
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ. ๒๕๒๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๔ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวเพ่ือขายหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่ง

อาหารสัตวเพ่ือขาย ผูใดประสงคจะขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) สําหรับอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่

ระบุไวในแบบ ท.ส. ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้
(๒) สําหรับอาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป

หรือหัวอาหารสัตว ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ท.ส. ๒ - ๑ ทาย
กฎกระทรวงนี ้

(๓) สําหรับอาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) 
ใหย่ืนคําขอพรอมหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ท.ส. ๒ - ๒ ทายกฎกระทรวงนี ้

(๔) สําหรับอาหารสัตวประเภทผลิตภัณฑนม ใหย่ืนคําขอพรอมหลักฐานตามที่
ระบุไวในแบบ ท.ส. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ 

(๕) สําหรับอาหารสัตวประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตวใหย่ืนคําขอพรอมดวย
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ท.ส. ๔ ทายกฎกระทรวงนี ้

 
ขอ ๓  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหใชแบบดังตอไปนี้ 
(๑) สําหรับอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ ใหใชแบบ บ.ท.ส. ๑  ทายกฎกระทรวง

นี้ 
(๒) สําหรับอาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป

หรือหัวอาหารสัตว ใหใชแบบ บ.ท.ส. ๒ - ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้
(๓) สําหรับอาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) 

ใหใชแบบ บ.ท.ส. ๒ - ๒ ทายกฎกระทรวงนี ้
(๔) สําหรับอาหารสัตวประเภทผลิตภัณฑนม ใหใชแบบ บ.ท.ส. ๓ ทาย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๗/๑๑ กันยายน ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงนี้ 
(๕) สําหรับอาหารสัตวประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตวใหใชแบบ บ.ท.ส. ๔ 

ทายกฎกระทรวงนี ้
 
ขอ ๔  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอแกไขรายการ

ทะเบียนอาหารสัตวที่ไดข้ึนทะเบียนไว ใหย่ืนคําขอตามแบบ ท.ส. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอม
ดวยใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวที่ขอแกไขนั้น 

การอนุญาตใหแกไขรายการทะเบียนอาหารสัตวตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยจด
แจงลงในรายการขอแกไขทะเบียนอาหารสัตวทายใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว 

 
ขอ ๕  ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทน

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ท.ส. ๖ 
ทายกฎกระทรวงนี ้

ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหใชแบบ บ.ท.ส. ๑ แบบ บ.ท.ส. 
๒ - ๑ แบบ บ.ท.ส. ๒ - ๒ แบบ บ.ท.ส. ๓ หรือแบบ บ.ท.ส. ๔ แลวแตกรณี โดยมีคําวา “ใบ
แทน” กํากับไวที่มุมบนดานขวาดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงช่ือพนักงาน
เจาหนาที่ 

 
ขอ ๖๒  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กอง

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหง
ทองที่ที่สถานที่ผลิตหรือสถานที่นําเขาอาหารสัตวตั้งอยู หรือกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรม
ปศุสัตว เวนแตอาหารสัตวน้ําที่รัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตว ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ 
กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัด
อ่ืนใหย่ืน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสํานักงานประมงจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ผลิตหรือ
สถานที่นําเขาอาหารสัตวตั้งอยู กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัย
ประมงน้ําจืด กรมประมง 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                 
๒ ขอ ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ ( พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทวัตถุดิบ (แบบ ท.ส. ๑) 
๒.  คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหารสัตวผสม

สําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว (แบบ ท.ส. ๒-๑) 
๓.  คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดสารผสมลวงหนา 

(พรีมิกซ) (แบบ ท.ส. ๒-๒) 
๔.  คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทผลิตภัณฑนม (แบบ ท.ส. ๓) 
๕.  คําขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว ชนิด .......... 
๖.  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทวัตถุดิบ (แบบ บ.ท.ส. ๑) 
๗.  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิดอาหาร

ผสมสําเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว (แบบ บ.ท.ส. ๒-๑) 
๘.  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทวัตถุที่ผสมแลวชนิดสารผสม

ลวงหนา (พรีมิกซ) (แบบ บ.ท.ส. ๒-๒) 
๙. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทผลิตภัณฑนม (แบบ บ.ท.ส. ๓) 
๑๐.  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว ชนิด ........... 

(แบบ บ.ท.ส. ๔) 
๑๑.  คําขอแกไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว (แบบ ท.ส. ๕) 
๑๒.  คําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว (แบบ ท.ส. ๖) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดออกประกาศกําหนดใหสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) ผลิตภัณฑนมบางชนิด 
และอาหารเสริมสําหรับสัตวเปน “อาหารสัตว” ดังนั้น จําเปนตองปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ย่ืนคําขอและออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ให
ครอบคลุมถึงอาหารสัตวตามประกาศดังกลาว และสมควรปรับปรุงแบบคําขอและใบสําคัญการขึน้
ทะเบียนอาหารสัตวประเภทและชนิดอื่นๆ ทายกฎกระทรวงดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดออกประกาศกําหนดใหอาหารสัตวน้ําเปนอาหารสัตวตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕  ดังนั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว คําขอแกไขรายการทะเบียนอาหารสัตวและคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตวในสวนที่เก่ียวกับอาหารสัตวน้ําที่ประกาศเปนอาหารสัตว สมควรกําหนด
สถานที่สําหรับยื่นคําขออนุญาตดังกลาวเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หนา ๘/๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ 


