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การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย
และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในมาตรา 4
ได้ให้นิยามไว้ ดังนี้
“อาหารสัตว์” หมายความว่า
1. วัตถุทีม่ ุ่งหมายเพือ่ ใช้หรือใช้เลีย้ งสัตว์ โดยการให้กิน ดืม่ เลีย
หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์โดยวิธีการใดๆ หรือ
2. วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ทมี่ ีผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อ
ผูบ้ ริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม ซึ่งการผลิตเพือ่ ขายหรือการนำเข้าเพือ่ ขายต้อง
ขึ ้น ทะเบีย น ทัง้ นี ้ ตามทีร่ ั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
“ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง เปลีย่ นรูป
หรือแบ่งบรรจุ
“ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้าและหมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย
“นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
“ส่งออก” หมายความว่า นำหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“ภาชนะบรรจุ”หมายความว่า วัตถุใดๆ ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหาร
สัตว์โดยเฉพาะ
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“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ที่แสดง
ไว้ที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผูร้ ับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผูซ้ ึ่ง
นิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้อาหารสัตว์
ที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา สุกร โค กระบือ สุนัข แมว กระต่าย กบ
ตะพาบน้ำ กุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด ปลาดุก ปลาน้ำจืดกินพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้อ
และปลาทะเลกิ น เนื ้อ ตามประเภทและชนิ ด ดัง ต่อ ไปนี ้ เป็น อาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีต่ ้องขอใบอนุญาตผลิต
นำเข้า และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากกรมปศุสัตว์ แบ่งออกเป็น
5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทวัตถุดิบ
2. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
3. ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
4. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
5. ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง
1. ประเภทวัตถุดิบ
1) กากถั่วเหลือง
2) กากถั่วลิสง
3) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 1
4) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 2
5) ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 3
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6) รำสกัดน้ำมัน
7) กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
8) กากปาล์มทั้งผล
9) ข้าวโพดป่น เกรด 1
10) ข้าวโพดป่น เกรด 2
11) ปลาและกระดูกปลาป่น
12) ถั่วเหลืองอบ
13) ขนสัตว์ปีกป่น
14) เนื้อป่น
15) เนื้อป่นสกัดไขมัน
16) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน 50%)
17) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน 45%)
18) เนื้อสัตว์ปีกป่น
19) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น
20) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา
21) กากเมล็ดทานตะวัน
22) กากดีดีจีเอส
23) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด
24) รำข้าวสาลี
25) ข้าวสาลีเมล็ด
2. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
1) หัวอาหารสัตว์
2) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป
3) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
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3. ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
1) นมผงสำหรับสัตว์ (Whole Milk Powder Feed Grade)
2) หางนมผงขาดมั น เนยสำหรั บ สั ต ว์ (Skimmed Milk
Powder Feed Grade)
3) หางนมผงพร่องมันเนยสำหรับสัตว์ (Partly Skimmed Milk
Powder Feed Grade)
4) หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ (Denatured Skimmed Milk
Powder)
5) หางเนยผงสำหรับสัตว์ (Whey Powder)
6) อาหารแทนนมสำหรับสัตว์ (Milk Replacer)
7) หางเนยผงดัด แปลงสำหรั บ สั ต ว์ (Denatured Whey
Powder)
8) หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์ (Processed Whey
Powder)
4. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
1) อาหารเสริม โปรตีน
2) อาหารเสริม แร่ธาตุ
3) อาหารเสริม วิตามิน
4) อาหารเสริม ไขมัน
5. ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง
1) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน
2) อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง
3) อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง
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สถานที่ยื่นคำขอ
1. ส่วนกลาง ยื่นทีก่ องควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการ
กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2159-0406-7, 0-2501-1204
ต่อ 102 โทรสาร 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 105 หรือ สำนักงาน
ปศุสัตว์พนื้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 48/16 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2002 9851
2. ส่วนภูมิภาค ยื่นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ในท้องที่นั้น ๆ
3. ยืน่ คำขอผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และ
วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (http://eservice.afvc.dld.go.th)
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านอาหารสัตว์
ผูป้ ระกอบการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านอาหารสัตว์
เช่น แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขออนุญาต
นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต และเอกสารประกอบคำขออื่นๆ โดย
เข้าไปทีร่ ะบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการ
ปศุสัตว์ (http://eservice.afvc.dld.go.th)
ให้เลือก เอกสารดาวน์โหลด ➩ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อาหารสัตว์
และวัตถุอนั ตรายด้านการปศุสตั ว์ ➩ เลือกแบบฟอร์มใบอนุญาตอาหารสัตว์
หากมีขอ้ สงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
- ใบอนุญาตผลิต, นำเข้า, ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, การขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โทร. 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ
102 โทรสาร 0-2159-0406-7 ต่อ 105 e-mail : afvc5@dld.go.th
5

- การแจ้งนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (นส.4)
- การขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health), การขอ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย (Certificate of
Free Sale) ของอาหารสัตว์ โทร. 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 103
e-mail : afvc2@dld.go.th

การขอและต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ห้ ามมิ ให้ ผู้ใดผลิต เพือ่ ขายอาหารสัต ว์ควบคุม เฉพาะเว้ นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากผู้อนุญาต
ผูท้ จี ่ ะขออนุ ญ าตผลิต อาหารสั ต ว์ ค วบคุม เฉพาะจะต้อ งได้รั บ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานหรือหนังสือแสดงว่าได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนทีจ่ ะยื่นขออนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หลัก ฐานทีใ่ ช้ป ระกอบในการขอและต่อ อายุใบอนุญ าตผลิตอาหารสั ตว์
ควบคุมเฉพาะ
1. กรณีรายใหม่
1.1 แบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(แบบ ผ.ส. 1)
1.2 เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ เช่น สำเนาสัญญาเช่า เป็นต้น
1.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผูด้ ำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
6

1.4 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต ชนิด ขนาด
1.5 เอกสารแสดงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
1.6 แผนที่แสดงสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ
1.7 หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณี
ไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง)
1.8 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือหนังสือแสดง
ว่าได้รบั การยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
1.10 เอกสารหลักฐานอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
2. กรณีขอต่ออายุ
2.1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(แบบ ผ.ส. 2)
2.2 ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบแทน
2.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผูด้ ำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
2.4 เอกสารแสดงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2.5 แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ย้อนหลัง
3 ปี)
2.6 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทัง้ อุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการ
ผลิต ชนิด ขนาด
2.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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2.8 เอกสารหลักฐานอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
จำนวนเอกสารที่ใช้ 1 ชุด
อายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ มีกำหนดใช้ได้สามปีนับแต่วัน
ออกใบอนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ก. ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ตัน/ชัว่ โมง
ฉบับละ 1,500 บาท
ข. ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนเกิน 10 ตัน/ชัว่ โมง
คิดเพิม่ จาก (ก) ตันละ 500 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็น
หนึ่งตัน

