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ค าน า 
 

กรมประมงได้รับมอบอ านาจ จากกรมป ศุสัตว์ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 ให้ด าเนินการควบคุมก ากับ
ดูแลคุณภาพอาหารสัตว์น้ าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 
แต่เนื่องจากมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร สัตว์ พ .ศ. 2525 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542   
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (5 มีนาคม พ.ศ. 2558) เป็นต้นไป 

เหตุผลในการใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ คือเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2525 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมี
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และวิทยาการเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและขยายตัวใน ด้านการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารสัตว์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการออกใบรับรองระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสั ตว์และใบรับรองอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ รวมทั้ง
ปรับปรุงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน การโฆษณาอาหารสัตว์ บทก าหนดโทษ    
และอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ในพระราชบัญญัติควบ คุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 หมวด 1 (คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ) มาตรา 9 ระบุไว้ว่า อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติฉบับที่ถูกยกเลิกไปที่มิได้มีการระบุ ไว้ว่า อธิบดีกรมประมงเป็น
กรรมการ (หมวด 1 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525) 

ดังนั้น กรมประมงจะต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 
ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. 2558 

แต่เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านพระราชบัญญัติฉบับเก่าและพระราชบัญญัติฉบับใหม่ 
จึงได้มีการบัญญัติบทเฉพาะกาล (มาตรา 100-104) ขึ้น เพื่อใช้เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งหรือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นก่อนวันใช้บังคับกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่  กล่าวคือบรรดาก ฎกระทรวงหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติฉบับเก่าที่ใช้บังคับอยู่ก่อนในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศ
ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ใช้บังคับ (มาตรา 104) 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดท าคู่มือ “การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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พระบรมราโชวาท 
 

การใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรม 
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีความห่วงใยในการที่ราษฎรจะได้รับ
ความผาสุก ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ โดยมีกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการสร้างความยุติ ธรรมของสังคม 
แต่โดยทั่วไปในการปฏิบัติ นักกฎหมายมักจะมองว่าหน้าที่ส าคัญที่ตนต้องกระท าคือการรักษาตัวบทกฎหมาย 
ซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาท ในวโรกาสที่เสด็จพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตสมัยที่ 33 ความว่า 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาท าพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านัก
อบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตสภา รุ่นที่ 33 และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้รับเกียรติ
และความส าเร็จ พร้อมทั้งโอกาสอันงดงามท่ีจะได้ประกอบการงานทางด้านกฎหมายซึ่ งเป็นงานส าคัญท่ีสุด  
ส่วนหนึ่งของบ้านเมือง 

มีค าพูดที่พูดถึงนักกฎหมายอยู่อย่างหนึ่งว่า “คนที่ท างานกับกฎหมายมากๆ มักจะติด
อยู่กับตัวบทกฎหมาย ” ค าพูดอย่างนี้ดูจะไม่ใช่ค าชม หากเป็นค าติติงนักกฎหมายบางคนที่ถือแต่ตัว
กฎหมายเป็นหลักการในการธ ารงรักษาความยุติธรรม ซึ่งดูจะเป็นการคับแคบเกินไป และอาจท าให้รักษาความ
ยุติธรรมไว้ได้ไม่เต็มที่ ผู้ท าหน้าที่พิทักษ์ความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมจึงควรระมัดระวังให้มาก คือควรจะได้
ท าความเข้าใจให้แน่ชัดว่า กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับ ใช้ในการ
รักษาและอ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่ง หมายใช้เพื่อ รักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อ
รักษาตัวบทกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของ
กฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย ท่ านทั้งหลายชอบที่
จะตั้งความคิดจิตใจไว้ให้ถูกต้อง เป็นอิสระ ทั้งเพียรพยายามที่จะฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้า หมายถึงกล้าที่จะท า
ตามความถูกต้องเป็นธรรม ไม่ยอมท าตัวให้ติดอยู่กับความคิดและแบบวิธีอันคับแคบ เพื่อช่วยกันต่อสู้ปูองกันมิ
ให้ความสุจริตยุติธรรมต้องถูกย่ ายีให้ เศร้าหมอง และก าจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่  ในกฎหมายให้ลดน้อยหมดสิ้น
ไป การใช้กฎหมายของเราก็จะบรรลุถึงจุดหมายอันสูงส่งที่มุ่งประสงค์ได้ในที่สุด 

ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ ความส าเร็จในชีวิตและการท างาน พร้อมถ้วน        
ทุกประการ. 
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การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญบางประการระหว่าง 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2525 กับ 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 

