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การขอใบอนุญาตฯและขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

พ.ศ.2525
 

 
 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และพระราช
บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2542 ในมาตรา 4 ได้ให้
นิยามไว้ดังนี้ 
 “อาหารสัตว์” หมายความว่า วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ที่รัฐมนตรี 
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประกาศเป็นอาหาร
สัตว์ในราชกิจจานุเบกษา 
 “ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง เปลี่ยนรูป หรือ
แบ่งบรรจุ 
 “ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในทางการค้าและหมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย 
 “นำเข้า” หมายความว่า นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
 “ภาชนะบรรจุ”หมายความว่า วัตถุใดๆที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์
โดยเฉพาะ  
 “ฉลาก”หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆที่แสดงไว้
ที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์  
 “ผู้รับใบอนุญาต”หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย 
 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้
สำหรับ ไก่ เป็ด นกกระทา สุกร โค กระบือ สุนัข แมว กระต่าย กบ ตะพาบน้ำ 
กุ้งทะเล กุ้งน้ำจืด ปลาดุก ปลาน้ำจืดกินพืช ปลาน้ำจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกิน
เนื้อ เป็นอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
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ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และ
ขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้
1.ประเภทวัตถุดิบ   4.ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
2.ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  5.ประเภทอาหารสัตว์ผสมยา
3.ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

1.ประเภทวัตถุดิบ
   1)  กากถั่วเหลือง 
   2)  กากถั่วลิสง 
   3)  ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 1 
   4)  ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 2 
   5)  ปลาป่น ชั้นคุณภาพที่ 3 
   6)  รำข้าว ได้แก่ รำละเอียด รำหยาบ รำสกัดน้ำมัน 
   7)  ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 
   8)  ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 
   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 
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2.ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
  1) หัวอาหารสัตว์ 
  2) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป 
  3) สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 
3.ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
  1) นมผงสำหรับสัตว์ (Whole Milk Powder Feed Grade)  
  2) หางนมผงขาดมันเนยสำหรับสัตว์ (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) หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ (Denatured Whey Powder)  
  8) หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์ (Processed Whey 
Powder)  
4.ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์
  1) อาหารเสริม โปรตีน 
  2) อาหารเสริม แร่ธาตุ 
  3) อาหารเสริม วิตามิน 
  4) อาหารเสริม ไขมัน 
5.ประเภทอาหารสัตว์ผสมยา(MedicatedFeed)
  1) อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป และหัวอาหารสัตว์ผสมยา 
  2) สารผสมล่วงหน้าผสมยา 
สถานที่ยื่นคำขอ
 1. ส่วนกลาง ยื่นที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์ ศูนย์ราชการกรม
ปศุสัตว ์ จังหวัดปทุมธาน ี 91 หมู ่ 4 ถนนติวานนท ์ ตำบลบางกะด ี อำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี 12000 โทร. 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 102-103   
โทรสาร 0-1259-0406-7, 0-2501-1204 ตอ่ 105 
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 2. ส่วนภูมิภาค ยื่นที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด ในท้องที่นั้น ๆ 
 3. ยื่นคำขอผ่านระบบมาตรฐานปศุสัตว์(e-Service)
 ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางระบบมาตรฐานปศุสัตว์   
(e-Sevice) ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ (e-Service) (http://
ict.dld.go.th/eservice/) ซึ่งให้บริการดังต่อไปนี้ 
 1. การขอและต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
 2. การขอและต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 
 3. การขอและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
 4. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต, นำเข้า, ขายอาหารสัตว์ 
 5. การแจ้งนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
 ขัน้ตอนสำหรบัผูป้ระกอบการ(ใชเ้วบ็เบราเซอร์InternetExplorerเทา่นัน้) 
โดยใหต้ัง้คา่ Compatibility view setting ทีเ่มน ูtools ของ Internet Explorer โดย
เพิม่ www.dld.go.th เขา้ไปในรายการ 
 ขั้นตอนที่1
 การลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ในกรณีที่มีรหัสสถาน
ประกอบการแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2) ผู้ขอรับบริการต้องลงทะเบียนเพื่อเป็น  
ผูป้ระกอบการดา้นปศสุตัว ์ โดยเลอืกทีเ่มน ูลงทะเบยีน ทีอ่ยูท่างซา้ยมอืของหนา้จอ 
และทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะไปปรากฏในใบคำขอ 
หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะออกรหัสผู้ประกอบการ 9 หลัก และรหัส
ผ่าน 5 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสในการเข้าระบบ และสามารถนำมาใช้ในครั้งต่อไปได้
โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ ประเภทของผู้ประกอบการมี ดังนี้ 
 1. บุคคลธรรมดา กรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นแบบบุคคลธรรมดา 
 2. นิติบุคคล กรณีที่มีการจดทะเบียนเป็นแบบนิติบุคคล 
 ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยเลือกที่เมนู เปลี่ยน
รหัสผ่าน 
 ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ โดยเลือกที่เมนู 
แก้ไขข้อมูล 
 สำหรับผู้ขอรับบริการที่มีรหัสสถานประกอบการแล้ว สามารถระบุรหัส
สถานประกอบการที่ช่องรหัสสถานประกอบการ และรหัสผ่านที่ช่องรหัสผ่าน 
แล้วกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย 
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 กรณีที่รหัสผ่านสูญหาย ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าไปกู้รหัสผ่านได้ โดย
เลือกที่เมนูตรวจสอบรหัสผ่าน 
 ขั้นตอนที่2
 เลือกชนิดใบคำขออนุญาต บริเวณหน้าจอทางด้านขวามือจะปรากฏ 
ระบบอาหารสัตว์ โดยผู้ขอรับบริการสามารถคลิกที่เครื่องหมาย+หน้าระบบ เพื่อ
เข้าไปเลือกชนิดใบคำขออนุญาตตามที่ต้องการ 
 ขั้นตอนที่3
 กรอกข้อมูลใบคำขออนุญาต 
 ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลตามช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน และจัดเก็บ
ข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่พิจารณาต่อไป 
 
คำแนะนำในการกรอกหน้าจอใบคำขอ
กดปุ่ม  เพื่อเลือกยื่นเรื่อง ณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.ขอใบอนุญาต(รายใหม่)
  - ใบอนุญาตผลิต, นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ต้องยื่นที่กองควบคุมอาหารและยา
สัตว์ รหัส 26000 เท่านั้น 
  - ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
  -  กรงุเทพมหานคร ยืน่ที ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์รหสั 26000 
   - ตา่งจงัหวดั ใหเ้ลอืกยืน่ทีส่ำนกังานปศสุตัวจ์งัหวดัทีร่า้นหรอืบรษิทัตัง้อยู่ 
2.ขอต่ออายุใบอนุญาตและขอใบแทน
  -  กรงุเทพมหานคร ยืน่ที ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์รหสั 26000 
   - ตา่งจงัหวดั ใหเ้ลอืกยืน่ทีส่ำนกังานปศสุตัวจ์งัหวดัทีร่า้นหรอืบรษิทัตัง้อยู่ 
   - การกรอกเลขทีใ่บอนญุาตทีต่อ้งการตอ่อาย ุ ใหร้ะบเุลม่ที-่ฉบบัทีใ่บอนญุาต 
(ไมม่กีารเวน้วรรค) เชน่ เลม่ที ่5 ฉบบัที ่15/2555 ระบเุปน็ 5-15/2555 
3.การแจง้นำเขา้ซึง่อาหารสตัว์(นส.4)ยืน่ทีก่องควบคมุอาหารและยาสตัว ์ 
กดปุ่ม  เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน 
กดปุ่ม  กลับ  เพื่อกลับไปยังหน้าเมนูคำขอ 
กดปุม่  ตกลง  เพือ่บนัทกึขอ้มลูลงฐานขอ้มลู และสง่ใหก้รมปศสุตัวพ์จิารณาตอ่ไป 
กดปุ่ม  ยกเลิก  เพื่อยกเลิกข้อมูลที่กรอกไปทั้งหมด 
กดปุม่  เพือ่เปดิหนา้จอรายละเอยีดทีต่อ้งการบนัทกึ เชน่ ประเภท ชนดิอาหารสตัว์ 
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กดปุ่ม พิมพ์ เพื่อเปิดหน้าจอใบคำขอ หลังจากนั้นผู้ขอรับบริการสามารถพิมพ์ใบ
คำขอออกเครือ่งพมิพไ์ด ้(ปุม่พมิพจ์ะปรากฏกต็อ่เมือ่ทำการบนัทกึขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้) 
 ขั้นตอนที่4
 ตรวจสอบสถานะใบคำขอ 
 ผู้ขอรับบริการสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะของใบคำขอว่าอยู่ใน  
ขัน้ตอนไหน โดยเลอืกทีเ่มน ู ตรวจสอบสถานะใบคำขอโดยเมนนูีจ้ะปรากฏหลงัจาก
ที่ login เข้าสู่ระบบแล้ว 
 ในกรณีที่ใบคำขอถูกอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะไปปรากฏอยู่ในเมนู รายการ  
ใบคำขอที่ผ่านการอนุมัติ 
 คำแนะนำ
 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ หลังจากกดปุ่ม ตกลง แล้ว ระบบจะทำการ 
Login ให้อัตโนมัติ 
 ในกรณีที่ต้องการ Login ด้วยรหัสสถานประกอบการอื่นๆ ให้กดปุ่ม 
logout ก่อน แล้วจึงทำการ login เข้าสู่ระบบใหม่ หลักจากกดปุ่มบันทึกใบคำขอ
แล้ว ควรกดปุ่มพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านอาหารสัตว์
 ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านอาหารสัตว์ เช่น 
แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ แบบคำขออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ แบบ
คำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต และเอกสารประกอบ
คำขออื่นๆ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
(http://afvc.dld.go.th/) 
ให้เลือก ดาวน์โหลด ➩ แบบฟอร์มอาหารสัตว์ ➩ เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ
ดาวน์โหลด 
 หากมขีอ้สงสยัสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว์ 
 - ใบอนญุาตผลติ, นำเขา้, ขายอาหารสตัว,์ การขึน้ทะเบยีนอาหารสตัว ์
โทร. 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 102 โทรสาร 0-2159-0406-7 ต่อ 
105 e-mail : afvc5@dld.go.th  
 - การแจ้งนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
 - การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) ของ
อาหารสัตว์ โทร. 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 103 โทรสาร 0-2159-
0406-7 ต่อ 105 e-mail : afvc2@dld.go.th 
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การขอและต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว์เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารสัตว์จากผู้อนุญาต 

