบียบว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้า
อันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2554 ได้จัดกลุ่มสินค้าอันตรายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 1” หมายความว่า สินค้าอันตรายร้ายแรงมากที่ห้ามบรรทุก หรือขนถ่าย
หรือเคลื่อนย้ายบนเรือ หรือผ่าน หรือถ่ายลําในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  

“สินค้าอันตรายกลุ่มท่ี 2” หมายความว่า สินค้าอันตรายร้ายแรงที่อนุญาตให้ทําการบรรทุกหรือ
ขนถ่ายข้างลําในเขตท่าเรือแหลมฉบัง แต่ไม่อนุญาตให้ฝากเก็บในเขตท่าเรือแหลมฉบัง  

“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 3” หมายความว่า สินค้าอันตรายนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในกลุ่มที่  1 
และกลุ่มที ่2 ซึ่งอนุญาตให้ทําการบรรทุก หรือขนถ่ายข้างลําในเขตท่าเรือแหลมฉบัง แต่ต้องเคลื่อนย้ายไปฝากเก็บ
ที่คลังสินค้าอันตรายทันท ี

สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 3 ซึ่งอนุญาต            
ให้ทําการขนถ่ายข้างลําขึ้นจากเรือในเขต ทลฉ. และต้องเคลื่อนย้ายนําไปฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตรายโดยตรงทันที 
ทั้งนี ้ไม่อนุญาตให้วางพัก หรือเปิดตู้สินค้าหรือฝากเก็บในท่าเทียบเรือโดยเด็ดขาด 

 การส่งออกอาหารสัตว์น้ำ 
 การตรวจสอบอาหารสัตว ์น ้ำที ่ส ่งออก ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่พ ิจารณาตรวจสอบเอกสาร                     
และอาหารสัตว์น้ำตามรายการดังต่อไปนี้ 
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ กับเอกสารประกอบ  
เช่น ใบกำกับสินค้า ( INVOICE) หนังสือรับรองความปลอดภัยของอาหารสัตว์ (Health Certificate) (ถ้ามี)  
โดยเอกสารดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูลชื่อผู้ส่งออก วันที่ส่งออก ประเทศปลายทาง เลขที่ ใบกำกับสินค้า  
ชื่อทางการค้า จำนวนบรรจุภัณฑ์ และน้ำหนักสุทธิ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับเอกสารประกอบ 
 2. ตรวจสอบฉลาก กรณีเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง           
และครบถ้วนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้  
 (1) ชื่ออาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทางการค้า  
 (2) เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (3) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ชื่อผู้นําเข้าและสถานที่นําเข้า 
 (4) นํ้าหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริก 
 (5) ชื่อของวัตถุดิบที่สําคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสม 
 (6) คุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามท่ีปรากฏในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (7) วันที่ เดือน ปี ที่ผลิต และวันที่ เดือน ปี ที่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสิ้นอายุ 
 (8) วิธีใช้ ขนาดการใช้ และอัตราการใช้  

กรณีเป็นอาหารสัตว์น้ำทั่วไป อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ชื่ออาหารสัตว์ ชื ่อผู้ผลิต               
และสถานที่ผลิต ชื่อผู้นําเข้าและสถานที่นําเข้า วันที่ เดือน ปี ที่อาหารสัตว์สิ้นอายุ 

3. บรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ฉีกขาด หรือมีรอยรั่ว 
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ความเห็นที่ประชุม 
  
  
  
              
มติที่ประชุม 
  
  
  
              

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

4.1 การครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อขาย 
1. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อขายสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องได้รับใบรับแจ้งดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการขาย 
วัตถุอันตราย 

2. การแจ้งดำเนินการ หรือการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่   
กรมประมงกำหนดโดยแนบเอกสารหรือแสดงหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้  

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
- กรณีเป็นนิติบุคคล 

(1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(2)  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนาม 

ผูกพันนิติบุคคล 
- กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนา

โดยผู้มอบอำนาจ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
- แนบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการและบริเวณใกล้เคียง 
- แนบแผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ 
- ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชั้นวางสินค้า แผ่นป้ายคำเตือน อุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น 
- แนบเอกสารแสดงความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบ (ถ้ามี)  

3. การแจ้ง หรือการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายตามข้อ 2 ให้ยื ่นคำขอพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบมายังกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบเรือประมง 
สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง โดยวิธีการมายื่นเองที่หน่วยงาน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่น
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

โดยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2390 หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ haz.fishimex@gmail.com 
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4. ผู้แจ้ง หรือผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ตามข้อกำหนดของกรมประมง ดังนี้  

- จัดวางวัตถุอันตรายแยกจากสินค้าประเภทอ่ืน 
 - จัดแยกวัตถุอันตรายที่จำหน่ายตามประเภท  
 - จัดเก็บวัตถุอันตรายให้พ้นจากมือเด็ก 
 - วัตถุอันตรายที่วางจำหน่ายต้องอยู่ในภาชนะเดิมของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า 
 - จัดให้มีว ัสดุที ่มีคุณสมบัติดูดซับของเหลวได้ เช่น ขี ้เลื ้อย สำหรับใช้ดูดซับวัตถุอันตราย  
ที่อาจแตก หล่นเรี่ยราด และนำไปกำจัดหรือทำลายตามท่ีกำหนดไว้ในฉลาก 
 - จัดให้มีสบู่ น้ำ ไว้ให้ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายใช้ชำระล้าง 
 - จัดให้มีระบบป้องกันกำจัดกลิ่น ละออง ไอระเหยของวัตถุอันตรายมิให้เกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ 
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่ข้างเคียง บุคคล หรือทรัพย์อื่น 

5. เมื ่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ได้ร ับคำขอ พร้อมเอกสารหรือแสดงหลักฐานประกอบเรียบร้อยแล้ว              
ให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารดังกล่าว หากเอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว               
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้กับผู้แจ้ง หรือผู้ขออนุญาต โดยจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ หรือรับผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือมารับเอกสารด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน  

6. ผู้ได้รับใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้              
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องติดแสดงใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2                 
หรือ ใบอนุญาต หรือใบแทนไว้ในที ่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบรับแจ้ง                  
หรือใบอนุญาต 

7. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำแผนการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
กำกับ ควบคุมให้สถานที่ประกอบกิจการ หรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามที่กรมประมงกำหนด 
หากภายหลังพบว่าผู้ได้รับใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

8. อัตราค่าธรมเนียมใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

รายการ ปริมาณต่อป ี พื้นที่ในการเก็บ 
(ตารางเมตร) 

ราคา 
(บาท) 

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย 

ไม่ถึง 10 ตัน ไม่ถึง 500 500 
500 - 999 1,000 

1,000 – 1,999 1,500 
2,000 ขึ้นไป 3,000 

10 – 49 ตัน ไม่ถึง 1,000 1,000 
1,000 – 1,999 1,500 
2,000 ขึ้นไป 3,000 

50 – 99 ตัน ไม่ถึง 2,000 1,500 
ตั้งแต่ 2,000 3,000 

100 ตัน ข้ึนไป - 3,000 
10 – 50 ตัน - 2,000 
50-99 ตัน - 3,000 

100 ตัน ขึ้นไป - 6,000 
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4.2 การครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้สอยส่วนบุคคล หรือเพื่อใช้ในกิจการเฉพาะตน 
     ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย 

พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้สอยส่วนบุคคล หรือเพื่อใช้    
ในกิจการเฉพาะตน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งดำเนินการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

ความเห็นที่ประชุม 
  
  
  
              

มติที่ประชุม 
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บันทึกการตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
วันท่ี............................... เวลาประมาณ ..................น. พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ …………………………………………. 
....................................................................................................................................................................................................  
ได้มาทำการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการอาหารสัตว์ และบันทึกการตรวจสอบไว้ ดังนี ้ 

1. สถานท่ี...................................ช่ือผู้ดำเนินกิจการ............................................... ตั้งอยู่เลขท่ี..........หมูท่ี.่...............
ซอย.................................ถนน............................... ตำบล/แขวง............................. อำเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด.................................เบอรโ์ทรศัพท์สำนักงาน....................................................มือถือ.................................................... 

2. ประเภท   สถานท่ีผลิตอาหารสัตว์   สถานท่ีนำเข้าอาหารสตัว์   สถานท่ีขายอาหารสัตว์   สถานท่ีเลี้ยง 
สถานท่ีเก็บอาหารสัตว์   ยานพาหนะบรรทุกอาหารสตัว์   อื่นๆ.................................................................................................. 