การขอและต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าเพือ่ ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผูอ้ นุญาต ผูข้ ออนุญาตจะต้องได้รับใบทะเบียนพาณิชย์หรือ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทก่อน
หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบในการขอและต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
กรณีรายใหม่
1.1 แบบคำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ น.ส.1)
1.2 เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสถานทีน่ ำเข้าและสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ เช่น สำเนาสัญญาเช่า เป็นต้น
1.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต)
1.4 ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต)
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1.5 แผนที่แสดงสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
1.6 หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตัวเอง)
1.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานที่
เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(กรณีมปี ระเภทวัตถุดิบ)
1.8 เอกสารหลักฐานอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
กรณีต่ออายุ
1.1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(แบบ น.ส.2)
1.2 ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบแทน
1.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต)
1.4 หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตัวเอง)
1.5 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานที่
เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(กรณีมปี ระเภทวัตถุดิบ)
1.6 เอกสารหลักฐานอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
จำนวนเอกสารที่ใช้ 1 ชุด
อายุของใบอนุญาตนำเข้า มีกำหนดให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 10,000 บาท
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การขอและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ห้ามมิให้ผู้ใดขายอาหารสัตว์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
ผูข้ ออนุ ญ าตจะต้อ งได้รั บ ใบทะเบีย นพาณิ ช ย์ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบียนบริษัทก่อน
หลัก ฐานทีใ่ ช้ป ระกอบในการขอและต่ อ อายุใบอนุญ าตขายอาหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะ
กรณีรายใหม่
1.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ ข.ส. 1)
1.2 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต)
1.3 เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสถานทีข่ ายและสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ เช่น สำเนาสัญญาเช่า เป็นต้น
1.4 แผนทีแ่ สดงสถานทีข่ ายอาหารสัตว์และสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
1.5 หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง)
1.6 เอกสารหลักฐานอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
กรณีต่ออายุ
1.1 คำขอต่อ อายุ ใ บอนุ ญ าตขายอาหารสั ต ว์ ค วบคุม เฉพาะ
(แบบ ข.ส.2)
1.2 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบแทน
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1.3 เอกสารสิทธิเ์ กี่ยวกับสถานทีข่ ายอาหารสัตว์และสถานทีเ่ ก็บ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลง)
1.4 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนติ ิบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต) กรณีมกี ารเปลี่ยนแปลง
1.5 หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานการมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มา
ติดต่อด้วยตนเอง)
1.6 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (แล้วแต่กรณี)
จำนวนเอกสารที่ใช้ 1 ชุด
อายุของใบอนุญาตขาย มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีทอี่ อกใบ
อนุญาตคือวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ
อัตราค่าธรรมเนียม
ก. ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
ข. ขายปลีก
ฉบับละ 100 บาท
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การโฆษณาอาหารสัตว์
การโฆษณาอาหารสัตว์ ต้อง
(1) ไม่ แ สดงคุณ ประโยชน์ คุณ ภาพ ปริ ม าณ มาตรฐาน
ส่วนประกอบ หรือแหล่งกำเนิดของอาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือ
เกินความจริง
(2) ไม่แสดงข้อความทีก่ ่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับ
อาหารสัตว์
ผูใ้ ดสงสัยว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ อาจขอ
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทำการโฆษณาได้
หลักฐานที่ต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอมีดังต่อไปนี้
(1) อาหารสัตว์ทีป่ ระสงค์จะโฆษณาด้วยสื่อโฆษณา โดยมีปริมาณที่
เพียงพอสําหรับการพิจารณาคุณประโยชน์ คุณภาพ มาตรฐาน
ส่วนประกอบ หรือแหล่งกําเนิดของอาหารสัตว์นั้นได้
(2) ข้ อ ความทีป่ ระสงค์จ ะโฆษณาด้ว ยสื ่อ โฆษณา ในกรณี ท ีเ่ ป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ผขู้ อความเห็นจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทย
ที่มีการรับรองความถูกต้องมาด้วย
(3) สําเนาใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(4) สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและ
ฉลาก เฉพาะกรณีผรู้ ับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
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(5) เอกสารอ้างอิงทีเ่ ชือ่ ถือได้ ในกรณีทกี่ ารโฆษณาอ้างรายงานทาง
วิชาการ ผลการวิจัยสถิติ การรับรองของหน่วยงาน สถาบัน
หรื อ บุ ค คลอื ่น ใด หรื อ ยื น ยั นข้ อ เท็จ จริ ง อั น หนึ ่ง อั น ใดในการ
โฆษณา ทัง้ นี้ เอกสารอ้างอิงดังกล่าวให้จัดทําเป็นภาษาไทย
หากเป็นเอกสารทีเ่ ป็นภาษาต่างประเทศให้ผขู้ อความเห็นจัด
ทําคําแปลเป็นภาษาไทยทีม่ ีการรับรองความถูกต้องมาด้วย เว้น
แต่ผู้อนุญาตจะยอมรับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ
(6) เอกสารหรือหลักฐานอื่น (แล้วแต่กรณี)
อายุข องใบพิจ ารณาโฆษณาคุ ณ ภาพหรื อ สรรพคุ ณ ของอาหารสั ต ว์
กำหนดให้ใช้ได้ตลอดจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง การแก้ไข ต้องยื่น
คำขอใหม่
อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มี

การขอใบแทนใบอนุ- าต
ผูท้ ีป่ ระสงค์จ ะขอใบแทนใบอนุ ญ าตให้ ยื ่นคำขอใบแทน (ผ.ส.3
น.ส.3 ข.ส.3) ตามชนิดใบอนุญาตนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร
1. กรณีสูญหาย แนบสำเนาการแจ้งความเอกสารหาย ณ ท้องที่
เกิดเหตุ
2. กรณีชำรุด แนบใบอนุญาตตัวจริงที่ชำรุด
อัตราค่าธรรมเนียม
ใบแทนทุกชนิด ฉบับละ 100 บาท
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ผูร้ ับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือผูร้ ับใบอนุญาต
นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผูใ้ ดประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะเพือ่ ขายหรือนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพือ่ ขายชนิดใดต้องนำ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เสียก่อนและเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
แล้ว จึงจะผลิตเพือ่ ขาย หรือนำเข้าเพือ่ ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้
คือ ต้องขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและได้รับใบสำคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนจึงผลิตหรือนำเข้าเพือ่ ขายอาหาร
สัตว์ได้

การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ
ชนิดของวัตถุดิบและมาตรฐานที่ควบคุม
คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบอาหารสัตว์ทปี่ ระกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กำหนด
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คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดับอาหารสัตว์ ตามอัตราส่วนร้อยละของน้ำหนัก
Pepsin
โปรตีน ไขมัน ไขมัน กาก ความชื้น เถ้า เกลือ Digestibility
ชนิดของวัตถุดิบ
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่มาก ไม่มาก ไม่มาก ไม่มาก ไม่มาก ไม่น้อยกว่า
กว่า
กว่า กว่า กว่า กว่า
กว่า กว่า
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ (ของโปรตี
น)
กากถั่วเหลือง
42
7
8
13
8
กากถั่วลิสง
42
10
8
12
13
ถั่วเหลืองอบ
36
15
7
11
6
รำสกัดน้ำมัน
14.5
3
15
13
14
ข้าวโพดป่นเกรด 1
8
2
3
13
2
ข้าวโพดป่นเกรด 2
7.5
2
3
13
2
โปรตีนข้าวโพด
55
4
12
หรือกลูเทนข้าวโพด
กากดีดีจีเอส
24
12
12.5
ข้าวสาลีเมล็ด
8.5
1
3
14
2
รำข้าวสาลี
14
3
10
13
6
กากปาล์มทั้งผล
7
30
12
5
กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
14
21
12
5
กากเรปซีดหรือกากคาโนลา
32
13
13
กากเมล็ดทานตะวัน
27
30
12.5
ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1
60
2
10
26
3
ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 2
55
2
10
28
3
ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 3
50
2
10
30
3
ปลาและกระดูกปลาป่น
40
18
2
10
33
3
เนื้อป่น**
54
15
4
10
29
82
เนื้อป่นสกัดไขมัน**
60
5
4
10
29
82
(โปรตีน 50%)* , **
50
15
4
10
32
82
(โปรตีน 45%)* , **
45
15
4
10
35
82
เนื้อสัตว์ปีกป่น**
55
15
4
10
25
82
ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น**
40
18
4
10
30
82
ขนสัตว์ปีกป่น
80
8
1.5
11
4
70***/60****
หมายเหตุ: * ระดับ แคลเซียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
** ระดับสารกันหืนไม่เกินร้อยละ 0.05 ของน้ำหนัก
*** กรณีไม่ใช้สารช่วยย่อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให้มีค่า Pepsin Digestibility
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโปรตีน
**** กรณีใช้สารช่วยย่อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให้มีค่า Pepsin Digestibility
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโปรตีน
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หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคำขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภท
วัตถุดิบยกเว้นชนิดเนือ้ ป่น เนือ้ ป่นสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน
50%) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน 45%) เนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จาก
สัตว์ปีกป่น ขนสัตว์ปีกป่น
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนำเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแล้วแต่กรณี
2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. ตัวอย่างอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ 500 กรัม
4. หนั ง สื อ รั บ รองผลการวิ เ คราะห์ อ าหารสั ต ว์ ค วบคุม เฉพาะ
ประเภทวัตถุดิบ ระบุชื่อผู้ผลิตหรือประเทศผู้ผลิต ชื่อทางการค้า
หรื อ ชื ่อ ชนิ ด วั ต ถุ ด ิบ วิ ธีวิ เ คราะห์ วั น ทีว่ ิ เ คราะห์ ผูต้ รวจ
วิเคราะห์
5. รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ (ถ้ามี)
6. แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (ถ้ามี)
หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบคำขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภท
วัตถุดิบชนิดเนือ้ ป่น เนือ้ ป่นสกัดไขมัน เนือ้ และกระดูกป่น (โปรตีน 50%)
เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน 45%) เนื้อสัตว์ปีกป่น ผลพลอยได้จากสัตว์ปีก
ป่น ขนสัตว์ปีกป่น
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนำเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแล้วแต่กรณี
2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. หนั ง สื อ รั บ รองการอนุ ญ าตให้ ข ายได้จ ากประเทศผูผ้ ลิต
(Certificate of Free Sale) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐทีร่ ับผิดชอบใน
16