 ผู้ที่จะขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง

การประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและใบอนุญาตประกอบ

กจิการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุกอ่นทีจ่ะยืน่ขออนญุาตผลติอาหารสตัว์ 

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอและต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

 1. กรณีรายใหม่

  1.1 แบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

  1.2 เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ 

  1.3 สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้

แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ 

  1.4 สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 

  1.5 สำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนวตัถปุระสงคแ์ละผูม้อีำนาจ 

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  1.6 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  1.7 สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว 

(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว) 

  1.8 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข (กรณีที่เป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 

  1.9 สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
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โรงงาน (กรณีที่เป็นโรงงานที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการหรือ

ต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) 

  1.10 รายงานเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

ชนิด ขนาด (แรงม้า) 

  1.11 แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์ 

  1.12 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.6 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่ผลิตและสถานที่ขายอาหารสัตว์) พิมพ์เขียวตำแหน่ง

เครื่องจักร รายละเอียดเครื่องจักร แผนภูมิแสดงการผลิต 

หนังสือมอบอำนาจ (หากมีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน) 

 

 2.กรณีขอต่ออายุ

  2.1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

  2.2 ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือใบแทน 

  2.3 สำเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนวตัถปุระสงคแ์ละผูม้อีำนาจ 

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  2.4 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคล เป็นผู้ขออนุญาต) 

  2.5 สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 

  2.6 สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ซึ่งใช้

แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ 

  2.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข (กรณีที่เป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 

  2.8 รายการเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

ชนิด ขนาด (แรงม้า) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 

  2.9 แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
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  2.10 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.6 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่ผลิตและสถานที่ขายอาหารสัตว์) พิมพ์เขียวตำแหน่ง

เครื่องจักร รายละเอียดเครื่องจักร แผนภาพแสดงการผลิต   

(ทัง้ 4 รายการ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หนังสือชี้แจงการต่ออายุ

ใบอนุญาตล่าช้า (กรณีใบอนุญาตหมดอายุก่อนมายื่นขอตอ่) 

หนังสือมอบอำนาจ (หากมีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน) 

จำนวนเอกสารที่ใช้1 ชุด 

อายุใบอนุญาตผลิต มีกำหนดใช้ได้สามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 

อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

 ก. ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ตัน/ชั่วโมง   

ฉบับละ 1,500 บาท 

 ข. ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนเกิน 10 ตัน/ชั่วโมง   

คิดเพิ่มจาก (ก) ตันละ 500 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน 

 

การขอและต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์

 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว์ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก  

ผู้อนุญาต ผู้ขออนุญาตจะต้องขอจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก่อนที่จะขออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ได้ 



หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุญาตนำเข้า

 1.กรณีรายใหม่

   1.1 แบบคำขอใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์  

  1.2 เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ                                                                                 

  1.3 สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่ง  

ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ 

  1.4 สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 
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  1.5 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และ  

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน   

6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  1.6 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  1.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข (กรณีที่เป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 

เฉพาะการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ 

  1.8  สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

  1.9  สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว 

(กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าว) 

  1.10 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.7 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บอาหารสัตว์) หนังสือมอบอำนาจ 

(กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน) กรณีสถานที่เก็บอาหาร

สัตว์เช่าที่บุคคลอื่นให้แนบหนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือ

ยินยอมให้ใช้สถานที่ 

 

 2.กรณีขอต่ออายุ

  2.1  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์  

  2.2  ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ หรือใบแทน                                                                         

  2.3  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  2.4  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มี

อำนาจลงชือ่แทนนติบิคุคลผูข้ออนญุาต ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
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  2.5  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข (กรณีที่เป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 

เฉพาะการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ 

  2.6  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.7 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บอาหารสัตว์) หนังสือมอบอำนาจ 

(กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน) กรณีสถานที่เก็บอาหาร

สัตว์เช่าที่บุคคลอื่นให้แนบหนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือ

ยินยอมให้ใช้สถานที่ 

จำนวนเอกสารที่ใช้1 ชุด 

อายุของใบอนุญาตนำเข้ามีกำหนดให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

อัตราค่าธรรมเนียมฉบับละ 10,000 บาท 



การขอและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

 ห้ามมิให้ผู้ใดขายอาหารสัตว์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ผู้ขอ

อนุญาตจะต้องได้รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย์ก่อน 

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

 การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

 1.กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

  1.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 

  1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี

อำนาจลงชือ่แทนนติบิคุคลผูข้ออนญุาต (ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

  1.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (หนังสือมอบ

อำนาจแตง่ตัง้ผูด้ำเนนิกจิการ) พรอ้มกบัตดิอากรแสตมป ์30 บาท 
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และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ  

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย) 

  1.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

  1.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่ขายอาหารสัตว์) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ

ให้กระทำแทน)  

 

 2. กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต

  2.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 

  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 

  2.4 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 

  2.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8 (รายละเอียด แสดงที่ตั้ง

สถานที่ขายอาหารสัตว์) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ

ให้กระทำแทน) รูปถ่ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

 1. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต

  1.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

  1.2 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์หรือใบแทน 

  1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี

อำนาจลงชือ่แทนนติบิคุคลผูข้ออนญุาต (ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 
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  1.4 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (หนังสือมอบ

อำนาจแตง่ตัง้ผูด้ำเนนิกจิการ) พรอ้มกบัตดิอากรแสตมป ์30 บาท 

และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ  

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย) 

  1.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่ขายอาหารสัตว์) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ

ให้กระทำแทน)  

 

 2. กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขออนุญาต

  2.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

  2.2 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์หรือใบแทน 

  2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 

  2.5 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ ทบ.8 (รายละเอียดแสดงที่ตั้ง

สถานที่ขายอาหารสัตว์) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ

ให้กระทำแทน)  

 

จำนวนเอกสารที่ใช้1 ชุด 

อายุของใบอนุญาตขาย มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบ

อนุญาตคือวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ 

อัตราค่าธรรมเนียม

 ก. ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท 

 ข. ขายปลีก   ฉบับละ 100 บาท 
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การขออนุญาตโฆษณาอาหารสัตว์

 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตว์อันเป็นเท็จ หรือเกินความ

จริง ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือสำคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตว์นั้น 

 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์ทางวิทยุ

กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือ

สิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ 

ภาพยนตร์หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาตโฆษณาอาหารสัตว์

 1. คำขออนุญาตโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์ 

 2. ภาพ ภาพร่าง สคริปต์ แผ่นภาพเลื่อน ข้อความหรือเสียงที่จะขอ

โฆษณา 

 3. สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

 4. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือสำเนาใบอนุญาตนำเข้าซึ่ง

อาหารสัตว์ หรือสำเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว์แล้วแต่กรณี 

 5. รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ที่จะทำการโฆษณาเพื่อ

ประกอบการพิจารณา กรณีอ้างอิงสถาบัน จะต้องเป็นสถาบันที่ได้

รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  

 