3. ประเภทอาหารสตัว์  3.1 ..........................................................ชนิด ...........................................................  
3.2 ..........................................................ชนิด ........................................................... 
3.3 ..........................................................ชนิด ........................................................... 

4. ปริมาณการผลิต / นำเข้า / ขาย ..............................ตัน / เดือน  
5. การตรวจสอบ  
    5.1 ใบอนุญาต      มี      แสดงไว้ในท่ีเปิดเผย     ไม่แสดงไว้ เล่มที.่.......ฉบับท่ี.....ออกเมื่อ.......... หมดอายุ........ 

    ไม่มี     รายใหม่                  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
          5.2 ป้าย              มี       มีไว้ในท่ีเปิดเผย         ไม่ไว้ในท่ีเปิดเผย  
                                        ไม่มี     ถูกต้อง                   ไม่ถูกต้อง................................................................................  

    5.3 การแยกเก็บอาหารสัตว์      เป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งท่ีอาจทำให้อาหารสตัว์เสื่อมคุณภาพ     ไม่เปน็สดัสว่น  
    5.4 เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ การเกบ็รกัษาอาหารสตัวเ์ป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณต์ามมาตรา 6 (5)  

       ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง ดังนี.้.................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................  

    5.5 ฉลากสำหรับอาหารสัตวต์ามมาตรา 27 (4) หรือ มาตรา 29 (5)  
     ไม่มี จำนวน............/............ (ภาชนะบรรจุ / สูตร)  

   มี Ο ถูกต้อง จำนวน ....../...... (ภาชนะบรรจุ / สูตร) Ο ไม่ถูกตอ้ง จำนวน ......../....... (ภาชนะบรรจ/ุสตูร)  
5.6 อาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสตัว์ จำนวน ............./...........(ภาชนะบรรจุ/ สูตร)  
5.7 ห้องปฏิบัติการ       มี รายการตรวจวเิคราะห์...............................................................................................  

                         ไม่มี ส่งตรวจวิเคราะห์ที่.........................รายการตรวจวิเคราะห์....................................  
....................................................................................................................................................................................................  

5.8 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพ        ม ีถูกต้อง...........ตัวอย่าง           ไม่ถูกต้อง...........ตัวอย่าง         ไม่มี  
6. การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์............/.............(ตัวอย่าง / สูตร) วัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นอาหารสตัว์...............ตัวอย่าง  

ปัสสาวะ........................ตัวอย่าง น้ำดื่ม.....................ตัวอย่าง อื่น ๆ................................  
7. ยึดอาหารสัตว์...................รายการ , ยึดภาชนะบรรจุ เอกสารหรอืสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว์...............รายการ  

อายัดอาหารสัตว์..............รายการ , อายัดภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสตัว์............รายการ  
8. สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่  

..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
ในการตรวจสอบ ตรวจค้นครั้งน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในสถานท่ีนี้สูญหาย หรือเสียหายแต่อย่างใด 

ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านให้ฟังของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรองว่าถูกต้องจึง
ลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก  
ลงช่ือ........................................ผูด้ำเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน      ลงช่ือ...............................................พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
     (........................................)       (.............................................)  
ลงช่ือ........................................พยาน                      ลงช่ือ...............................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน  
     (.........................................)     (................................................) 
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บันทึกถ้อยคำ 

 
 

เขียนที.่................................................................  
วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ....................  

 
ข้าพเจ้า................................................................................อาย.ุ............ปี  เชื้อชาติ................สญัชาติ...............................            

อยู่บ้านเลขที.่..........................หมูท่ี.่..............ซอย...........................ถนน...............................ตำบล / แขวง......................................... 
อำเภอ / เขต.............................จังหวัด...................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................ 
หลักฐานอื่นๆ................................................................เบอร์โทรศัพท์ .........................................................................…….………..…… 
ได้รับทราบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า....................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า พนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ทำหรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงขู่เข็ญหรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำแต่อย่างใด ข้าพเจ้าได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อ่านให้ฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่
ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่  
 

ลงช่ือ...........................................ผู้ให้ถ้อยคำ  ลงช่ือ..........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกถ้อยคำ  
   (..............................................)        (...........................................)  

ตำแหน่ง................................................  

ลงช่ือ..........................................พยาน    ลงช่ือ.................................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
          (..................................................)         (..................................................)  

ตำแหน่ง................................................. 