ประเทศนั้น หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทีภ่ าครัฐมอบหมายให้สามารถเป็น
ตัวแทนในการออก Certificate of Free Sale
4. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) หรือแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองสุขภาพทีภ่ าครัฐของประเทศต้นทางรับรองให้ใช้เมื่อมีการนำ
เข้าจริง
5. หนั ง สื อ รั บ รองแหล่ง ทีม่ าของวั ต ถุ ด ิบ ทีใ่ ช้ใ นการผลิต
(Certificate of Origin) ที่ทางราชการของประเทศนั้นๆ ออกให้
6. หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis)
ระบุคุณภาพทางเคมี ปริมาณของเชือ้ แบคทีเรียรวม เชือ้ รารวม และเชือ้
ซัลโมเนลลา พร้อมวิธีวิเคราะห์
7. หนังสือแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information)
แสดงถึง ชือ่ ชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้สำหรับ
สัตว์ชนิดใด ขนาดการใช้ คุณภาพทางเคมี และจุลชีวะของผลิตภัณฑ์ ระยะ
เวลาล่วงอายุของผลิตภัณฑ์ น้ำหนักสุทธิ ชนิดภาชนะบรรจุ ชื่อผู้ผลิต และ
สถานที่ผลิต พร้อมลงนามรับรองโดยผู้ผลิต
8. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Flowchart )
9. ภาพถ่ายหรือแถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (video) แสดงภาพ
โรงงานเครื่องมือ เครื่องจักรและกระบวนการผลิต
10. ตัวอย่างอาหารสัตว์ จำนวน 500 กรัม
11. รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ (ถ้ามี)
12. แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (ถ้ามี)
จำนวนหลักฐานที่ใช้ 1 ชุด ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 3 ชุด
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดหัวอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ได้กำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ประเภทวัตถุทผี่ สมแล้วชนิดหัวอาหาร
สัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปให้มีอัตราส่วนของโปรตีน ไขมัน กาก
ความชืน้ คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักอาหารสัตว์ ตามทีป่ รากฏในใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีผ่ รู้ ับใบอนุญาตได้ขอขึ้นทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามความใน มาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว์
การพิจ ารณารั บ ขึ ้นทะเบีย นอาหารสั ต ว์ ค วบคุม เฉพาะ จะใช้ข้ อ
แนะนำทัว่ ไปในการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตว์ เป็นเอกสารประกอบการ
พิจารณา ซึ่งข้อแนะนำนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนด
มาตรฐานอาหารสัตว์ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยคำนึง
ถึงหลักวิชาการและการเจริญเติบโตของสัตว์ที่สามารถเป็นไปได้
หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชนิดหัว
อาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือใบอนุญาตนำเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี
2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. ตัวอย่างอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จำนวน 500 กรัม
4. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ระบุชอื่
อาหารสัตว์ในทางการค้า ชื่อผู้ผลิตอาหารสัตว์ วิธีวเิ คราะห์ วันที่
วิเคราะห์ ผู้ตรวจวิเคราะห์
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5. รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัว
อาหารสัตว์ (ถ้ามี)
6. แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ
7. หนั ง สื อ รั บ รองการอนุ ญ าตให้ ข ายได้จ ากประเทศผูผ้ ลิต
(Certificate of Free Sale) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบในประเทศนั้น หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทีภ่ าครัฐ
มอบหมายให้สามารถเป็นตัวแทนในการออก Certificate of
Free Sale
8. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information)
9. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) หรือแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองสุขภาพทีภ่ าครัฐของประเทศต้นทางรับรองให้ใช้
เมื่อมีการนำเข้าจริง
10. แผนภูมกิ ระบวนการผลิต (Process Flowchart)
11. หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula)
12. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ
- อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ทไี่ ด้รับใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แนบหลักฐาน ข้อ 1-6
- อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ทไี่ ด้รับใบอนุญาต
นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แนบหลักฐาน ข้อ 1-12
จำนวนหลักฐานที่ใช้ 1 ชุด ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 3 ชุด
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตว์
โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่มาก ไม่มาก
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ชนิดอาหารสัตว์
ไก่
ไก่เนื้อแรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์
ไก่เนื้อ อายุ 3-6 สัปดาห์
ไก่เนื้อ อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป
ไก่ไข่แรกเกิด-อายุ 5 สัปดาห์

21
19
17
18

3
3
3
3

5
5
6
5

13
13
13
13

ไก่ไข่ อายุ 5-12 สัปดาห์

15

2

6

13

ไก่ไข่ อายุ 12 สัปดาห์ - เริ่มไข่
ไก่ไข่ระยะไข่ อายุ 16-40 สัปดาห์
ไก่ไข่ระยะไข่ อายุ 40-60 สัปดาห์

13
16
15

2
3
2

8
6
7

13
13
13

ไก่ไข่ระยะไข่ อายุ 60 สัปดาห์-ปลด

14

2

7

13

ไก่พันธุ์ (พันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ)
แรกเกิด - อายุ 3 สัปดาห์
อายุ 3-10 สัปดาห์
อายุ 10 สัปดาห์-เริ่มไข่
ไก่พันธุ์ไข่

18
14
13
16

3
2
2
3

5
6
7
6

13
13
13
13

12
17

2
3

8
6

13
13

ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศผู้)
ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศเมีย)
อายุ 18-24 สัปดาห์
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โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่มาก ไม่มาก
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
16
3
6
13