จำนวนเอกสารที่ใช้15 ชุด (ตามจำนวนคณะอนุกรรมการที่พิจารณา) 

อายุของใบอนุญาตโฆษณา กำหนดให้ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไข ต้องยื่นคำขอโฆษณาใหม่ 

อัตราค่าธรรมเนียมไม่มี 
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การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต

 ผู้ที่ประสงค์จะขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นหนังสือถึงกรมปศุสัตว์

แจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ขอแก้ไขพร้อมใบ

อนุญาตตัวจริงที่จะขอแก้ไข 

การย้ายสถานที่

 ผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย หรือสถานที่เก็บอาหาร

สัตว์เพื่อขายแล้วแต่กรณีให้มีหนังสือแจ้งการย้ายสถานที่ตั้งดังกล่าวต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้าย 

การเลิกกิจการ

 ผู้ที่ประสงค์จะขอเลิกกิจการให้แจ้งการเลิกกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ 

 

การขอใบแทนใบอนุญาต

 ผู้ที่ประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นคำขอใบแทนตามชนิดใบ

อนุญาตนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร 

 1. กรณสีญูหาย แนบสำเนาการแจง้ความเอกสารหาย ณ ทอ้งทีเ่กดิเหตุ 

 2. กรณีชำรุด แนบใบอนุญาตตัวจริงที่ชำรุด 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 ใบแทนทุกชนิด ฉบับละ 100 บาท 

 

คำแนะนำในการจัดกรอกเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต

 1. รายละเอียดของผู้ยื่นคำขอ

  1.1 ข้าพเจ้า.......หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

   - บุคคลธรรมดา หมายถึง นาย ก หรือนาย ข ผู้ขออนุญาตใน

นามของตัวเองและเป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย 



16 17

   - นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลในรูป บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหกรณ์ฯ ที่มีการจดทะเบียน  

ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีกรรมการของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนาม

ขออนุญาตในนามนิติบุคคลนั้นๆ และให้ระบุตามข้อ 1.2 ให้

ครบถ้วนว่าเป็นนิติบุคคลประเภทใด จดทะเบียนเมื่อใด 

สำนักงานตั้งอยู่ที่ใด ตามหนังสือรับรองและให้ตรวจสอบว่า

ใครเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบ

ได้จากหนังสือรับรองนิติบุคคลนั้น ๆ และกรอกข้อความชื่อ

และรายละเอียดลงในแบบหากมีผู้มีอำนาจ 2 คน กระทำการ

ร่วมกันก็ให้เขียนข้อความซ้อนกันได้ สำหรับผู้ดำเนินกิจการ 

กรรมการของนติบิคุคลสามารถจะแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่คนใด

เป็นผู้ดำเนินกิจการก็ได้โดยใช้แบบฟอร์มการมอบอำนาจและ

แต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (แบบ 1) 

 

 2. ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ที่จะผลิตหรือนำเข้าหรือขาย 

  2.1 ผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้า

หรือขายอาหารสัตว์ ประเภทใดและชนิดใดให้พิจารณา ดังนี้ 

ให้ยึดประเภทและชนิดอาหารสัตว์เป็นหลัก สำหรับอาหารสัตว์

ผสมสำเร็จรูป และหัวอาหารสัตว์ สามารถใช้เครื่องผสม

เดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น 

   1) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและ

หัวอาหารสัตว์ ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร 50 

ตัน/ชม. 

   2) ประเภทวัตถุดิบ ชนิดข้าวโพดป่น ประสิทธิภาพในการผลิต

ของเครื่องจักร 10 ตัน/ชม. 

   3) ประเภทวัตถุดิบ ชนิดปลาป่น ประสิทธิภาพในการผลิตของ

เครื่องจักร 1 ตัน/ชม. 
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   4) ประเภทวตัถทุีผ่สมแลว้ ชนดิสารผสมลว่งหนา้ประสทิธภิาพ 

ในการผลิตของเครื่องจักร 0.5 ตัน/ชม. 

   5) ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ชนิด อาหารแทนนม

สำหรับสัตว์ ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร   

1 ตัน/ชม. 

 การกรอกต้องกรอกเฉพาะประเภทที่ขออนุญาตเท่านั้น 

 สถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ต้องเป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ที่ระบุ  

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 สถานที่ขายอาหารสัตว์อาจเป็นที่เดียวกับสถานที่ผลิต หรือสำนักงานที่มี

การซื้อขายที่ใดที่หนึ่งก็ได้ 

 

 3. หลักฐานท้ายคำขออนุญาต

  3.1 เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือ

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารสถานที่ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 

  3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี

อำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกิน 6 เดือน 

  3.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการ

ของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่สามารถยื่นด้วยตัวเองได้ให้ใช้

หนังสือมอบอำนาจ 

 กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้ง  

ผู้ดำเนินกิจการ สำหรับผู้ดำเนินกิจการที่ไม่สามารถยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ให้

กรรมการของบริษัททำหนังสือมอบอำนาจ 

  3.4 สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน 

  3.5 สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทน

บัตรประจำตัวประชาชนกรณี (3.4) และ (3.5) ให้ตรวจสอบ

เอกสารว่าถูกต้องตรงกับที่มีอยู่ ในใบคำขอและตรงกับ  
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บัตรตัวจริงหรือไม่และให้เจ้าตัวรับรองเอกสารฉบับที่มีการถ่าย

เอกสารด้วย 

  3.6 สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาก

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ตรวจสอบว่า ผู้ได้รับอนุญาตคือใคร 

โรงงานชื่ออะไร ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่เท่าใด

เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ 

อยู่ลำดับที่ 15(1) โรงงานบดข้าวโพดป่น ผลิตปลาป่น ขนสัตว์

ปีกป่น อยู่ลำดับที่ 15(2) โรงงานสกัดน้ำมันพืช อยู่ลำดับที่ 

7(1) ประกอบกิจการผลิตอะไร ตรงตามที่ขอหรือไม่ มีที่อยู่ตรง

ตามสถานที่ผลิตที่ขออนุญาตหรือไม่ ต้องมีวันแจ้งประกอบ

กิจการโรงงาน วันเริ่มประกอบกิจการโรงงานและกำหนดวันสิ้น

อายุ 

  3.7 สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างด้าว 

(กรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้เรียกเอกสารดังกล่าวและตรวจสอบ

ความถูกต้อง วันที่อนุญาต วันหมดอายุ) 

  3.8 รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

ชนิด ขนาด(แรงม้า) ให้กรอกตามแบบฟอร์มที่แนบให้ครบถ้วน

และใช้ควบคู่กับพิมพ์เขียวแสดงสถานที่เก็บวัตถุดิบ สถานที่

ผลิต (ตำแหน่งเครื่องจักร) สถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่ผลิตแล้ว 

  3.9 แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์ใช้ประกอบคำขออนุญาต

ผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเป็นการประมาณการ การใช้วัตถุดิบ และ

การผลิตอาหารสัตว์ 

  3.10 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่ แบบ ทบ. 6 ทบ. 7 ทบ. 8 คือ

เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบ

อนุญาตผลิต นำเข้าและขายอาหารสัตว์ตามลำดับให้จัดกรอก

รายละเอียดและวาดแผนที่ให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการ

ไปตรวจสอบ 
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 4. ผู้มีอำนาจในการลงชื่อในใบคำขอ การลงชื่อผู้ขออนุญาตฯ ผู้ที่จะ

ลงชื่อได้แก่

  4.1 ผู้ขออนุญาต บุคคลธรรมดา 

  4.2 ผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคล 

   - กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจ 

   - ผู้ดำเนินกิจการ 

   - ผู้รับมอบอำนาจ 

  การประทับตรานิติบุคคลมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของหนังสือรับรอง 
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือผู้รับใบอนุญาตนำเข้า ซึ่ง

อาหารสัตว์เพื่อขาย ผู้ใดประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขาย  

ซึ่งอาหารสัตว์ชนิดใดต้องนำอาหารสัตว์ชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงาน  

เจ้าหน้าที่เสียก่อนและเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์แล้วจึงจะ

ผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว์นั้นได้ คือ ต้องขอขึ้นทะเบียน

อาหารสัตว์และได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนก่อนจึงผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย

ซึ่งอาหารสัตว์ได้



การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ

 ชนิดของวัตถุดิบและมาตรฐานที่ควบคุม

 คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์กำหนด 
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ชนิดของวัตถุดิบ

คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามอัตราส่วนร้อยละของน้ำหนัก

โปรตีน
ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ

ไขมัน
ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ

ไขมัน
ไม่มาก
กว่า

ร้อยละ

กาก
ไม่มาก
กว่า

ร้อยละ

ความชื้น
ไม่มาก
กว่า

ร้อยละ

เถ้า
ไม่มาก
กว่า

ร้อยละ

เกลือ
ไม่มาก
กว่า

ร้อยละ

Pepsin
Digestibility
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ

(ของโปรตีน)
กากดีดีจีเอส 24 - - 12 12.5 - - -
โปรตีนข้าวโพดหรือ 
กลูเทนข้าวโพด 55 - - 4 12 - - -