ลงช่ือ..........................................พยาน    ลงช่ือ.................................................พนักงานเจ้าหน้าที/่พยาน  
          (..................................................)         (..................................................)  

                                                                       ตำแหน่ง................................................. 
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บันทึกการตรวจสถานที่ขายยา 
 
 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 91 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิยา พ.ศ. 2510 แก ้ ไขเพ ิ ่มเต ิมโดยมาตรา 31                                    
แห่งพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ได้มาทำการตรวจสถานท่ีขายยาและบันทึกการตรวจต่อไปนี้ คือ 
 1. ช่ือสถานท่ี..................................................ประเภท........................................เลขท่ี.................หมู่ที่......................... 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................ตำบล.........................................อำเภอ...................................... 
จังหวัด............................................สถานท่ีใกล้เคียง........................................................เขตสถานีตำรวจ.................................... 
โทรศัพท์................................................... 
 2. ช่ือผู้รับอนุญาต.............................................................ผู้ดำเนินการ.......................................................................... 
เลขท่ีใบอนุญาต.................................................................................เวลาทำการ........................................................................... 
 3. ช่ือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการ.................................................เวลาปฏิบัติการ..................................................................... 
เลขท่ีใบประกอบโรคศิลป์/ใบรับรองการอบรมบุคลากร................................................................................................................. 
 4. วันท่ีทำการตรวจ...........................................................เวลา..................................................................................... 
 5. ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

5.1     ขายยาไม่มีใบอนุญาต   5.8    ยาไม่มีเลขทะเบียนตำรับ 
5.2      ขายยาไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาต 5.9   ฉลากและเอกสารกำกับยาไม่ถูกต้อง 
5.3      ผลิตยาไม่มีใบอนุญาต   5.10   ไม่พบผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามเวลาปฏิบัติการ 
5.4      นำเข้ายาไม่มีใบอนุญาต                        5.11    ป้ายแสดงประเภทยาใบอนุญาตไม่ถูกต้อง 
5.5     ยาปลอม                         5.12   ป้ายแสดงช่ือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติการไม่ถูกต้อง 
5.6      ยาหมดอายุการใช้/ยาเสื่อมคุณภาพ             5.13   การจัดแยกยาไม่เป็นสัดส่วน 
5.7      ยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับ            5.14   อื่นๆ.................................... 

 6. การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์..........................รายการ เพื่อตรวจสอบ........................รายการ 
 7. ยึด..............................................................................รายการ อายัด......................................รายการ 
 8. การตรวจสอบเบื้องต้น...............................................รายการ 
 9. การส่งเสริมเทคโนโลยี............................................................................................................................................... 
 10. สรุปการตรวจ.......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ในการตรวจครั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจมิได้ทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ในสถานที่สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด 
และอ่านให้ฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 
 ลงช่ือ.......................................ผู้รับอนุญาตหรือผู้แทน ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (.......................................)         (.......................................) 
 ลงช่ือ.......................................ผู้มหีน้าท่ีปฏิบัตกิาร ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (.......................................)         (.......................................) 

ลงช่ือ.......................................พยาน   ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที ่
     (.......................................)            (.......................................) 
ลงช่ือ.......................................พยาน      ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 

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

 
 

0 
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เล่มที่......................          เลขท่ี............... 

บันทึกการตรวจสถานที่ประกอบการวัตถุอันตราย 

ส่วนราชการ.................................................................................................................................โทร........................................... 
ที่ กษ...................................................วันที.่....................................................เวลา.........................................................นาฬกิา 

1. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที ่
 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 อาศัยอำนาจในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ได้แจ้งความประสงค์ต่อผูด้ำเนินกิจการ หรือผู้แทน นาย / นาง / นางสาว.................................................................................. 
บัตรประชาชนเลขท่ี......................................................................ออกให้โดย............................................................................... 
วันท่ีออกบัตร.......................................................................วันหมดอายุ....................................................................................... 
 สถานท่ีผลติวัตถุอันตราย     ร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
ช่ือ บริษัท / ห้าง / ร้าน.......................................................ซึ่งมี................................................................เป็นผูด้ำเนินกิจการ 
เลขท่ี......................หมู่ที่.....................ตำบล...................................อำเภอ...............................จังหวัด...................................... 
โทร........................................................................... โทรสาร.................................................................................................... 