ชนิดอาหารสัตว์
ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศเมีย)
อายุ 22-40 สัปดาห์
ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศเมีย)
อายุ 40 สัปดาห์-ปลด
ไก่ตอน
ไก่พื้นบ้านแรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์
ไก่พื้นบ้านอายุ 3-6 สัปดาห์
ไก่พื้นบ้านอายุ 6 สัปดาห์-ขาย
เป็ด
เป็ดเนื้อแรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์
เป็ดเนื้ออายุ 3-5 สัปดาห์
เป็ดเนื้ออายุ 5 สัปดาห์ขึ้นไป
เป็ดพันธุ์และเป็ดไข่
แรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์
เป็ดพันธุ์และเป็ดไข่อายุ 3-8 สัปดาห์
เป็ดพันธุ์และเป็ดไข่อายุ 8 สัปดาห์-ไข่
สุกร
สุกรแรกเกิด-หย่านม
สุกรหย่านม-น้ำหนัก 15 ก.ก.
สุกรน้ำหนัก 15-30 ก.ก.
สุกรน้ำหนัก 30-60 ก.ก.
21

14

2

7

13

13
18
14
12

3
3
2
2

6
6
7
8

13
13
13
13

18
16
14
18

2
2
2
3

7
7
8
7

13
13
13
13

16
16

3
3

7
7

13
13

20
18
16
14

4
3
3
3

3
4
7
8

13
13
13
13

โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่มาก ไม่มาก
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
12
2
8
13
12
3
10
13
16
3
10
13
14
3
10
13

ชนิดอาหารสัตว์
สุกรน้ำหนัก 60 ก.ก.-ส่งตลาด
สุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์
สุกรแม่พันธุ์ระยะเลี้ยงลูก
สุกรระยะอุ้มท้อง
โค
โคแรกเกิด-อายุ 2 เดือน
โคอายุเกิน 2-6 เดือน
โคอายุเกิน 6 เดือน – 1 ปี 6 เดือน
โคอายุเกิน 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป
โคตัวผู้น้ำหนักมากกว่า 450 ก.ก.ขึ้นไป
โคเนื้อ โคขุน
โคระยะอุ้มท้องและให้นม
อาหารผสมเสร็จอัดแท่ง
โคเนื้อโคขุน (น.น. 150 ก.ก.-ขาย)
โคเนื้อโคขุน (น.น. 250 ก.ก.-ขาย)
โคเนื้อโคขุน (น.น. 350 ก.ก.-ขาย)
ลูกโคอายุเกิน 2 เดือนขึ้นไป
โคระยะอุ้มท้องและระยะรีดนม
อาหารหยาบอัดแท่งใช้เลี้ยงทุกระยะ
กินคู่กับอาหารข้น
22

20
16
12
10
10
12
14

3
2
2
2
2
2
2

9
10
13
14
17
14
14

13
13
13
13
13
13
13

12
10
9
14
13
7

2
2
2
2
2
1

25
25
30
25
30
45

13
13
13
13
13
13

โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น
ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่มาก ไม่มาก
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ชนิดอาหารสัตว์
กระบือ
กระบือแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน
กระบืออายุเกิน 6 เดือน-1 ปี 6 เดือน
กระบืออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป
กระบือระยะอุ้มท้องและให้นม
อาหารผสมเสร็จอัดแท่ง
กระบือระยะอุ้มท้องและให้นม
กระต่าย
กระต่ายรุ่น
กระต่ายพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์
กระต่ายแม่เลี้ยงลูก-หย่านม
กระต่ายรวม
นกกระทา
นกกระทาเล็ก-รุ่น
นกกระทาไข่

15
12
10
13

2
2
2
2

10
14
17
14

13
13
13
13

14

2

30

13

14
12
17
15

-

-

13
13
13
13

22
20

3
3

5
5

13
13

หมายเหตุ: ถ้าอาหารสัตว์สูตรใดไม่ได้ตามข้อแนะนำหรือมาตรฐานให้ผูป้ ระกอบการนำ
ผลการทดลองมาประกอบการพิจารณา
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารปลาน้ำจืดกินพืช
ใช้สำหรับ

ลักษณะ

ขนาดของอาหาร

1. การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืชแบบกึ่งพัฒนา (อาหารสมทบ)
1.1 อาหารสมทบปลาน้ำจืดกินพืชขนาดเล็ก เม็ด
ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.2 อาหารสมทบปลาน้ำจืดกินพืชขนาดกลาง เม็ด
ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
1.3 อาหารสมทบปลาน้ำจืดกินพืชขนาดใหญ่ เม็ด
ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2. การเลี้ยงปลาน้ำจืดกินพืชแบบพัฒนา
2.1 ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดเล็ก
เม็ด
ไม่จำกัดขนาด
เช่น ปลานิล น้ำหนัก 3 - 150 กรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง

โปรตีน
ไม่ต่ำ
กว่า

ไขมัน
ไม่ต่ำ
กว่า

กาก ความชื้น
ไม่มาก ไม่มาก
กว่า
กว่า

18

3

10

12

18

3

10

12

15.5

3

10

12

28

3

8

12

2.2 ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดกลาง
เช่น ปลานิล น้ำหนัก 150-250 กรัม

เม็ด

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

25

3

8

12

2.3 ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดใหญ่
เช่น ปลานิล น้ำหนัก 250 กรัมขึ้นไป

เม็ด

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

20

3

8

12

หมายเหตุ ถ้ า อาหารสู ต รใดไม่ เป็นตามหลัก เกณฑ์ นี ้ให้ บ ริ ษ ัท นำผลการทดลองมา
ประกอบการพิจารณา
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารปลาน้ำจืดกินเนื้อ
ใช้สำหรับ

โปรตีน
ไม่ต่ำ
กว่า
40

ไขมัน
ไม่ต่ำ
กว่า
5

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

37

4

4

12

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

35

4

5

12

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

30

4

6

12

ลักษณะ

ขนาดของอาหาร

1. ปลาน้ำจืดกินเนื้อวัยอ่อน
ผง
เช่น ปลาน้ำจืดกินเนื้อวัยอ่อน
ปลาช่อน ปลากราย ปลาหมอไทย
2. ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดเล็ก
ผง,เกล็ด
เช่น ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดเล็ก
เม็ด
ปลาช่อน ปลากราย ปลาหมอไทย
เม็ด
3. ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดกลาง
เช่น ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดกลาง
ปลาช่อน ปลากราย ปลาหมอไทย
เม็ด
4. ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่
เช่น ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่
ปลาช่อน ปลากราย ปลาหมอไทย

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

กาก ความชื้น
ไม่มาก ไม่มาก
กว่า
กว่า
4
12

หมายเหตุ ถ้ า อาหารสู ต รใดไม่ เป็นตามหลัก เกณฑ์ นี ้ให้ บ ริ ษ ัท นำผลการทดลองมา
ประกอบการพิจารณา
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารปลาทะเลกินเนื้อ
ใช้สำหรับ
1. ปลาทะเลกินเนื้อวัยอ่อน
เช่น ปลาทะเลกินเนื้อวัยอ่อน
ปลากะพง ปลากะรัง
2. ปลาทะเลกินเนื้อขนาดเล็ก
เช่น ปลาทะเลกินเนื้อขนาดเล็ก
ปลากะพง ปลากะรัง

ลักษณะ ขนาดของอาหาร

โปรตีน
ไม่ตำ่
กว่า
42

ไขมัน
ไม่ตำ่
กว่า
6

กาก
ไม่มาก
กว่า
4

ความชืน้
ไม่มาก
กว่า
12

ผง

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

ผง,
เกล็ด
เม็ด

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

40

5

4

12

3. ปลาทะเลกินเนื้อขนาดกลาง
เช่น ปลาทะเลกินเนื้อขนาดกลาง
ปลากะพง ปลากะรัง

เม็ด

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

38

5

4

12

4. ปลาทะเลกินเนื้อขนาดใหญ่
เช่น ปลาทะเลกินเนื้อขนาดใหญ่
ปลากะพง ปลากะรัง

เม็ด

ไม่จำกัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

35

5

5

12

หมายเหตุ ถ้ า อาหารสู ต รใดไม่ เป็นตามหลัก เกณฑ์ นี ้ให้ บ ริ ษ ัท นำผลการทดลองมา
ประกอบการพิจารณา
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารสำหรับ
กบ, ตะพาบน้ำ
1. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารกบ
ใช้สำหรับ
1. กบวัยอ่อน (ลูกอ๊อด)
2. กบเล็ก (5 - 10 กรัม)
3. กบกลาง (10 - 100 กรัม)
4. กบใหญ่ (100 กรัม - จับขาย)