กากถั่วเหลือง 42 - 7 8 13 8 - -
กากถั่วลิสง 42 - 10 8 12 13 - -
ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 1 60 - - 2 10 26 3 -
ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 2 55 - - 2 10 28 3 -
ปลาป่นชั้นคุณภาพที่ 3 50 - - 2 10 30 3 -
รำละเอียด 12 15 - 8 11 10 - -
รำหยาบ 5 2 - 28 11 18 - -
รำสกัดน้ำมัน 14.5 - 3 15 13 14 - -
ข้าวโพดป่นเกรด 1 8 2 - 3 13 2 - -
ข้าวโพดป่นเกรด 2 7.5 2 - 3 13 2 - -
ข้าวโพดเมล็ดเกรด 1 8 2 - 3 14.5 2 - -
ข้าวโพดเมล็ดเกรด 2 7.5 2 - 3 14.5 2 - -
ปลาและกระดูกปลาป่น 40 - 18 2 10 33 3 -
ถั่วเหลืองอบ 36 15 - 7 11 6 - -
ขนสัตว์ปีกป่น 80 - 5 1.5 11 4 - 70***
เนื้อป่น** 54 - 15 4 10 29 - 82
เนื้อป่นสกัดไขมัน** 60 - 5 4 10 29 - 82
เนื้อและกระดูกป่น 
(โปรตีน 50%)* , ** 50 - 15 4 10 32 - 82

เนื้อและกระดูกป่น 
(โปรตีน 45%)* , ** 45 - 15 4 10 35 - 82

เนื้อสัตว์ปีกป่น** 55 - 15 4 10 25 - 82
ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น** 40 - 18 4 10 30 - 82
กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 32 - - 13 13 - - -
กากเมล็ดทานตะวัน 27 - - 30 12.5 - - -
หมายเหตุ: * ระดับ แคลเซียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 ** ระดับสารกันหืนไม่เกินร้อยละ 0.05 ของน้ำหนัก 

 *** กรณีใช้สารช่วยย่อย (enzyme) ในขบวนการผลิตให้มีค่า Pepsin Digestibility   

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโปรตีน 
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หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบยกเว้น

ชนิดเนื้อป่น เนื้อป่นสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน 50%) เนื้อและ

กระดกูปน่(โปรตีน45%)เนื้อสัตว์ปีกป่นผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น

 1. สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ หรือสำเนาหรือรูปถ่าย

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์แล้วแต่กรณี 

 2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

 3. ตัวอย่างอาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ จำนวน 500 กรัม 

 4. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบพร้อมด้วยวิธี

วิเคราะห์ 

 5. กรณีเป็นวัตถุดิบนำเข้าที่ต้องการระบุชื่อการค้า สถานที่ผลิตเป็น  

รายบริษัทผู้ผลิตให้แนบเอกสารหนังสือแสดงรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

 6. รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ (ถ้ามี) 

 7. แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (ถ้ามี)  

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเนื้อป่น เนื้อป่น

สกัดไขมัน เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน 50%) เนื้อและกระดูกป่น (โปรตีน

45%)เนื้อสัตว์ปีกป่นผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น

 1. สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ หรือสำเนาหรือรูปถ่าย

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์แล้วแต่กรณี 

 2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลากตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

 3. หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู้ผลิต (Certificate 

of Free Sale) สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากหน่วยงานของทาง

ราชการเป็นผู้ออกหนังสือและให้ผ่านสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ 

รับรองโดยมีรายละเอียดสินค้า (Product Information) อาทิ ชื่อ

การค้า ชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ใช้สำหรับสัตว์

อะไร และระบุข้อความให้ขายได้ในประเทศนั้นๆ  
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 4. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) จากหน่วยงานของ

ทางราชการที่รับรองสถานที่ผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์ว่าปราศจากเชื้อ Bovine Spongiform Encephalopathy 

(BSE) ระบุอุณหภูมิ ความดันและระยะเวลาที่ผ่านกระบวนการให้

ความร้อนในการผลิต 

 5. หนังสือรับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Certificate of 

Origin) ที่ทางราชการของประเทศนั้น ๆ ออกให้ 

 6. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์  (Certificate of Analysis) คุณภาพทาง

เคมีปริมาณของเชื้อแบคทีเรียรวม เชื้อรารวม และเชื้อซัลโมเนลลา 

พร้อมวิธีวิเคราะห์ 

 7. หนังสือแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

แสดงถึง ชื่อ ชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์การใช้

สำหรับสัตว์ชนิดใด ขนาดการใช้ คุณภาพทางเคมี และจุลชีวของ

ผลติภณัฑ ์ระยะเวลาลว่งอายขุองผลติภณัฑ ์นำ้หนกัสทุธ ิชนดิภาชนะ

บรรจ ุชือ่ผูผ้ลติ และสถานทีผ่ลติ พรอ้มลงนามรบัรองโดยผูผ้ลติ 

 8. แสดงกระบวนการผลิตโดยระบุอุณหภูมิ ความดันและเวลาที่ผ่าน

กระบวนการให้ความร้อนในการผลิต 

 9. ภาพถ่าย หรือแถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (video) แสดงภาพ

โรงงานเครื่องมือเครื่องจักรและกระบวนการผลิต 

 10. ตัวอย่างอาหารสัตว์ จำนวน 500 กรัม 

 11. รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ (ถ้ามี) 

 12. แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (ถ้ามี) 

จำนวนหลักฐานที่ใช้1 ชุด ฉลาก 2 ชุด 
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดหัวอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ได้กำหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิดหัวอาหารสัตว์

และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปให้มีอัตราส่วนของโปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น   

คิดเป็นร้อยละของน้ำหนักอาหารสัตว์ ตามที่ปรากฏในใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

อาหารสัตว์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้ขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน

มาตรา 37 แห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามชื่อ ประเภท 

ชนิด หรืออายุของสัตว์ 

 การพิจารณารับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ จะใช้ข้อแนะนำทั่วไปในการขึ้น

ทะเบียนสูตรอาหารสัตว์ เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งข้อแนะนำนี้ได้

ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ คณะ

กรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการและการเจริญ

เติบโตของสัตว์ที่สามารถเป็นไปได้ 



หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ชนิดหัวอาหารสัตว์และ

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

 1. สำเนาหรอืรปูถา่ยใบอนญุาตผลติอาหารสตัว ์ หรอื สำเนาหรอืรปูถา่ย

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์  แล้วแต่กรณี  

 2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 

 3. ตัวอย่างอาหารสัตว์  จำนวน  500  กรัม  

 4. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหาร

สัตว์พร้อมวิธีวิเคราะห์   

 5.  รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหาร

สัตว์  (ถ้ามี) 

 6.  แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์  
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 7. หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู้ผลิต (Certificate 

of Free Sale) สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากหน่วยงานของทาง

ราชการเป็นผู้ออกหนังสือและให้ผ่านสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้น ๆ 

รับรองโดยมีรายละเอียดชื่อการค้า ชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต

สถานที่ผลิต ใช้สำหรับสัตว์อะไร และระบุข้อความให้ขายได้ประเทศ

นั้น ๆ 

 8. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

 9. ฉลากภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 

 10. หนังสือรับรองความปลอดภัยของอาหารสัตว์ (Certificate of 

Health) จากหน่วยงานของทางราชการ 

 11. เอกสารแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิต (Manufacturing 

Process) 

 12. หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula) 

 หมายเหตุ

 1. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตผลิต

อาหารสัตว์ แนบหลักฐาน ข้อที่ 1-6 

 2. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้า

ซึ่งอาหารสัตว์ แนบหลักฐานข้อที่ 1-12 

จำนวนหลักฐานที่ใช้1 ชุด ฉลาก 2 ชุด 
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตว์

ชนิดอาหารสัตว์

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความชื้น

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ไก่

ไก่เนื้อแรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์ 21 3 5 13

ไก่เนื้อ อายุ 3-6 สัปดาห์ 19 3 5 13

ไก่เนื้อ อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป 17 3 6 13

ไก่ไข่แรกเกิด-อายุ 5 สัปดาห์ 18 3 5 13

ไก่ไข่ อายุ 5-12 สัปดาห์ 15 2 6 13

ไก่ไข่ อายุ 12 สัปดาห์ - เริ่มไข่ 13 2 8 13

ไก่ไข่ระยะไข่ อายุ 16-40 สัปดาห์ 16 3 6 13

ไก่ไข่ระยะไข่ อายุ 40-60 สัปดาห์ 15 2 7 13

ไก่ไข่ระยะไข่ อายุ 60 สัปดาห์-ปลด 14 2 7 13

ไก่พันธุ์ (พันธุ์ไข่และพันธุ์เนื้อ)

