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กฎกระทรวง 
วาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเขาซ่ึงอาหารสัตว 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรค 
สอง และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕  
อัน 
เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง 
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณา 
จักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ใหยกเลิก 
  (๑)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
          หมวด ๑ 
    การขอและการออกใบอนุญาต 
                  ---------------- 
 
  ขอ  ๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งสัตว ใหย่ืนคําขอพรอมหลัก 
ฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขออนุญาตนําเขาซึ่งอากหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ
ใน 
ราชกิจจานุเบกษา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ  ๓  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ  ๒  ใหผู 
อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผู 
ขออนุญาตทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม 
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสาม 
สิบวนั แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง ใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น 
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 
 
  ขอ  ๔  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
     หมวด ๒ 
     การตออายุและการออกใบแทนใบอนุญาต 
             ------------------- 
 
  ขอ  ๕  ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอตออายุใบ 
อนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุ 
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแสดงไวในรายการทายใบ 
อนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 
 
  ขอ  ๖  ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทนใบ 
อนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตนําเขาซึ่ง 
อาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใบแทนใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีคําวา "ใบแทน" กํากับไวที่มุมบนดานขวาดวย และใหมีวัน  
เดือน ป ท่ีออกใบแทน พรอมทั้งลงชื่อผูอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอนุญาต 
 
          หมวด ๓ 
        การนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
              ------------------ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ  ๗  ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวผูใดประสงคจะนําอาหารสัตวเขามา 
ในราชอาณาจักรใหยื่นคําขอแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวผูใดประสงคทุกครั้งพรอมดวยหลักฐาน 
ตามที่ระบุไวในแบบคําขอแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา 
 
  ขอ  ๘  เมื่อไดรับคําขอพรอมหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ  ๗  ให 
อนุญาตตรวจพิจารณาและออกหนังสืออนุญาตหรือมีหนังสือคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 
ผูขออนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
 
  ขอ  ๙  อาหารสัตวที่นําเขามาในราชอาณาจักรตองผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรา 
ฐานและผานการรับรองจากหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบของประเทศผูผลิตและประเทศไทย 
 
  ขอ   ๑๐ เมื่ออาหารสัตวที่นําเขามาถึงราชอาณาจักร  ใหผูรับใบอนุญาตนําเขา 
ซึ่งอาหารสัตวไปแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที ่เพื่อตรวจสอบ 
 
  ขอ  ๑๑  ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว อํานวยความสะดวกแก 
พนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบอาหารสัตวท่ีนําเขา 
 
  ขอ  ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวพบวาอาหารสัตวที่นําเขามานั้น 
ไมตรงตามเอกสารท่ีย่ืนไวตามขอ  ๗ หรือเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสัตวเพราะอาจเปน 
อันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว  ใหกรมปศุสัตวออกคําส่ังเปนหนังสือใหผู 
รับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวงดการนําอาหารสัตวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร 
 
  ขอ  ๑๓ เม่ือกรมปศุสัตวมีคําส่ังตามขอ ๑๒ ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหาร 
สัตวดําเนินการสงอาหารสัตวนั้นกลับไปยังประเทศผูผลิตโดยไมชักชา  โดยใหผูรับใบอนุญาตนํา 
เขาซึ่งอาหารสัตวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
 
  ขอ  ๑๔  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กองควบ 
คุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีท่ี 
สถานที่นําเขาซึ่งอาหารสัตวตั้งอยู หรือกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว เวนแตอาหาร 
สัตวน้ําที่รัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตว ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กองควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว กรมปศุสัตวหรือสถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืน ณ สํานัก
งานปศ ุ
สัตวจังหวัด หรือสํานักงานประมงจังหวัดแหงทองท่ีท่ีสถานท่ีนําเขาซ่ึงอาหารสัตวต้ังอยู หรือกอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง 
 
     ใหไว ณ วันที ่๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        ชูชีพ  หาญสวัสด์ิ 
     รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากในสภาวะการณปจจุบันได
มี 
การเกิดโรคระบาดในสัตวโดยโรคระบาดดังกลาวสามารถติดตอหรือแพรระบาดระหวางสัตวและ
ติด 
ตอไปยังคนได  ซึ่งอาหารสัตวก็เปนสวนหนึ่งที่อาจทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคระบาด นอก 
จากนี้ยังอาจมีสารพิษปนเปอนมากับอาหารสัตวที่นําขามาในราชอาณาจักรอันอาจกอใหเกิด 
อันตรายตอสุขภาพสัตวได ดังน้ัน เพื่อเปนการควบคุมโรคระบาดสัตวในประทศ และเปนการปอง 
กันอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนการปองกันความเสียงหายที่อาจเกิดตอการ 
เล้ียงสัตวและเศรษฐกิจของประเทศได สมควรกําหนดใหผูรับใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวที่ 
ประสงคจะนําเขาซึ่งอาหารสัตวตองยื่นคําขอแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวทุกครั้ง  และใหแจงตอ 
พนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเมื่ออาหารสัตวที่นําเขามาถึงราชอาณาจักร ประกอบกับกฎ 
กระทรวงวาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวไดใชบังคับมาตั้งแต  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และไดมีการแกไขเพ่ิมเติมหลายคร้ัง สมควรปรับปรุงเปนฉบับเดียวกันเพื่อ
ประโยชน 
ในการตรวจสอบและอางอิงของพนักงานเจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไป จึงจําเปนตองออกกฎ 
กระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๕/๕๖ก/๒๖/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕] 
 
 
       ฐาปน ี/ แกไข 
       ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       B+A(C) 
 
 