โปรตีน
ไม่ต่ำ
กว่า
40
37
35
30

ไขมัน
ไม่ต่ำ
กว่า
4
4
3
3

กาก
ไม่มาก
กว่า
4
4
5
6

2. หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารตะพาบน้ำ
ใช้สำหรับ
1. ตะพาบน้ำวัยอ่อน
2. ตะพาบเล็ก - กลาง
3. ตะพาบใหญ่

โปรตีน
ไม่ต่ำ
กว่า
40
37
35

ไขมัน
ไม่ต่ำ
กว่า
4
4
3

กาก
ไม่มาก
กว่า
4
5
5

ความชื้น
ไม่มาก
กว่า
12
12
12
12

ความชื้น
ไม่มาก
กว่า
12
12
12

หมายเหตุ ถ้าอาหารสูตรใดไม่เป็นตามหลักเกณฑ์นี้ให้บริษัทฯนำผลการทดลองมา
ประกอบการพิจารณา
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ค่าแนะนำคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ทใี่ ช้คิดคำนวณในการ
ผสมหัวอาหารสัตว์
รายการ
ปลายข้าว
ข้าวฟ่างป่น
ข้าวโพดป่นเกรด 1, 2
ข้าวโพดเมล็ดเกรด 1, 2
รำหยาบ
รำละเอียด
รำสกัดน้ำมัน
มันเส้น
มันอัดเม็ด

โปรตีน % ไขมัน % กาก % ความชืน้ % เถ้า % เกลือ %
7.5
1.1
0.5
13
9
2.5
3
13
8/7.5
2
3
13
2
8/7.5
2
3
14.5
2
5
2
28
11
18
12
15
8
11
10
14.5
3
15
13
14
1.9
0.5
3.4
13
2
0.6
3.4
13
-
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 กำหนดให้อาหารสัตว์ประเภทอาหาร
สัตว์เลีย้ ง สำหรับสุนัขและแมว เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราช
บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สุนัข และแมว
โดยประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. อาหารสั ต ว์ เ ลีย้ งทีม่ ี โ ภชนาการครบถ้ ว น (Complete Pet
Food) หมายความว่า อาหารสัตว์เลีย้ งทีม่ ีคุณค่าโภชนาการครบถ้วนตรง
ตามความต้องการของร่างกายสัตว์เลี้ยง
2. อาหารขบเคีย้ ว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลีย้ ง (Complementary
Pet Food) หมายความว่าอาหารสัตว์เลีย้ งทีไ่ ม่ได้เป็นอาหารมื้อหลักและมี
คุณค่าโภชนาการไม่ครบถ้วน
3. อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลีย้ ง (Therapeutic
Pet Food) หมายความว่าอาหารสัตว์เพื่อป้องกันหรือประกอบการรักษาโรค
โดยใช้ภายใต้การแนะนําของสัตวแพทย์
หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง
1. คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ ท.ส. 7-1, แบบ
ท.ส. 7-2, แบบ ท.ส. 7-3)
2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วตั ถุท่ เี ติมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
4. ภาพถ่ายหรือภาพเหมือน ลักษณะผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุ
5. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ระบุชอื่
29

อาหารสัตว์ในทางการค้า ชือ่ ผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ วิธีวิเคราะห์
วันที่วเิ คราะห์ ผู้ตรวจวิเคราะห์
6. หนังสือแสดงรายละเอียดวัตถุดิบของส่วนผสมอาหารสัตว์ (Raw
Material specification)
7. หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula)
8. หนังสือแสดงผลทดสอบอายุการเก็บรักษา(Shelf Life Test)
(ถ้ามี)
9. เอกสารการศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
(Heat penetration test, F0) (สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านเครื่อง
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนชนิดภายใต้ความดัน(Retorts))
10. เอกสารแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมรูปถ่ายหรือ
วีดีทัศน์ (Manufacturing Process/Flow Chart)
11. หนังสือแสดงค่าพลังงานและที่มาปริมาณแนะนำการให้กนิ
12. ตัวอย่างอาหารสัตว์ จำนวน 500 กรัม
13. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของอาหารสัตว์ (Certificate of
Origin)
14. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) หรือแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองสุขภาพทีภ่ าครัฐของประเทศต้นทางรับรองให้ใช้
เมื่อมีการนำเข้าจริง
15. หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู้ผลิต (Certificate
of Free Sale) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐทีร่ ับผิดชอบใน
ประเทศนั้น หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทีภ่ าครัฐมอบหมายให้
สามารถเป็นตัวแทนในการออก Certificate of Free Sale
16. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information)
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17. หนังสือแสดงคุณค่าทางโภชนาการ (Dog/Cat Food Nutrient
Profiles)
18. เอกสารหนังสือยืนยันผลิตภัณฑ์น้เี ป็นอาหารสัตว์ท่ีมผี ลิตภัณท์ท่ีมี
โภชนาการครบถ้วน
19. รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์
หมายเหตุ
- อาหารสัตว์เลีย้ งทีไ่ ด้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
แนบหลักฐาน ข้อ 1-12
- อาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รบั ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
แนบหลักฐาน ข้อ 1-16
*สำหรับอาหารสัตว์เลีย้ งทีม่ ีโภชนาการครบถ้วน (แบบ ท.ส. 7-1)
แนบหลักฐาน ข้อ 17-18 เพิ่มเติม
*สำหรับอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลีย้ ง (แบบ ท.ส.
7-3) แนบหลักฐานข้อ 17-19 เพิ่มเติม
จำนวนหลักฐานที่ใช้ 1 ชุด ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 3 ชุด
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชือ่ ประเภท
ชนิด หรือลักษณะคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นม และคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์นมที่ใช้สำหรับสัตว์ทุกชนิด ดังต่อไปนี้
1. นมผงสำหรับสัตว์ (Whole Milk Powder Feed Grade) ต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทำขึ้นจากน้ำนมของสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม ระเหยน้ำออก
จนเป็นผง
2. หางนมผงขาดมันเนยสำหรับสัตว์ (Skimmed Milk Powder
Feed Grade) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทำขึ้นจากน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม ที่สกัดไขมันออกและระเหยน้ำออกจนเป็นผง
3. หางนมผงพร่องมันเนยสำหรับสัตว์ (Partly Skimmed Milk
Powder Feed Grade) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมทีท่ ำขึ้นจากน้ำนมของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมที่สกัดไขมันออกบางส่วนและระเหยน้ำออกจนเป็นผง
4. หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ (Denatured Skimmed Milk
Powder) เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้หางนมผงเป็นวัตถุดิบหลัก ทีน่ ำมาเติมวัตถุดิบ
อื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม
5. หางเนยผงสำหรับสัตว์ (Whey Powder) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์
จากส่วนที่เหลือจากกระบวนการทำเนยแข็ง นำมาระเหยน้ำและทำให้แห้ง
6. อาหารแทนนมสำหรั บ สั ต ว์ (Milk Replacer) ต้อ งเป็น
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีผลิตภัณฑ์นมเป็นวัตถุดิบหลัก ทีน่ ำมาเติมวัตถุดิบอื่น ๆ เพือ่
ให้มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมธรรมชาติ

32

7. หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ (Denatured Whey Powder)
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หางเนยผงเป็นวัตถุดิบหลัก ที่นำมาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม
8. หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์ (Processed Whey
Power) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ทที่ ำขึ้นจากหางเนยทีผ่ ่านกระบวนการต่าง ๆ
ที่เหมาะสมในการสกัดสารอาหารบางชนิดออก และระเหยน้ำออกจนเป็นผง
◆

◆

◆

◆

นมผงสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 7
หางนมผงขาดมันเนยสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
ไขมัน
ไม่มากกว่าร้อยละ 1.5
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 7
หางนมผงพร่องมันเนยสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28
ไขมัน
น้อยกว่าร้อยละ 26 แต่มากกว่าร้อยละ 1.5
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 7
หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 8
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◆

◆

◆

◆

หางเนยผงสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 7
อาหารแทนนมสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 8
หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 8
หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 7

หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นม
สำหรับสัตว์
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนำเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)
2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. รูปถ่ายภาชนะบรรจุ ทุกขนาด
4. ตัวอย่างอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ จำนวน
500 กรัม
5. หนั ง สื อ รั บ รองผลวิ เคราะห์ อ าหารสั ต ว์ ป ระเภทผลิต ภั ณฑ์ น ม
สำหรับสัตว์ ระบุชอื่ ในทางการค้า ชือ่ ผูผ้ ลิต วิธีวิเคราะห์ วันที่
วิเคราะห์ ผู้ตรวจวิเคราะห์
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6.
7.
8.
9.

เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information)
หนังสือรับรองส่วนประกอบ (Certificate of Formula)
แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Flowchart)
หนั ง สื อ รั บ รองการอนุ ญ าตให้ ข ายได้จ ากประเทศผูผ้ ลิต
(Certificate of Free Sale) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบในประเทศนั้น หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทีภ่ าครัฐ
มอบหมายให้สามารถเป็นตัวแทนในการออก Certificate of
Free Sale
10. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) หรือแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองสุขภาพทีภ่ าครัฐของประเทศต้นทางรับรองให้ใช้
เมื่อมีการนำเข้าจริง
หมายเหตุ
- อาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ทีไ่ ด้รับใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแนบหลักฐาน ข้อ 1-8
- อาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ทีไ่ ด้รับใบอนุญาต
นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแนบหลักฐาน ข้อ 1-10
จำนวนหลักฐานที่ใช้ 1 ชุด ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 3 ชุด
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดสารผสมล่วงหน้าและประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
สารผสมล่วงหน้า
สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) หมายความว่า สารผสมของวัตถุที่เติม
อย่างน้อย 1 ชนิด ทีน่ ำไปผสมกับสื่อ โดยผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สาร
ผสมล่วงหน้าทำเพื่อช่วยให้ส่วนผสมย่อยง่ายต่อการกระจายตัว และผสม
เป็นเนื้อเดียวกันในส่วนผสมหลัก โดยสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) จะต้อง
ไม่มุ่งหวังทีจ่ ะให้สัตว์กินโดยตรง ทัง้ นี้ วัตถุทีเ่ ติมในอาหารสัตว์ต้องมีอย่าง
น้อย 1 ชนิด ทีก่ ำหนดไว้ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กำหนดวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต
นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวม
ถึงรายชือ่ ทะเบียนตำรับยาทีม่ ีตัวยา ทีเ่ ป็นวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ใช้เพือ่
ควบคุม ป้องกันโรคบิด สำหรับสัตว์ปีก
สื่อ (Carriers) หมายความว่า วัตถุทใี่ ช้ในการเจือจางหรือใช้เป็น
ส่วนผสมในปริมาณทีเ่ หมาะสมของวัตถุทีเ่ ติมในอาหารสัตว์ และให้ความ
หมายรวมถึงส่วนของพืช แร่ธาตุ กากน้ำตาล ผลิตผลทีเ่ หลือจากการหมัก
น้ำ น้ำมัน ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ วัสดุที่เหลือจากการเกษตรที่ปลอดภัย
เคลย์ (Clay) ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiliconDioxide) เคโอลิน (Kaolin)
เดกซ์โตรส (Dextrose) และหรือแล็กโตส (Lactose) และแป้งจากพืชที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะด้วย
วัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ สาร
ปรับปรุงคุณภาพซากและผลิตภัณฑ์สัตว์ สารเสริมชีวนะ สารเอนไซม์ สาร
ช่วยเสริมการย่อย ลิปิด และอนุพันธ์ สารคล้ายฮอร์โมนหรือสารกึ่งฮอร์โมน
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ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปเพือ่ ขายได้ไม่เกิน
อัตราทีก่ ำหนด รายละเอียดของวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ ให้ดู
จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุทเี่ ติมในอาหาร
สัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์
พ.ศ. 2559
อาหารเสริมสำหรับสัตว์
อาหารเสริมสำหรับสัตว์ หมายความว่า วัตถุที่ผสมแล้ว วัตถุที่เติม
ในอาหารสั ต ว์ เพื ่อ ใช้เพิม่ คุณค่า ทางโภชนาการแก่ สั ต ว์ โดยให้ สั ต ว์ กิ น
โดยตรงและหรือทำให้เจือจางก่อนใช้เลีย้ งสัตว์ และหรือใช้ผสมอาหารสัตว์
เพือ่ ใช้เลีย้ งสัตว์ ทั้งนี้ วัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณ
การใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ
1. อาหารเสริมโปรตีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีวัตถุดิบทีเ่ ป็นแหล่ง
ของโปรตีนมากกว่า 1 ชนิด ผสมกันโดยมีวัตถุประสงค์ใช้เสริมโปรตีน โดย
มีโปรตีน อย่างน้อย 20% แต่ต้องไม่เข้าเกณฑ์เป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป
หรือหัวอาหารสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่ ว นประกอบของ เลือ ดป่น ขนสั ต ว์ ป ีก ป่น สควิ ด ลิเวอร์ พ าวเดอร์ ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นวัตถุทีเ่ ติมในอาหารสัตว์ทีเ่ ป็นแหล่งโปรตีนหรือกรดอะมิโน
เช่น ยีสต์ ไลซีน เมไทโอนีน ฯลฯ
2. อาหารเสริมแร่ธาตุ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดรวมกันและไม่มีสื่อเป็นส่วนประกอบ เช่น
แร่ธาตุก้อน คอปเปอร์ซัลเฟตฟีดเกรด ฯลฯ
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3. อาหารเสริมวิตามิน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทีม่ ีส่วนประกอบของ
วิ ต ามิ น ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ ่ง หรื อ หลายชนิ ด รวมกั น และไม่ มี สื ่อ เป็น ส่ ว น
ประกอบ เช่น วิตามินบี 1 ฟีดเกรด ฯลฯ
4. อาหารเสริมไขมัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไขมัน
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันหรือมีวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์อื่นเป็น
ส่วนประกอบ หรือกรดไขมัน เช่น ไขมันพืช ไขมันสัตว์ ฯลฯ
หลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภท
วัตถุทผี่ สมแล้วชนิด สารผสมล่วงหน้า และประเภทอาหารเสริมสำหรับ
สัตว์
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือใบอนุญาตนำเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)
2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
3. ตัวอย่างหรือภาพเหมือนของภาชนะหรือหีบห่อทีใ่ ช้บรรจุ หีบห่อ
ทีช่ ัดเจนหากมีฉลากติดควรจะให้เห็นข้อความทีร่ ะบุบนภาชนะ
บรรจุ
4. หนังสือรับรองส่วนประกอบ (Certificate of Formula) จาก
ผู้ผลิต
5. หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์วัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตว์ทสี่ ำคัญ
ระบุชือ่ ในทางการค้า ชือ่ ผูผ้ ลิต วิธีวิเคราะห์ วันทีว่ ิเคราะห์
ผูต้ รวจวิ เ คราะห์ พร้ อ มแนบเอกสารแสดงวิ ธีวิ เ คราะห์
(Certificate of Analysis)
6. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information)
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7. ตัวอย่างสารผสมล่วงหน้าหรืออาหารเสริมสำหรับสัตว์ทีน่ ำมาขึ้น
ทะเบียน จำนวน 500 กรัม
8. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Flowchart)
9. หนั ง สื อ รั บ รองการอนุ ญ าตให้ ข ายได้จ ากประเทศผูผ้ ลิต
(Certificate of Free Sale) ซึ่งออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบในประเทศนั้น หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทีภ่ าครัฐ
มอบหมายให้สามารถเป็นตัวแทนในการออก Certificate of
Free Sale
หมายเหตุ
- อาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิด สารผสมล่วงหน้า และ
ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ทไี่ ด้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ แนบหลักฐาน ข้อ 1-8
- อาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิด สารผสมล่วงหน้า และ
ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ทไี่ ด้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ แนบหลักฐาน ข้อ 1-9
จำนวนหลักฐานที่ใช้ 1 ชุด ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 3 ชุด
อัตราค่าธรรมเนียม
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ทุกประเภท ฉบับละ 1,000 บาท
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การขอแก้ไขรายการในใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
การขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ ให้กระทำได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักฐานที่ประกอบการขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ท.ส.5)
1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2. เอกสารที่เป็นหลักเกี่ยวกับรายการที่ขอแก้ไข
3. เอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไข เช่น ฉลาก
อัตราค่าธรรมเนียม
- แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์ ฉบับละ 500 บาท
- แก้ไขในส่วนอื่น ฉบับละ 200 บาท