 แรกเกิด - อายุ 3 สัปดาห์ 18 3 5 13

 อายุ 3-10 สัปดาห์ 14 2 6 13

 อายุ 10 สัปดาห์-เริ่มไข่ 13 2 7 13

ไก่พันธุ์ไข่ 16 3 6 13

ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศผู้) 12 2 8 13

ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศเมีย) 

 อายุ 18-24 สัปดาห์

17 3 6 13
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ชนิดอาหารสัตว์

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความชื้น

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศเมีย) 

 อายุ 22-40 สัปดาห์

16 3 6 13

ไก่พันธุ์เนื้อ (เพศเมีย)

 อายุ 40 สัปดาห์-ปลด

14 2 7 13

ไก่ตอน 13 3 6 13

ไก่พื้นบ้านแรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์ 18 3 6 13

ไก่พื้นบ้านอายุ 3-6 สัปดาห์ 14 2 7 13

ไก่พื้นบ้านอายุ 6 สัปดาห์-ขาย 12 2 8 13

เป็ด

เป็ดเนื้อแรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์ 18 2 7 13

เป็ดเนื้ออายุ 3-5 สัปดาห์ 16 2 7 13

เป็ดเนื้ออายุ 5 สัปดาห์ขึ้นไป 14 2 8 13

เป็ดพันธุ์และเป็ดไข่

แรกเกิด-อายุ 3 สัปดาห์

18 3 7 13

เป็ดพันธุ์และเป็ดไข่อายุ 3-8 สัปดาห์ 16 3 7 13

เป็ดพันธุ์และเป็ดไข่อายุ 8 สัปดาห์-ไข่ 16 3 7 13

สุกร

สุกรแรกเกิด-หย่านม 20 4 3 13

สุกรหย่านม-น้ำหนัก 15 ก.ก. 18 3 4 13

สุกรน้ำหนัก 15-30 ก.ก. 16 3 7 13



28 29

ชนิดอาหารสัตว์

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความชื้น

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

สุกรน้ำหนัก 30-60 ก.ก. 14 3 8 13

สุกรน้ำหนัก 60 ก.ก.-ส่งตลาด 12 2 8 13

สุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 12 3 10 13

สุกรแม่พันธุ์ระยะเลี้ยงลูก 16 3 10 13

สุกรระยะอุ้มท้อง 14 3 10 13

โค

โคแรกเกิด-อายุ 2 เดือน 20 3 9 13

โคอายุเกิน 2-6 เดือน 16 2 10 13

โคอายุเกิน 6 เดือน – 1 ปี 6 เดือน 12 2 13 13

โคอายุเกิน 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป 10 2 14 13

โคตัวผู้น้ำหนักมากกว่า 450 ก.ก.ขึ้นไป 10 2 17 13

โคเนื้อ โคขุน 12 2 14 13

โคระยะอุ้มท้องและให้นม 14 2 14 13

อาหารผสมเสร็จอัดแท่ง

โคเนื้อโคขุน (น.น. 150 ก.ก.-ขาย) 12 2 25 13

โคเนื้อโคขุน (น.น. 250 ก.ก.-ขาย) 10 2 25 13

โคเนื้อโคขุน (น.น. 350 ก.ก.-ขาย) 9 2 30 13

ลูกโคอายุเกิน 2 เดือนขึ้นไป 14 2 25 13

โคระยะอุ้มท้องและระยะรีดนม 13 2 30 13



28 29

ชนิดอาหารสัตว์

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความชื้น

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

อาหารหยาบอัดแท่งใช้เลี้ยงทุกระยะ 

กินคู่กับอาหารข้น

7 1 45 13

กระบือ

กระบือแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน 15 2 10 13

กระบืออายุเกิน 6 เดือน-1 ปี 6 เดือน 12 2 14 13

กระบืออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป 10 2 17 13

กระบือระยะอุ้มท้องและให้นม 13 2 14 13

อาหารผสมเสร็จอัดแท่ง

กระบือระยะอุ้มท้องและให้นม 14 2 30 13

กระต่าย

กระต่ายรุ่น 14 - - 13

กระต่ายพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ 12 - - 13

กระต่ายแม่เลี้ยงลูก-หย่านม 17 - - 13

กระต่ายรวม 15 - - 13

นกกระทา

นกกระทาเล็ก-รุ่น 22 3 5 13

นกกระทาไข่ 20 3 5 13

หมายเหตุ: ถ้าอาหารสัตว์สูตรใดไม่ได้ตามข้อแนะนำหรือมาตรฐานให้บริษัทนำผลการ

ทดลองมาประกอบการพิจารณา 

 

 



30 31

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารกุ้งทะเล

ใช้สำหรับ ลักษณะ ขนาดของอาหาร

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความช้ืน

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ลูกกุ้งระยะซูเอ้ียถึงไมซิส ผง ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 40 6 3 10

แผ่น ไม่จำกัดขนาด

ลูกกุ้ง ระยะไมซิส ผง ขนาด 100-250 ไมครอน 40 6 3 10

แผ่น ไม่จำกัดขนาด

ลูกกุ้ง ระยะพี 1- พี 5 ผง ขนาด 250-500 ไมครอน 40 6 3 10

แผ่น ไม่จำกัดขนาด

ลูกกุ้ง ระยะพี 5- พี 15 แผ่นหรือ

เกล็ดจม

ไม่จำกัดขนาด

ขนาดต้ังแต่ผ่านตะแกรงเบอร์ 25 

ถึงไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 35 

(0.5-0.71 มม.)

40 6 3 10

ลูกกุ้งวัยอ่อน ระยะท่ี 1 

(1.2-2.5 ซม.)

เกล็ดจม ขนาดต้ังแต่ผ่านตะแกรงเบอร์ 25 

ถึงไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 35 

(0.5-0.71 มม.)

38 5 3 11

ลูกกุ้งวัยอ่อน ระยะท่ี 2 

(2.5-3.5 ซม.)

เกล็ดจม ขนาดต้ังแต่ผ่านตะแกรงเบอร์ 25 

ถึงไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 12 

(0.71-1.68 มม.)

38 5 3 11

กุ้งเล็ก (1-3 กรัม) เกล็ดจม ขนาดต้ังแต่ตะแกรงเบอร์ 12 

ถึงไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 8 

(1.68-2.38 มม.)

38 5 3 11

กุ้งรุ่น (3-12 กรัม) เม็ดจม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.3 มม. 36 4 4 12

กุ้งกลาง (12-30 กรัม) เม็ดจม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8-2.4 มม. 35 4 4 12

กุ้งใหญ่ (30 กรัมข้ึนไป) เม็ดจม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2-2.6 มม. 35 3 4 12

อาหารสมทบ เม็ดจม ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 3 4 12

หมายเหตุ: ถ้าอาหารสัตว์สูตรใดไม่ได้ตามข้อแนะนำหรือมาตรฐานให้บริษัทนำผลการ

ทดลองมาประกอบการพิจารณา 



30 31

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารกุ้งก้ามกราม

ใช้สำหรับ ลักษณะ ขนาดของอาหาร

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความช้ืน

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

อายุ 4 -15 วัน

ผง,แผ่น ผ่านตะแกรงขนาด 500 ไมครอน 37 5 3 10

ลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

อายุ 15 วัน ตัวกุ้งคว่ำ

ผง,เกล็ด

หรือเม็ด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่เกิน 1.5 มม.

37 5 3 10

กุ้งคว่ำ - 5 กรัม เม็ดจม ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่เกิน 2.5 มม.

30 4 5 12

กุ้งก้ามกราม

ขนาด 5-12 กรัม

เม็ดจม ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 3 6 12

กุ้งก้ามกราม

ขนาด 12 กรัมข้ึนไป

เม็ดจม ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 3 6 12

อาหารสมทบ เม็ดจม ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 3 6 12

หัวอาหาร ผง 30 5 6 12

หมายเหตุ: ถ้าอาหารสัตว์สูตรใดไม่ได้ตามข้อแนะนำหรือมาตรฐานให้บริษัทนำผลการ

ทดลองมาประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 33

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารปลาดุก

ใช้สำหรับ ลักษณะ ขนาดของอาหาร

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความช้ืน

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ปลาดุกวัยอ่อน

อายุ 4-15 วัน

หรือขนาดไม่เกิน 

3 ซม.

ผง ผ่านตะแกรงขนาด 500 

ไมครอน (mesh no.35) 80%

35 5 6 12

ปลาดุกเล็กพิเศษ

อายุ 16-30 วันหรือ

ขนาด 3-5 ซม.

เม็ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 

2.5 มม.