 
 สืบเนื่องมาจากบทเฉพาะกาล (มาตรา 100-104) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. 2558 กรมประมงยังคงปฏิบัติภารกิจต่างๆ ภาย ใต้กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ฉบับเก่า ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง   
หรือประกาศตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ใช้บังคับ 

 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบประเด็นส าคัญบางประการ ระหว่างพระราชบั ญญัติฉบับใหม่และ
ฉบับเก่า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมประมงได้ศึกษาและเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์น้ า 
โดยกรมประมงจะต้องมีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวงหรือประกาศต่างๆภายใต้
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ า 
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การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญบางประการระหว่าง  

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 กับพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2525 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 

เป็นปีที่ 37 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525” 
 
 มาตรา 2 พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน 
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2506  และประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 104 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515 
 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่
มีบัญญัติไว้ แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558” 
 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน 
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
 (1) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ. 2525 
 (2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
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 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “อาหารสัตว์ ” หมายความว่า วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือ
ใช้เลี้ยงสัตว์ที่รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ประกาศเป็นอาหา รสัตว์ในราช
กิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษาก าหนด 
 (1) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ 
 (2) คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ ตามชื่อ 
ประเภท ชนิด หรืออายุของสัตว์ ตลอดจนห ลักเกณฑ์และ
วิธีการผลิตเพ่ือขายหรือขายอาหารสัตว์นั้น 
 (3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์
ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้น าเข้าเพ่ือขาย 
 (4) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว์ที่ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
เพ่ือขาย ตลอดจนอัตราส่ วนหรือปริมาณที่ให้ใช้หรือห้ามมิ
ให้ใช้วัตถุนั้นเกินก าหนด 
 (5) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และ
ส่วนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 
 (6) วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต 
และการเก็บรักษาอาหารสัตว์เพ่ือปู องกันมิให้อาหารสัตว์   
ที่ผลิตเพ่ือขายหรือขายเป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพตาม
มาตรา 34 
 (7) คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และ
การใช้ภาชนะบรรจุ ตลอดจนวัตถุท่ีห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ
อาหารสัตว์เพ่ือขาย 

 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “อาหารสัตว์” หมายความว่า 
 (1) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการ
ให้กิน ดื่ม เลีย หรือน าเข้าสู่ร่างกายสัตว์ โดยวิธีการใด ๆ 
หรือ 
 (2) วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมใน
การผลิตอาหารสัตว์ 
 “อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหาร
สัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม   
ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการน าเข้าเพ่ือขายต้องขึ้นทะเบียน  
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
   
 มาตรา 6 เพ่ือประโ ยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
มีอ านาจประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตลอดจน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย น าเข้า
เพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น 
 (2) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตาม (1) ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ผลิตเพ่ือขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขายอาหารสัตว์นั้น 
 (3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์
ที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย  ทั้งนี้ จะก าหนดเงื่อนไขในการ
ห้ามไว้ด้วยก็ได้ 
 (4) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของ
วัตถุท่ีห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
 (5) คุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพ่ือขาย ภาชนะบรรจุ วัตถุ
ที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ แล ะการใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
สัตว์เพ่ือขาย ตลอดจนการเก็บรักษาอาหารสัตว์นั้น 
 (6 ) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็น 
ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่น าเข้าหรือส่งออก 
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หมวด 1 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

   
 

 มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์คณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็น  
รองประธานกรรมการ กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งอีกไม่เกินสิบสองคน ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
เกษตรกรสี่คน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกอง กองควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 ให้กรมปศุสัตว์ท าหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามมติของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 8 ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 
 
 

 มาตรา 7 ผู้ผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือขาย
อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือ
ขายอาหารสัตว์นั้น 
 
 มาตรา 8  ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพ่ือขายต้องใช้
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (5)  
 ผู้ขายต้องเ ก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตาม ที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (5) 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

   
 

 มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ” ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมปศุสั ตว์ เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการค้าภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
และผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ
ผู้ทรง คุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็น
กรรมการ ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสหกรณ์  
หนึ่งคน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสองคน และ
ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สองคน 
 ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 
 มาตรา 10 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองปี  
 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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หมวด 2 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 

 มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต หรือน าเข้าเพ่ือขาย 
ซึ่งอาหารสัตว์ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือ
ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์จากผู้อนุญาต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ เงื่อนไข และเวลาที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใด ขายอาหารสัตว์ตาม
มาตรา 6 (1) เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์      

 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้ 
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 
สองวาระไม่ได ้
 

หมวด 2 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

   
 
 มาตรา 15  ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขาย หรือ
น าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา 6 (1) 
ให้ยื่นค าขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้ว
จึงจะผลิตเพ่ือขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นได ้
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
 ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย หรือ
น าเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 6 (1) ด้วย 
 