2. รายการที่ทำการตรวจ / ผลการตรวจ และแจ้งการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 2.1 ใบอนุญาตผลติ / มีไว้ในครองครองซึ่งวัตถุอันตราย 
  มี เลขท่ี..................................................สิ้นอายุวันท่ี................................................... ไม่มี   
 2.2 การจัดร้านจำหน่ายวัตถุอันตราย 
  ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.3 ผลิตภณัฑ ์    ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง  แก้ไข........................................................................................... 
 2.4 มาตรฐานและคณุภาพสินค้า 
  เก็บตัวอย่างวัตถุอันตราย จำนวน.......................รายการ  อายัด จำนวน.........................รายการ 
     จำนวน.........................ลติร/กิโลกรัม 
 2.5 อื่นๆ...................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

 ในการปฏิบัติงานครั ้งนี ้ พนักงานเจ้าหน้าที ่มิได้ทำ ให้ทรัพย์สินของสถานที ่นี ้สูญหายหรือเสียหายแต่ประการใด              
ผู ้ดำเนินกิจการหรือผู ้แทนได้อ่านข้อความทั ้งหมดแล้วเข้าใจตลอด และรับทราบการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่              
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 

ลงช่ือ.......................................ผูด้ำเนินกิจการ/ผู้แทน      ลงช่ือ......................................พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

      (..........................................)     (...........................................) 
 
 ลงช่ือ.........................................พยาน           ลงช่ือ.......................................พนักงานเจ้าหน้าที/่ผู้บันทึก 

                (..........................................)                                     (..........................................) 
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บันทึกการยึดหรืออายัด 
    

เขียนที.่................................................................  
วันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ....................  

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 65 (3) (4) และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญตัิควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 (2) (3) และมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

วันน้ี เวลา............................น. พนักงานเจ้าหน้าที่ดังมีรายชื่อตอ่ไปนี.้........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ได้เข้าไปตรวจสถานท่ี.................................................................ซึ่งดำเนินกิจการโดย...................................................................
ตั้งอยู่เลขท่ี...............หมู่ที.่...........ซอย......................................ถนน...................................ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.........................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................  
แล้วได้ทำการยดึหรืออายดั............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้า........................................................................................................................ผู้ดาํเนินกิจการ/เจ้าของ/ผู้แทน                    
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ซอย...................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง.......................................... 
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด........................................เขตสถานีตำรวจ.................................................................... 
โทรศัพท์......................................................  ได้มอบใหไ้ว้เพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์ หรือ ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็น
พยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีบัญชียดึหรืออายัด ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ รายการ รายละเอียด จำนวน หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     

อนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด และในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ มิได้ทำให้ทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้า สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดำเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่านใหฟ้ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือรับรองไว้ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก 

ลงช่ือ...................................ผู้ดำเนินกิจการ ∕ เจ้าของ ∕ ผู้แทน      ลงช่ือ.........................................พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     (.....................................)                           (..........................................) 
 
ลงช่ือ......................................พยาน                      ลงช่ือ..........................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน 
     (.....................................)                (.............................................) 
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บันทึกแนบท้ายการอายัด 
  

เขียนที่....................................................................  
วันท่ี............... เดือน............................. พ.ศ. ..................  

  
ตามบันทึกการอายัด................................................................................................. ตามมาตรา.. ................................. 

แห่ง พ.ร.บ. .................................................. ลงวันที่.......................... .......... ข้าพเจ้า......................................... อายุ ....... ....... ปี 
เชื้อชาติ....................... สัญชาติ......................... อยู่บ้านเลขที่..........................ซอย.................................ถนน................................
หมู่ที่.......... ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................................... 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จำนวน.........................รายการ ให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย            
หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ  หรือทำให้เสียหาย ทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย              
อันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที ่สิ ่งใด ๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที ่เพื ่อเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งนี ้ จนกว่าจะได้รับคำสั่ง                            
ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่......................................................เลขที่........................ซอย............................... 
ถนน..........................................หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................ ................................. 
จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน.............................................มือถือ......................................................  
  

ลงช่ือ...........................................................ผู้เก็บรักษาทรัพยส์ิน       ลงช่ือ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่      
      (.........................................................)                                      (..................................................) 

ลงช่ือ...........................................................พยาน                        ลงช่ือ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่/พยาน    
      (.........................................................)                                      (.................................................)   
  

แผนผังที่เก็บทรัพยส์ินท่ีถูกอายัด 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