35 4 6 12

ปลาดุกเล็กอายุ 

30-45 วัน หรือ

ขนาด 5 ซม.ข้ึนไป

เม็ด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 

4.3 มม.

30 4 6 12

ปลาดุกกลางอายุ 

1.5-3 เดือน

เม็ด ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 3 8 12

ปลาดุกใหญ่อายุ

ต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป

เม็ด ไม่จำกัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 3 8 12

หมายเหตุ: ถ้าอาหารสัตว์สูตรใดไม่ได้ตามข้อแนะนำหรือมาตรฐานให้บริษัทนำผลการ

ทดลองมาประกอบการพิจารณา 
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนอาหารปลากินพืช

ใช้สำหรับ ลักษณะ ขนาดของอาหาร

โปรตีน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

ไขมัน

ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ

กาก

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

ความช้ืน

ไม่มาก

กว่า

ร้อยละ

การเล้ียงปลากินพืชแบบก่ึงพัฒนา (อาหารสมทบ)

ปลากินพืชขนาดเล็ก เม็ด ไม่จำกัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง

18 3 10 12

ปลากินพืชขนาดใหญ่ เม็ด ไม่จำกัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง

15.5 3 10 12

การเล้ียงปลากินพืชแบบพัฒนา

ปลากินพืชขนาดเล็ก 

เช่นปลานิลขนาด 3-150 กรัม

เม็ด ไม่จำกัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง

28 3 8 12

ปลากินพืชขนาดกลาง เช่น 

ปลานิลขนาด 150-250 กรัม

เม็ด ไม่จำกัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง

25 3 8 12

ปลากินพืชขนาดใหญ่ เช่น 

ปลานิลขนาด 250 กรัมข้ึนไป

เม็ด ไม่จำกัดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง

20 3 8 12

หมายเหตุ: ถ้าอาหารสัตว์สูตรใดไม่ได้ตามข้อแนะนำหรือมาตรฐานให้บริษัทนำผลการ

ทดลองมาประกอบการพิจารณา 
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มาตรฐานวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้คิดคำนวณในการผสมหัวอาหารสัตว์

รายการ โปรตีน% ไขมัน% กาก% ความช้ืน% เถ้า% เกลือ%

ปลายข้าว 7.5 1.1 0.5 13 - -

ข้าวฟ่างป่น 9 2.5 3 13 - -

ข้าวโพดป่นเกรด 1, 2 8/7.5 2 3 13 2 -

ข้าวโพดเมล็ดเกรด 1, 2 8/7.5 2 3 14.5 2 -

รำหยาบ 5 2 28 11 18 -

รำละเอียด 12 15 8 11 10 -

รำสกัดน้ำมัน 14.5 3 15 13 14 -

มันเส้น 1.9 0.5 3.4 13 - -

มันอัดเม็ด 2 0.6 3.4 13 - -
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์สำหรับสุนัขและแมว

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 กรณีได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อม

เอกสารดังนี้ 

 1.   สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

 2. ตัวอย่างฉลากหรือข้อความบนฉลาก พร้อมภาพถ่ายหรือภาพเหมือน

ภาชนะบรรจุ 

 3.   ตัวอย่างอาหารสัตว์ จำนวน 500 กรัม 

 4. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป พร้อมวิธี

วิเคราะห์ 

 5.   รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (ถ้ามี) 

 6.   แบบแจ้งชนิดหรือปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ 

 7. หนังสือ แสดงรายละเอียดวัตถุดิบของส่วนผสมอาหารสัตว์ (Raw 

Material specification) 

 8.   หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula) 

 กรณีได้รับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อม

เอกสารดังนี้ 

 1.   สำเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 

 2. ตัวอย่างฉลากหรือข้อความบนฉลาก พร้อมภาพถ่ายหรือภาพเหมือน

ภาชนะบรรจุ 

 3.  ตัวอย่างอาหารสัตว์ จำนวน 500 กรัม 

 4.  หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป พร้อมวิธี

วิเคราะห์ 

 5.   รายงานผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (ถ้ามี) 

 6.   แบบแจ้งชนิดหรือปริมาณการใช้วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ 

 7.   หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของอาหารสัตว์ (Certificate of Origin) 



36 37

 8. หนังสือรับรองสุขภาพ/รับรองการส่งออก (Health/Export 

Certificate) 

 9. หนังสือแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

 10. เอกสารแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมรูปถ่ายหรือ

วีดีทัศน์ (Manufacturing Process/Flow Chart) 

 11. หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula) 

 12. หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู้ผลิต (Certificate 

of Free Sale) สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากหน่วยงานของทางราชการเป็นผู้ออก

หนังสือและให้ผ่านสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ รับรองโดยมีรายละเอียดสินค้า 

(Product information) อาทิ ชื่อการค้า ชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต สถานที่

ผลิต ใช้สำหรับสัตว์อะไร และระบุข้อความให้ขายได้ในประเทศนั้นๆ 
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การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด 

หรือลักษณะคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นม และคุณภาพหรือมาตรฐาน

ของภาชนะบรรจุ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ได้กำหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมที่ใช้สำหรับสัตว์ทุกชนิด ดังต่อไปนี้ 

 1. นมผงสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทำขึ้นจากน้ำนมของสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนม ระเหยน้ำออกจนเป็นผง  

 2. หางนมผงขาดมันเนยสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทำขึ้นจาก

น้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สกัดไขมันออกและระเหยน้ำออกจนเป็นผง 

 3. หางนมผงพร่องมันเนยสำหรับสัตว์  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ทำขึ้น

จากน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สกัดไขมันออกบางส่วนและระเหยน้ำออกจน

เป็นผง 

 4. หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หางนมผงเป็น

วัตถุดิบหลัก ที่นำมาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม 

 5. หางเนยผงสำหรับสัตว์  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากส่วนที่เหลือจาก

กระบวนการทำเนยแข็ง นำมาระเหยน้ำและทำให้แห้ง  

 6. อาหารแทนนมสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์นมเป็น

วัตถุดิบหลักที่นำมาเติมวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนม

ธรรมชาติ  

 7. หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หางเนยผง

เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาเติมวัตถุดิบอื่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เหมาะสม  

 8. หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น

จากหางเนยที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการสกัดสารอาหารบางชนิด

ออก และระเหยน้ำออกจนเป็นผง 
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 1. นมผงสำหรับสัตว์  

  โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  26  

  ไขมัน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26  

        ความชื้น    ไม่มากกว่าร้อยละ 7  

 2. หางนมผงขาดมันเนยสำหรับสัตว์  

       โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  28  

        ไขมัน  ไม่มากกว่าร้อยละ 1.5 

          ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ 7  

   3. หางนมผงพร่องมันเนยสำหรับสัตว์  

        โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  28  

        ไขมัน   น้อยกว่าร้อยละ  26   แต่มากกว่าร้อยละ  1.5  

        ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ 7  

      4. หางนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์  

        โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 

        ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  8  

      5. หางเนยผงสำหรับสัตว์  

  โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 

  ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  7  

 6. อาหารแทนนมสำหรับสัตว์  

  โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 

  ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  8  

 7. หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์  

  โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  12 

        ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  8 

 8. หางเนยผงผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์  

  โปรตีน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 

  ความชื้น   ไม่มากกว่าร้อยละ  7 
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หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นม

 1. สำเนาหรอืรปูถา่ยใบอนญุาตผลติอาหารสตัว ์ หรอื สำเนาหรอืรปูถา่ย

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์  แล้วแต่กรณี  

 2. ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลาก (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 

 3. รูปถ่ายภาชนะบรรจุ ทุกขนาด  

 4.  ตัวอย่างอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นม จำนวน 500 กรัม 

 5. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นม  

พร้อมด้วยวิธีวิเคราะห์ 

 6. หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู้ผลิต (Certificate 

of Free Sale) สำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากหน่วยงานของทาง

ราชการเป็นผู้ออกหนังสือและให้ผ่านสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ 

รับรองโดยมีรายละเอียดชื่อการค้า ชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต 

สถานที่ผลิต ใช้สำหรับสัตว์อะไร และระบุข้อความให้ขายได้ประเทศ

นั้นๆ 

 7. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

 8. หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศผู้ผลิตให้ไว้สำหรับ

แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่มาขึ้นทะเบียน ไม่มีโรค BSE (Bovine 

Spongiform Encephalopathy) และ FMD (Foot and Mouth 

Disease) (Certificate of Health) 

 9. ฉลากภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 

จำนวนหลักฐานที่ใช้1 ชุด ฉลาก 2 ชุด 

 

 

 

 

 

 



40 41

การขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดสารผสมล่วงหน้าและประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

สารผสมล่วงหน้า

 สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์)  หมายถึง ส่วนผสมที่ประกอบด้วย วัตถุที่

