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กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง (๗)
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันน้ําฝนได้ และแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นที่
สํานักงานและที่พักอาศัย ในกรณีที่เป็นอาคารเดียวกันต้องมีผนังกั้นหรือหากมีประตูเข้าสู่สถานที่ผลิต
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรงต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
(๔) มีพื้นที่สําหรับติดตั้งอ่างล้างมือ และจัดให้มีอุปกรณ์การทําความสะอาดมือและทํามือ
ให้แห้งที่ถูกสุขลักษณะ
(๕) มี พื้ น ที่ สํ า หรั บ การเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ และการติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามสายการผลิตที่เหมาะสม เพียงพอ
และถูกสุขลักษณะ โดยมีการป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
(๖) มี ก ารป้ อ งกั น มิ ให้ บุ ค คลภายนอกและสั ต ว์ เข้ า ไปภายในพื้ น ที่ ที่ จั ด ไว้สํ าหรั บ การเก็ บ
วัตถุดิบ การผลิต และพื้นที่สําหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตตาม (๕)
สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ (๔) (๕) และ (๖) ด้วย
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ข้อ ๓ สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันน้ําฝนได้ และแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นที่
ที่พักอาศัย
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ (๔) (๕) และ (๖) ด้วย
ข้อ ๔ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถป้องกันน้ําฝนได้
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ ขายอาหารสัตว์ควบคุ มเฉพาะต้อ งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
สถานที่ ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ (๔) และ (๕) ด้วย
ข้อ ๕ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นอาคารที่ม่นั คง แข็งแรง และสามารถป้องกันน้ําฝนได้
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เก็ บ อาหารสั ตว์ค วบคุ ม เฉพาะต้อ งสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ทําความสะอาดง่าย และไม่เปียกชื้น
(๕) มีพื้นที่สําหรับการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหมาะสม เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
และป้องกันไม่ให้แสงแดดสัมผัสกับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรง โดยจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ
(๖) มีการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกและสัตว์เข้าไปภายในพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตาม (๕)
ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะใช้สถานที่ผลิต
สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต่อไป จะต้องทําการปรับปรุง
สถานที่ ดั ง กล่ าวให้ มี ลั ก ษณะตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎกระทรวงนี้ ภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
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ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวและอายุใบอนุญาต
มีระยะเวลาเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวัน ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นใช้สถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ต่อไป จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

