




 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่นําเข้าในราชอาณาจักร 
ให้ถูกสุขลักษณะ  และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์  

ควบคุมเฉพาะ  ต้องจัดให้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิต  ณ  ประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
โดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  ทั้งนี้  อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องมีการตรวจรับรองแหล่งผลิต 
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๔ การรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามข้อ  ๓  ให้มีอายุการรับรอง 
คราวละ  ๕  ปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เม่ือพ้นกําหนดอายุการรับรอง  
หากผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประสงค์จะนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
จากแหล่งผลิตดังกลา่ว  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ  และรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวอีกคร้ังหนึ่ง   

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ  ๔  ได้  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  มีอํานาจสั่งผ่อนผันการนําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจากแหล่งผลิตนั้นได้  หากได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ผลิต  
ทั้งนี้  ต้องแจ้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กรมปศุสัตว์  ภายในสามสิบวันหลังจากหนังสือรับรอง
แหล่งผลิตอาหารสัตว์หมดอายุ 

ข้อ ๕ แหล่งผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดเคยผ่านการตรวจรับรองก่อนประกาศนี้ 
ใช้บังคับให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะซึ่งมีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
จากแหล่งผลิตดังกล่าว  มาแจ้งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  กรมปศุสัตว์  ภายในเก้าสิบวัน   
เพื่อดําเนินการตามข้อ  ๔   

หากผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไม่แจ้งตามวรรคหนึ่ง  จะไม่อนุญาต   
ให้นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  จนกว่าจะได้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่นําเข้าในราชอาณาจักร   
ให้ถูกสุขลักษณะ  และปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี  ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิตก่อน

นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๑) ประเภทวัตถุดิบ 
 (ก) เนื้อป่น  (Meat  Meal) 
 (ข) เนื้อป่นสกัดไขมัน  (Degreasing  Meat  Meal) 
 (ค) เนื้อและกระดูกป่น  (Meat  And  Bone  Meal,  MBM)  (โปรตีน  ร้อยละ  ๔๕) 
 (ง) เนื้อและกระดูกป่น  (Meat  And  Bone  Meal,  MBM)  (โปรตีน  ร้อยละ  ๕๐) 
 (จ) เนื้อสัตว์ปีกป่น  (Poultry  Meal) 
 (ฉ) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น  (Poultry  By - Products  Meal) 
 (ช) ขนสัตว์ปีกป่น  (Feather  Meal)   
(๒) ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว์  ชนิดอาหารเสริมแร่ธาตุ  ที่มาจากกระดูกสัตว์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



แบบคําขอการตรวจรบัรองแหลงผลติอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

ในกรณีขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหม 
               

 ชื่อบริษัทนําเขา.............................................................................................................................................. 

 ที่อยูบริษัทนําเขา........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ตองแนบ  

1. Product information  

2. Process flow chart  

3. Certificate of Formula   

4. Certificate of Analysis  

5. หนังสือเชิญตรวจโรงงานจากบริษัทนําเขาหรือบริษัทผูผลิตประเทศตนทาง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)   
6. หนังสือเชิญตรวจโรงงานจากหนวยงานรัฐบาลที่รบัผิดชอบจากประเทศตนทางหรือสถานทูตของประเทศนั้น (ภาษาอังกฤษ)  

7. เอกสารอื่นๆ  โปรดระบุ ..............................................................................................................................        

                    

                    

    

ลําดับ ประเทศ 
ตนทาง 

ชื่อโรงงาน 
ผูผลิต 

ที่อยูโรงงาน ชนิดผลิตภัณฑ ชวงเวลาที่เสนอใหไป
ตรวจ 

      
      
      
      
      

เลขที่รับ................................... 

วันที่......................................... 

ผูรับ.......................................... 

ชื่อ-สกุลผูแจง………………………………………………………………….. 

เบอรโทร………………………………………………………………………….. 

อีเมลล..........................................................................................

วันที่แจง.......................................................................................
  

กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

ฝายความรวมมือและการคาระหวางประเทศ  

เบอรโทร 02-1590406 ตอ 101 

อีเมลล  afvc_inter@dld.go.th 

 

แบบจร. 1  



แบบแจงแหลงผลิตอาหารสตัวควบคุมเฉพาะ  

ในกรณีทีอ่าหารสตัวไดรบัการขึ้นทะเบียนแลว 
 

 ชื่อบริษัทนําเขา..............................................................................................................................................  
 ที่อยูบริษัทนําเขา........................................................................................................................................... 

 

ลําดับ ประเทศ 
ผูผลิต 

ชื่อโรงงาน 
ผูผลิต 

ที่อยูโรงงานผูผลิต ชนิดอาหารสัตว 
ควบคุมเฉพาะ 

เลขทะเบียน 
อาหารสัตว 

ไดรับการรับรอง 
แหลงผลิต  

ไมเคย
ไดการ
รับรอง  

( / ) วัน/เดือน/ป 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เอกสารที่ตองแนบ  

1. สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ    

2. สําเนาหนงัสือรบัรองการตรวจโรงงานแหลงผลิต  (ถามี)              
                    

            

            

เลขที่รับ................................... 

วันที่......................................... 

ผูรับ.......................................... 

ชื่อ-สกุลผูแจง………………………………………………………………….. 

เบอรโทร………………………………………………………………………….. 

อีเมลล..........................................................................................

วันที่แจง.......................................................................................
  

กองควบคุมอาหารและยาสัตว 

ฝายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว  

เบอรโทร 02-1590406 ตอ 102 

 

แบบ จร.2 (มีทะเบียนแลว) 

 



แบบตอบรับการไดรับหนังสือแจงจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว    

 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ 

      เงื่อนไขการนําเขาเพื่อขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง   

      กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่ตองตรวจรับรองแหลงผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ขาพเจา (ชื่อนิติบุคคล)..................................................................................................................... 
 

   ขอรับรองวาไดรับหนังสือแจงเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําเขาเพื่อขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง  กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่ตองตรวจรับรองแหลงผลิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แลว เมื่อวันที่ ........................................................... 

 

                                      ลงชื่อ........................................... 

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

                                                           ตําแหนง........................................... 

 

 

หมายเหต ุ:  ผูลงนามรับรองตองเปนกรรมการบริษัทหรือผูมีอํานาจของบริษัทเทาน้ัน 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิและสงแบบตอบรับมาที ่

ฝายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว กองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว 

โทร 0-2159-0406-7  ตอ 102 

      0-2501-1204   ตอ 102 

โทรสาร.0-2159-0406-7  ตอ 105 

อีเมลล  afvc5@dld.go.th 

โปรดสงแบบตอบรับภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
 

 

 