เติมในอาหารสัตว์ผสมกับ สื่อ (Carriers) ตามที่ปรากฏในใบสำคัญการขึ้น

ทะเบียนอาหารสัตว์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้ขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

ความในมาตรา 37 แห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 “สื่อ (Carriers) ตามวรรคก่อนหมายความว่า วัตถุที่ใช้ในการเจือจาง 

หรือใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และให้ความหมายรวมถึงสื่อ

ประเภทส่วนของพืช แร่ธาตุ กาก น้ำตาล ผลิตผลที่เหลือจากการหมัก น้ำ น้ำมัน

ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ วัสดุที่เหลือจากการเกษตรที่ปลอดภัย เคลย์ (Clay) 

ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) เคโอลิน (Kaolin) และแป้งจากพืชที่ใช้ใน

การผลิตอาหารสัตว์ด้วย 

 ปัจจุบันได้มีประกาศชนิดสื่อเพิ่มเติม ได้แก่ เดกซ์โตรส (Dextrose) และ

แลกโตส (Lactose) สำหรับสารผสมล่วงหน้าที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต้องมี

ปริมาณสื่อที่ใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 

วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน สารเร่งการเจริญเติบโต สารถนอมคุณภาพอาหาร

สัตว์ สารควบคุมหนอนและแมลง สารปรับปรุงคุณภาพซากและผลิตภัณฑ์สัตว์ 

สารเสริมชีวนะ สารเอนไซม์ สารช่วยเสริมการย่อย ลิปิด และอนุพันธ์ สารคล้าย

ฮอร์โมนหรือสารกึ่งฮอร์โมน ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ผสม

สำเร็จรูป เพื่อขายได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด รายละเอียดของวัตถุที่เติมในอาหาร

สัตว์ประเภทต่างๆให้ดูจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชื่อ

ประเภท ชนิดหรือลักษณะวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

อาหารเพื่อขายตลอดจนอัตราส่วนหรือปริมาณที่ให้ใช้หรือห้ามมิให้ใช้วัตถุที่เกิน

กำหนด 
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อาหารเสริมสำหรับสัตว์

   อาหารเสริมสำหรับสัตว์  หมายถึง วัตถุที่ผสมแล้ว  วัตถุที่เติมในอาหาร

สัตว์  เพื่อใช้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์  โดยให้สัตว์กินโดยตรง  และหรือ

ทำให้เจือจางก่อนใช้เลี้ยงสัตว์และหรือใช้ผสมอาหารสัตว์อื่นเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์  

โดยแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 

   1.  อาหารเสริมโปรตีน  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของ

โปรตีนมากกว่า 1 ชนิด ผสมกันโดยมีวัตถุประสงค์ใช้เสริมโปรตีน โดยมีโปรตีน

อย่างน้อย 20% แต่ต้องไม่เข้าเกณฑ์เป็นอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหาร

สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ 

เลือดป่น ขนสัตว์ปีกป่น สควิดลิเวอร์พาวเดอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุที่เติมใน

อาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนหรือกรดอะมิโน เช่น ยีสต์ ไลซีน เมไทโอนีน ฯลฯ  

      2.  อาหารเสริมแร่ธาตุ  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ

ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดรวมกันและไม่มีสื่อเป็นส่วนประกอบ เช่น แร่ธาตุ

ก้อน คอปเปอร์ซัลเฟตฟีดเกรด ฯลฯ 

      3.  อาหารเสริมวิตามิน  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน

ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกัน และไม่มีสื่อเป็นส่วนประกอบ เช่น 

วิตามินบี 1 ฟีดเกรด ฯลฯ 

      4.  อาหารเสริมไขมัน  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไขมัน 

ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันหรือมีวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์อื่นเป็นส่วน

ประกอบ หรือกรดไขมัน เช่น ไขมันพืช ไขมันสัตว์ ฯลฯ 
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หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้วชนิด

สารผสมล่วงหน้าและประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

 1. สำเนาหรอืรปูถา่ยใบอนญุาตผลติอาหารสตัว ์ หรอื สำเนาหรอืรปูถา่ย

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์  แล้วแต่กรณี  

 2. ตัวอย่างหรือภาพเหมือนของภาชนะหรือหีบห่อที่ใช้บรรจุหีบห่อที่

ชัดเจนหากมีฉลากติดควรจะให้เห็นข้อความที่ระบุบนภาชนะบรรจุ

 3.  หนังสือรับรองส่วนประกอบ (Certificate  of  Formula) 

 4. หนังสือรับรองที่ต่างประเทศให้ไว้สำหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่มาขอ

ขึ้นทะเบียนมีขายในประเทศนั้นๆ โดยผ่านการรับรองโดยสถานทูต

ไทยในประเทศนั้น ๆ หรือสถานทูตของประเทศนั้นในประเทศไทย  

(Certificate  of  Free Sale) 

 5.  หลักฐานแสดงการวิเคราะห์วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่สำคัญ พร้อม

วิธีวิเคราะห์ 

 6. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information)  

  7.  ตัวอย่างสารผสมล่วงหน้า  หรืออาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่นำมาขึ้น

ทะเบียน  จำนวน 500 กรัม 

 8.  กระบวนการผลิตอย่างคร่าวๆ 

 9. ฉลากภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 

จำนวนหลักฐานที่ใช้ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด และฉลาก 4 ชุด 

อัตราค่าธรรมเนียม

 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ทุกประเภท ฉบับละ 1,000 บาท 
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การขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 การขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ให้กระทำได้

เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 หลักฐานที่ประกอบการขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียน

อาหารสัตว์ 

 1.  ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

 2. เอกสารที่เป็นหลักเกี่ยวกับรายการที่ขอแก้ไข 

 3. เอกสารประกอบคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการขอ

แก้ไข เช่น ฉลาก 

อัตราค่าธรรมเนียม

 - แก้ไขเกี่ยวกับสูตร ฉบับละ 500 บาท 

 - แก้ไขในส่วนอื่น  ฉบับละ 200 บาท 

 

การขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 กรณีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์สูญหายหรือถูกทำลายใน  

สาระสำคัญให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อเจ้าหน้าที่และยื่นคำขอรับใบแทนใบสำคัญ

การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย   

หรือถูกทำลายดังกล่าว 

 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

 1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ (ถ้ามี) 

 2. ใบรับแจ้งความว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์สูญหายของ

ตำรวจในท้องที่ที่สูญหาย 

 3. ฉลากที่ยื่นประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่สูญหาย 

อัตราค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท 
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คำอธิบายเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่สำคัญ:

 1. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) อย่างน้อย

ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 วันที่วิเคราะห์ 

  1.2 ชื่อที่อยู่บริษัทที่วิเคราะห์ 

  1.3 ผลวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ได้จริง 

  1.4 ชื่อที่อยู่บริษัทผู้ผลิตและหรือบริษัทผู้นำเข้า 

  1.5 ผู้รับรองผลวิเคราะห์ พร้อมชื่อตำแหน่งและคุณวุฒิควรเป็น

ผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการ 

 2. หนังสือรับรองส่วนประกอบ (Certificate of Formula) 

  2.1 วันที่ออกสูตร 

  2.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ 

  2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างพร้อม

ปริมาณ (กรณีพรีมิกซ์ให้ระบุชนิดสื่อพร้อมปริมาณด้วย) 

  2.4 มีผู้รับรองส่วนประกอบโดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิ 

 3. หนังสือรับรองที่ต่างประเทศให้ไว้สำหรับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่มาขอ

ขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวม์ขีายในประเทศนัน้ ๆ (Certificate of Free Sale) อยา่งนอ้ย

ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 ชื่อและที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิต 

  3.2 ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ 

  3.3 ชนิดของผลิตภัณฑ์ 

  3.4 ระบุว่าใช้สำหรับสัตว์ 

  3.5 ระบุว่าขายได้ในประเทศนั้น ๆ 

  3.6 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

 4. ฉลากภาษาต่างประเทศหากเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษให้แปล

เป็นภาษาอังกฤษและรับรองข้อความที่แปลด้วย 
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 5. เอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  5.1 ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ (อาจมีเครื่องหมายการค้า) 

  5.2 ชนิด และลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

  5.3 ใช้สำหรับสัตว์ชนิดใด 

  5.4 ส่วนประกอบทางเคมี และส่วนผสม (ส่วนประกอบสูตร) 

  5.5 ขนาดการใช้ 

  5.6 ขนาดบรรจุ 

  5.7 อายุการเก็บ (ระยะเวลาล่วงอายุ) 
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หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตอื่นๆ

การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อเป็นตัวอย่าง
ทางวิชาการ,เพื่อการทดลองหรือประกอบการขอขึ้นทะเบียน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 