40

การขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
กรณีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูก
ทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผรู้ ับใบอนุญาตแจ้งต่อเจ้าหน้าทีแ่ ละยื่น
คำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดดังกล่าว
หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ (ท.ส.6)
1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (กรณีชำรุด
หรือเสียหาย)
2. ใบรับแจ้งความว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะสูญหายของตำรวจในท้องที่ที่สูญหาย
3. ฉลากที่ยื่นประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่
สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด
อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท
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การขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ
(Certificate of Free Sale)
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมี ดังนี้
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะพร้อมฉลาก
ภาษาไทย
ในกรณี ข อให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองการขายภายในประเทศสำหรั บ
อาหารสัตว์อื่นนอกเหนือจากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องได้รับการตรวจ
สอบสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
และสุ ่ม เก็ บ ตัว อย่ า งเพือ่ ทำการตรวจวิ เคราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บ ัต ิก ารโดย
เจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต ผู้ยื่นคำขอต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. ใบแจ้งราคาสินค้า (Invoice) การขายสินค้าภายในประเทศ
2. หนังสือรับรองสูตรอาหาร (Certificate of Formula)
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม สินค้า 1-10 รายการ ฉบับละ 100 บาท
สินค้า 11-20 รายการ ฉบับละ 150 บาท
สินค้า 21 รายการขึ้นไป ฉบับละ 200 บาท
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การขอหนังสือรับรองสุขภาพ
(Certificate of Health)
ให้ยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันทำการ ใน
กรณีขอให้รับรองอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผูย้ ื่นคำขอต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการรับรอง ดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2. ใบรับรองระบบ GMP/HACCP ทีอ่ อกให้โดยกรมปศุสัตว์หรือ
กรมประมงเท่านั้น หากไม่มีใบรับรองดังกล่าว ต้องได้รับการตรวจสอบสถาน
ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ กระบวนการผลิต และคุณภาพอาหารสัตว์นั้น
โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต แล้วแต่กรณี
ในกรณีขอให้รับรองอาหารสัตว์อื่นนอกเหนือจากอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะต้อ งได้รั บ การตรวจสอบสถานประกอบการผลิต อาหารสั ต ว์
กระบวนการผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์นั้นโดยเจ้าหน้าทีข่ องผูอ้ นุญาต
ผู้ยื่นคำขอต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. แผนภูมิกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
2. หนังสือรับรองสูตรอาหาร (Certificate of Formula)
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 200 บาท
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การขอหนังสือรับรองการส่งออกอาหารสัตว์ (ส.อ.2)
กรณี ส่ ง ออกอาหารสั ต ว์ ให้ ผ สู ้ ่ ง ออกอาหารสั ต ว์ แจ้ง การส่ ง ออก
ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ หรือตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือแจ้งผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ (http://eservice.afvc.dld.go.th) ล่วงหน้าก่อนส่งออก
ไม่น้อยกว่าสามวันทำการทุกครั้งที่มีการส่งออก ผู้ยื่นคำขอต้องแนบหลักฐาน
ประกอบการรับรอง ดังต่อไปนี้
1. แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (ส.อ.1)
2. สำเนาใบสั่งซื้อ (Invoice)
3. เอกสารอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)

การขอนำเข้าตัวอย่างอาหารสัตว์
การนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน
หรือเพือ่ พิจารณาสั่งซื้อ ให้ผนู้ ำเข้าแจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบ
โดยระบุประเภท ชนิด และจำนวนอาหารสัตว์ก่อนการดำเนินการ
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นตัวอย่างในทางวิชาการ โดยนำมาใช้ทดลองเลีย้ งสัตว์
ต้องแนบแผนการทดลองทางวิชาการด้วย
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การยื่นเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์
ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
กำหนดคุณ ภาพหรื อ มาตรฐานของอาหารสั ต ว์ ท มี ่ ิ ใช่อ าหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ
รำละเอียด หมายความว่า ผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก และมี
โปรตีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 12
รำหยาบ หมายความว่า ผลพลอยได้จากการสีข้าวเปลือก ทีม่ ีส่วน
ผสมของแกลบปน และมีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 หมายความว่า เมล็ดของข้าวโพด ที่ได้จาก
กระบวนการสีเมล็ดออกจากฝักข้าวโพด มีปริมาณโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 8
ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 หมายความว่า เมล็ดของข้าวโพด ที่ได้จาก
กระบวนการสีเมล็ดออกจากฝักข้าวโพด มีปริมาณโปรตีนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 7.5
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานทางเคมีของอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ตามอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละของน้ำ
หนักวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้
1.รำละเอียด
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ 8
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ 11
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ 10
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2. รำหยาบ
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ 28
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ 11
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ 18
3. ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ 3
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ 14.5
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ 2
4. ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2
โปรตีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.8
ไขมัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
กาก
ไม่มากกว่าร้อยละ 3
ความชื้น
ไม่มากกว่าร้อยละ 14.5
เถ้า
ไม่มากกว่าร้อยละ 2
ผูใ้ ดประสงค์จะผลิตเพือ่ ขาย หรือนำเข้าเพือ่ ขายอาหารสัตว์ทไี่ ม่ใช้
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติดังนี้
กรณี ผ ลิต เพือ่ ขาย ให้แจ้งการผลิต อาหารสั ต ว์ ท ีม่ ิ ใช่อ าหารสั ต ว์
ควบคุมเฉพาะ ล่วงหน้าก่อนวันผลิตเพือ่ ขายไม่น้อยกว่าสามสิบวันตามแบบ
แจ้งผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(แบบ จ.ผ.)

