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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กาหนดลักษณะ และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่หา้ มนาเข้าซึง่ มีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากการนาเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกร
หรื อมี ส่ ว นผสมของสุ กร หรื อผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ได้ จากสุ ก รที่ มี ความเสี่ ยงต่ อโรคอหิ ว าต์ แ อฟริ ก าในสุ ก ร
ซึ่งนาเข้าราชอาณาจักร
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ (๓) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดลักษณะ
และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนาเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ห้ามนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกร หรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ได้จากสุกร
ที่ มาจากประเทศที่ ไม่ ปลอดโรคอหิ วาต์ แอฟริ กาในสุ กร หรื อมี รายงานขององค์ การสุ ขภาพสั ต ว์ โลก
(World Organisation for Animal Health : OIE) ว่ามีการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรภายในประเทศนั้น
เว้นแต่กระบวนการผลิตสามารถทาลายเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร และภายหลังกระบวนการผลิตต้องมีมาตรการ
หรือหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มิได้มีโอกาสสัมผัสหรือนามาจากแหล่งที่มีการเกิดโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลและได้รับการรับรองจาก
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการของประเทศต้นทาง
ข้อ ๔ กรณีการนาเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกรหรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ได้จากสุกร
จากประเทศที่ปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดงั กล่าว ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแล
และได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการของประเทศต้นทาง
ข้อ ๕ กาหนดให้อาหารสัตว์ที่ได้จากสุกร ดังต่อไปนี้ มีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรที่ต้องได้รับการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากกรมปศุสัตว์
(๑) เนื้อป่น (Meat meal)
(๒) เนื้อป่นสกัดไขมัน (Degreasing meat meal)
(๓) เนื้อและกระดูกป่น (Meat and bone meal, MBM)
(๔) กระดูกป่น (Bone meal)
(๕) ไดแคลเซียมฟอสเฟต (Dicalcium phosphate)
(๖) ไขมันจากสุกร (Porcine fats/oils)
(๗) เลือดป่น (Blood meal)
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(๘) ผลพลอยได้จากเลือด (Blood by-products meal)
(๙) พลาสมาผง (Plasma powder)
(๑๐) ขนสุกรป่น (Bristles meal)
(๑๑) สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้มาจากสุกร (Palatability enhancers/Flavoring agent innards)
(๑๒) อาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ข้อ (๑) - (๑๑) ที่ได้จากสุกรหรือมีส่วนผสมที่ได้จากสุกร
ตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๖ การตรวจรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต จากกรมปศุ สั ต ว์ ใ ห้ มี อ ายุ ก ารรั บ รองคราวละ ๕ ปี
นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง เมื่อพ้นกาหนดอายุการรับรอง หากผู้นาเข้าอาหารสัตว์
ประสงค์จะนาเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งที่ผลิตดังกล่าว ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์
ดังกล่าวอีกครั้ง
ข้อ ๗ กรณีที่มีการนาเข้าอาหารสัตว์ตามข้อ ๕ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้เดินทาง
ไปตรวจรับรองแหล่งผลิต ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอานาจสั่งผ่อนผันการนาเข้าอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตนั้นได้
โดยให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ของประเทศผู้ ผลิ ต นั้ น ประกอบการน าเข้ าทุ กครั้ ง จนกว่ ากรมปศุ สั ต ว์ จะให้ การรั บรองตามข้ อ ๖
และการผ่อนผันดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อแหล่งผลิตนั้นได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
หรืออธิบดีกรมปศุสัตว์จะสั่งระงับการผ่อนผัน
ข้อ ๘ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นว่าการนาเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสุกรหรืออาหารสัตว์
ที่ มี ส่ ว นผสมที่ ไ ด้ จ ากสุ ก ร หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากสุ ก รมี ค วามเสี่ ย งอั น อาจเป็ น อั น ตรายร้ า ยแรง
ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้
ข้อ ๙ อาหารสั ต ว์ ต ามข้ อ ๕ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพ (Certificate of Health)
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการนาเข้า (Requirement) ที่ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
ในระหว่างการเจรจาให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) แบบเดิมโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63
ประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