 1. หนงัสอืถงึอธบิดกีรมปศสุตัว ์แสดงวตัถปุระสงคใ์นการผลติหรอืนำเขา้ 

โดยมีรายละเอียด ชื่อ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ 

ปริมาณที่ผลิตหรือนำเข้า 

 2. หนงัสอืแสดงสว่นประกอบของผลติภณัฑ ์(Certificate of Formula) 

 3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information) แสดงถึงชื่อ 

ชนดิของผลติภณัฑ ์ วตัถปุระสงคก์ารใช ้ ใชส้ำหรบัสตัวช์นดิใด ระยะใด 

ขนาดการใช้ คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 

 4. โครงการทดลอง ซึ่งแสดงถึงสถานที่ทดลอง ชนิด จำนวน สัตว์

ทดลอง วิธีการทดลอง ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง ระยะ

เวลาที่ใช้ในการทดลอง 

 5. กระบวนการผลิตอย่างคร่าวๆ 

 

การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย
(CertificateofFreeSale)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 

 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ 

(Certificate of Free Sale) ว่าขายได้ในประเทศไทย 

 2. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

 3. สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ในแต่ละผลิตภัณฑ์พร้อม

ฉลากภาษาไทย 
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 4. หนังสือรับรองสูตรที่ผลิต 

 5. ตัวอย่างอาหารสัตว์ 500 กรัม 

หมายเหตุ:  การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ดังกล่าว อาหารสัตว์นั้น

จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและมีคุณภาพมาตรฐานตามที่  

ขึ้นทะเบียนไว้ 

 

การขอหนังสืออนุญาตให้ส่งออกอาหารสัตว์เป็นการชั่วคราว

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 

 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์เรื่อง ขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์เพื่อ  

ส่งออกเป็นการชั่วคราว 

 2. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 

 3. แนบหนงัสอืรบัรองสตูรทีจ่ะผลติเพือ่การสง่ออกรายละเอยีดของสตูร 

 4. ตัวอย่างอาหารสัตว์ 500 กรัม 

 

การแจ้งนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร(นส.4)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 

 1. แบบคำขอแจง้การนำเขา้ซึง่อาหารสตัวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัร (นส.4) 

 2. สำเนาใบสั่งซื้อ (Invoice) 

 3. ใบขนสินค้า (Bill of Lading) 

 4. สำเนาใบรายงานการบรรจุ (Packing List) 

 5. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Certificate 

of Origin) 

 6. หนังสือรับรองผลวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) 

 7. หนังสือแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Information) 

 8. หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula) 
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 9. หนังสือรับรองสุขภาพ/หนังสือรับรองการปลอดศัตรูพืช (Certificate 

Health/Certificate of Phytosanitary) จากหน่วยงานราชการที่  

รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต 

 10. บัญชีรายชื่อผู้ซื้อสินค้าพร้อมปริมาณการสั่งซื้อ และที่อยู่ โดย

ละเอียด 

 11. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร

สัตว์ พร้อมฉลาก, สำเนาใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องแนบตามกลุ่มของอาหารสัตว์ที่ขอนำเข้า คือ 

  - กลุ่มอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ และกลุ่ม

อาหารสัตว์จำพวกเนื้อและกระดูกป่นหรืออาหารสัตว์ที่มีส่วน

ผสมของเนื้อและกระดูกป่น หรืออาหารสัตว์อื่น ตามที่อธิบดีกรม

ปศุสัตว์ ประกาศกำหนด ต้องแนบเอกสารรายการที่ 1 ถึง 11 

  - กลุ่มอาหารสัตว์จำพวกสารเสริมชีวนะ ต้องแนบเอกสารรายการ

ที่ 1 ถึง 9 และรายการที่ 11 

  - กลุ่มอาหารสัตว์ทั่วไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 ต้องแนบเอกสารรายการที่ 1 ถึง 6 

และรายการที่ 11 

 

การขอหนังสือขอให้พิจารณาว่าเป็นอาหารสัตว์หรือไม่

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ 

 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่องขอให้พิจารณาว่าเป็นอาหารสัตว์

หรือไม่ โดยมีรายละเอียด ชื่อ ชนิดของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ใน

การใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 2. หนังสือแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Cert i f icate of  

Formula) 
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 3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Product Information) แสดงถึงชื่อ 

ชนดิของผลติภณัฑว์ตัถปุระสงคก์ารใช ้ใชส้ำหรบัสตัวช์นดิใด ระยะใด 

ขนาดการใช้ คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 

 4. กระบวนการผลิตอย่างคร่าวๆ 

 

การขอขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มประเภทชนิดอาหารสัตว์
ที่จะผลิตหรือขอเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่อง “ขอเพิ่มกำลังการผลิต หรือ

ประเภทชนิดอาหารสัตว์ที่จะผลิต” 

 2. แบบแสดงถึงรายละเอียดของการเพิ่มกำลังการผลิตหรือเพิ่ม

ประเภท ชนิดอาหารสัตว์ 

 3. แบบแสดงปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ 

 4. แบบแสดงรายการเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ผลิต ชนิด ขนาด (แรงม้า) 

 5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่อนุญาตให้ขยายโรงงานหรือ

เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว 

 

การขอให้รับรองเป็นโรงงานเพื่อการส่งออกอาหารสัตว์

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

 1. หนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่อง “ขอให้ตรวจสอบโรงงานเพื่อ

รับรองให้เป็นโรงงานเพื่อการส่งออกอาหารสัตว์ 

 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบ

กิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
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 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน   

6 เดือน จากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมาย) 

 4. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงานโดยสังเขป 

 5. แผนผังโรงงาน 

 6. แบบแสดงรายการเครือ่งมอืเครือ่งจกัรพรอ้มทัง้อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการผลติ 

ชนิด ขนาด(แรงม้า) 

 7. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตสินค้า 

 8. แบบรายงานผลการผลิตสินค้า 

 9. แบบรายงานวิธีการฆ่าเชื้อโรค 

 10. สำเนาหนังสือรับรองโรงงานที่ผ่านการรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีใน

การผลิตอาหารสัตว์ (GMP) จากกรมปศุสัตว์ 

 

การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย(HealthCertificate)
ของอาหารสัตว์



เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

 1. แบบคำขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) 

 2. หนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) 

  -  ชื่อ ที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้รับสินค้าปลายทาง 

  - ท่าที่นำเข้า, ท่าที่ส่งออก 

  - รายละเอยีดของสนิคา้ ไดแ้ก ่ชนดิสนิคา้ จำนวน นำ้หนกั เลขกำกบั  

 ชุดผลิต 

  - ชนิดของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง 

  - วนั เดอืน ป ีทีผ่ลติ/ วนั เดอืน ป ีทีข่นสนิคา้/ วนั เดอืน ป ีทีส่ง่ออก 
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 3. สำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) 

 4. สำเนาใบขนสินค้าขาออก (Bill of Lading) 

 5. สำเนาใบรายงานการบรรจุ (Packing list) 

 6.  สำเนาใบรับรองระบบ GMP/HACCP ที่ระบุเลข VCN. 

 7. สำเนาใบอนุญาตผลิต (ถ้ามี) 

 8. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ 

  8.1 อาหารสุนัขและแมว 

   - อาหารเม็ด (Dry Petfood) ให้แนบใบบันทึกอุณหภูมิกับ   

*ผลวิเคราะห์  (Salmonella, Enterobacteriaceae) 

   - อาหารกระป๋อง (Canned Petfood) ให้แนบใบบันทึก

อุณหภูมิผล Incubation test, Manufacturer Declaration 

   - ของเคีย้วเลน่สนุขั (Dog chews) ใหแ้นบใบบนัทกึอณุหภมูกิบั 

*ผลวิเคราะห์ (Salmonella, Enterobacteriaceae) 

  8.2 อาหารสัตว์น้ำ ให้แนบ *ผลวิเคราะห์ 

  8.3 วตัถดุบิ ใหแ้นบ*ผลวเิคราะห ์(Salmonella, Enterobacteriaceae, 

ฯลฯ) 

  8.4 อาหารสัตว์อื่นๆ ให้แนบ *ผลวิเคราะห ์ (Salmonel la , 

Enterobacteriaceae) 

 

หมายเหตุ *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศปลายทาง 

  

 

 

 

 

 

 



จัดทำโดย  ส่วนควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

   สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

   กรมปศุสัตว์ 

   โทร. 0 2653 4444 ต่อ 3122-25  โทรสาร 0 2653 4918 

 

พิมพ์ครั้งที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

 

จำนวน    56 หน้า    

 

จำนวน  2,000 เล่ม 

 

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

  44/16-17 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

  โทร. 0 2525 4807-9  โทรสาร 0 2525 4855 

 

 



การขออนุญาตและ
ขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

ฉบับผู้ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์
และพนักงานเจ้าหน้าที่

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
กรมปศุสัตว์

คู่มือ