46

เอกสารหลักฐานประกอบมี ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และ ผูม้ ี
อำนาจลงชือ่ แทนนิ ต ิบ ุค คลผูข้ ออนุ ญ าตทีอ่ อกให้ ไม่ เ กิ น 6 เดือ น (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
3. หนั ง สื อ แสดงว่ า เป็น ผูด้ ำเนิ น กิ จ การของนิ ต ิบ ุค คล (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
4. สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว
(กรณีผู้แจ้งเป็นคนต่างด้าว)
5. สำเนาหรื อ รู ป ถ่ า ยใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานหรื อ
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณีที่
เป็นโรงงานทีต่ ้องแจ้งประกอบกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน) หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา) หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข (กรณีทเี่ ป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
6. รายละเอี ย ดแสดงทีต่ ัง้ สถานทีผ่ ลิต เพือ่ ขายและสถานทีเ่ ก็ บ
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
กรณีนำเข้าเพือ่ ขาย ให้แจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ล่วงหน้าก่อนวันนำเข้าเพือ่ ขายไม่น้อยกว่าสามสิบวันตาม
แบบแจ้งผู้นำเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ จ.น.)
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เอกสารหลักฐานประกอบมี ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และ ผูม้ ี
อำนาจลงชือ่ แทนนิ ต ิบ ุค คลผูข้ ออนุ ญ าตทีอ่ อกให้ ไม่ เ กิ น 6 เดือ น (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
3. หนั ง สื อ แสดงว่ า เป็น ผูด้ ำเนิ น กิ จ การของนิ ต ิบ ุค คล (กรณี
นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
4. สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว
(กรณีผู้แจ้งเป็นคนต่างด้าว)
5. สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับ
แจ้ง การประกอบกิ จ การโรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงงาน(กรณี ท ีเ่ ป็น
โรงงานทีต่ ้องแจ้งประกอบกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน) หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผูข้ ออนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา) หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข (กรณีทเี่ ป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข)
6. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมีการมอบอำนาจ)
7. รายละเอียดแสดงทีต่ งั้ สถานทีน่ ำเข้าเพือ่ ขายและสถานทีเ่ ก็บ
อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
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สถานที่รับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์
ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง ณ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดอืน่ ให้แจ้ง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องทีท่ สี่ ถานทีผ่ ลิต
เพือ่ ขาย หรือสถานทีน่ ำเข้าเพือ่ ขายอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นตั้งอยู่
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ป้ายที่ใช้สำหรับสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้มีลักษณะ ขนาด และข้อความ ดังต่อไปนี้
ทำด้ว ยวั ต ถุ ถ าวร ขนาดกว้ า งและยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 10x60
เซนติเมตร ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
ว่า สถานทีผ่ ลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หรือ สถานทีน่ ำเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ หรือ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แล้วแต่กรณี โดย
จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็น
สถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แล้ว
แต่กรณี
สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

สีเขียว

สถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

สีแสด

สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ประเภทขายส่งและขายปลีก
สีน้ำเงิน

สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ประเภทขายปลีก สีแดง

ในกรณีทสี่ ถานทีเ่ ก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแยกต่างหาก
จากสถานทีผ่ ลิต สถานทีน่ ำเข้า หรือสถานทีข่ ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีป้ายที่มีลักษณะ และสีเช่นเดียวกับป้ายที่ใช้แสดงว่า
เป็นสถานทีผ่ ลิต สถานทีน่ ำเข้า หรือสถานทีข่ ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3
เซนติเมตร ว่า สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควมคุมเฉพาะ
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ภาคผนวก

เล่มที่...........................
ฉบับที่........................

แบบ บ.น.ส. ๑

กรมปศุสัตว์
ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ประเภท.......................................................................)
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
................................................................................

โดยมี................................................................................เป็นผูด้ ำเนินกิจการ เพือ่ แสดงว่าเป็น
ผู้รบั อนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถานทีน่ ำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชือ่ ..............................................................
อยู่เลขที.่ .........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................หมู่ท.ี่ .......................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
และมีสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชือ่ .........................................................................
อยู่เลขที.่ .........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................หมู่ท.ี่ .......................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที.่ ................เดือน................................พ.ศ.........................
และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................
(ลายมือชื่อ)............................................................
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้อนุญาต

คำเตือน
๑ ผูร้ ับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สถานที่
นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทตามมาตรา
๘๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่นื คำขอล่วงหน้าภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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เลขที่ใบอนุญาต..................................

แบบ บ.ข.ส. ๑

กรมปศุสัตว์
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
................................................................................
โดยมี................................................................................เป็นผูด้ ำเนินกิจการ เพือ่ แสดงว่าเป็นผูร้ ับ
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภท.....................ณ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.........................................
อยู่เลขที.่ ....................ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................หมู่ท.ี่ .............
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์...............................เลขหมายโทรศัพท์................................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.................................................................................
อยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย........................................ถนน.......................................................หมู่ที่............
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์...............................เลขหมายโทรศัพท์..................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ.........................
และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................
(ลายมือชื่อ)............................................................
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้อนุญาต

คำเตือน
๑. ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทตามมาตรา ๘๒
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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เล่มที่...........................
ฉบับที่..........................

แบบ บ.ผ.ส. ๑

กรมปศุสัตว์
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ประเภท.......................................................................)
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
................................................................................

โดยมี................................................................................เป็นผูด้ ำเนินกิจการ เพื่อแสดงว่าเป็นผูร้ ับ
อนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ...............................................................................
อยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................................หมู่ที่........................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.......................................................................
อยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................................หมู่ที่........................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ......................
และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................

คำเตือน

(ลายมือชื่อ)............................................................
ตำแหน่ง..................................................................
ผู้อนุญาต

๑. ผูร้ ับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
๒. ผูร้ ับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สถานทีผ่ ลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอล่วงหน้าภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
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เลขที่ XXXXXXXXXXXX

แบบ บ.จ.น.

กรมปศุสัตว์
ใบรับแจ้งผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ประเภท..............................................................................)
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่
................................................................................

โดยมี......................................................................เป็นผูด้ ำเนินกิจการ เพือ่ แสดงว่าเป็นผูแ้ จ้ง
การนำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ท่มี ใิ ช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ สถานที่นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ท่มี ใิ ช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ........................................................ อยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย.......................
ถนน................................หมู่ที่.................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.................................................
อยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................................หมู่ที่..................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..............................................
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้เฉพาะสถานทีน่ ำเข้าขายเพือ่ อาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................
(ลายมือชื่อ)............................................................
ตำแหน่ง..................................................................
ผู้อนุญาต
คำเตือน
ผูร้ ับใบรับแจ้งผูน้ ำเข้าเพือ่ ขายอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องแสดงใบรับแจ้งไว้
ในที่เปิดเผย ณ สถานที่นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
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เลขที่ XXXXXXXXXXXX

แบบ บ.จ.ผ.

กรมปศุสัตว์
ใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
(ประเภท..............................................................................)
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่
................................................................................

โดยมี......................................................................เป็นผูด้ ำเนินกิจการ เพือ่ แสดงว่าเป็นผูแ้ จ้งการ
ผลิตอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ สถานทีผ่ ลิตเพือ่ ขายอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ชื่อ............................................................................. อยู่เลขที่..................ตรอก/ซอย.......................
ถนน................................หมู่ที่.................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................
และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ชื่อ.................................................
อยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.............................................................หมู่ที่..................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..............................................
ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้เฉพาะสถานทีผ่ ลิตเพือ่ ขายอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งฉบับนี้เท่านั้น
ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ...........................
(ลายมือชื่อ)............................................................
ตำแหน่ง..................................................................
ผู้อนุญาต
คำเตือน
ผูร้ ับใบรับแจ้งผูผ้ ลิตเพือ่ ขายอาหารสัตว์ทมี่ ิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องแสดงใบรับแจ้งไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ สถานที่ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
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บันทึก

บันทึก

บันทึก

จัดทำโดย

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
กรมปศุสัตว์
โทร. 0 2159 0406

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
จำนวน

64 หน้า

จำนวน

2,000 เล่ม

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
145,147 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4807-9 โทรสาร 0 2525 4855

คู่มือ

การขออนุญาต

และขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ฉบับผู้ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์และพนักงานเจ้าหน้าที่
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
กรมปศุสัตว์