 มาตรา 16 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามท่ีก าหนดในประกาศตาม
มาตรา 6 (1) อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคั บ
และประสงค์จะด าเนินการต่อไป ต้องยื่นค าขออนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ   
เมื่อยื่นค าขอดังกล่าวภายในก าหนดเวลาแล้ว ให้ด าเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาต  ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอยู่แล้วไม่ต้อง
ยื่นค าขออนุญาตอีก 
 
 มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะตามมาตรา 6 (1)ให้ยื่นค าขออนุญาต และเมื่อผู้
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จากผู้อนุญาต 
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเวลาที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 16 เมื่อได้รับค าขอตามมาตรา 14 มาตรา 
15 ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมี
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ     
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนด         
ในกฎกระทรวง 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออก
ใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสอง
ครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น 
แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 

อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นได ้
 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
 ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (1) 
ด้วย 
 
 มาตรา 18  ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามท่ีก าหนดในประกาศตามมาตรา 6 (1) อยู่ก่อนวันที่
ประกาศดัง กล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะด าเนินการ
ต่อไปต้องยื่นค าขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ เมื่อยื่นค าขอดังกล่าวภายใน
ก าหนดเวลาแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่ง   
ไม่อนุญาต  ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายอยู่แล้วไม่ต้องยื่น  
ค าขออนุญาตอีก 
 
 มาตรา 19 เมื่อได้รับค าขอตามมาตรา 15 มาตรา 
16 มาตรา 17 หรือมาตรา 18 ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 
 ใน กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออก
ใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน     
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา 20 ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต น าเข้า 
หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอ
อนุญาต 
 (1 ) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาต 
 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
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 มาตรา 18 ประเภทของใบอนุญาตมีดังนี้ 
 (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
 (2) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 
 (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (1) เป็นผู้รับใบอนุญาต
ตาม (3) ส าหรับอาหารสัตว์ที่ตนผลิต และผู้ได้รับใบอนุญาต
ตาม (2) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (3) ส าหรับอาหารสัตว์    
ที่ตนน าเข้าด้วย 
 
 มาตรา 20 ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ให้ใช้ได้   ใน
ระยะเวลาดังนี้ 
 (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ให้ใช้ได้สามปีนับแต่
วันออกใบอนุญาต 
 (2 ) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ให้ใช้ได้ 
หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ให้ใช้ได้จนถึงวัน    
สิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 
 

 (3) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในความผิด            
ที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริต          
เป็นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (7) มีสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือ
สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและอุปกรณ์ท่ีใช้      
ในการผลิต การขาย หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
และกา รควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ ซึ่งมีลักษณะและจ านวนตามที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 
 ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการต้องมีคุณสมบัติ
ตาม (2) และ (3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (4) ( 5) 
หรือ (6) 
 
 มาตรา 22 ประเภทของใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้ 
 (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (2) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม (1) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม 
(3) ส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิต และผู้รับ
ใบอนุญา ตตาม (2) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (3) ส าหรับ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนน าเข้าด้วย 
 
 มาตรา 24 ใบอนุญาตตามมาตรา 22 ให้ใช้ได้ใน
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ      
ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (2) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุม เฉพาะ    
ให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ      
ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 
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 มาตรา 21 ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุการออก
ใบอนุญ าตหรือไม่ออกใบอนุญาตจะต้องกระท าให้เสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องและครบถ้วน 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด     
ในกฎกระทรวง 
 เมื่อได้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอรับใบอนุ ญาต
จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่ง         
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 3 
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว์ 

   
 
 มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการส่งออก และเม่ือมี
ความจ าเป็น ที่จะให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์  
เพ่ือส่งออก ไปจ าหน่ายนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
ผู้อนุญาตจะอนุญาตเป็นการเฉพาะคราวให้ผู้รับใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะต่ ากว่าหรือสูงกว่า
คุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตาม
มาตรา 6 ก็ได้ แล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ 
 
 มาตรา 25 ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์
เพ่ือขายปฏิบัติดังนี้ 
 (1) จัดให้มีปูายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจาก
ภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 
เพ่ือขาย 
 ลักษณะ ขนาดของปูายและข้อความที่แสดงใน
ปูาย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 25 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุ ญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
กระท าให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้      
ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกิน
สามสิบวัน จะยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตและขอผ่อนผัน 
โดยแสดงเหตุผลที่มิได้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน
ก าหนดก็ได้ แต่การขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุ ให้พ้นผิดตาม
มาตรา 77 หรือมาตรา 78 แล้วแต่กรณี 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลา
สามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระท ามิได้ 
 

หมวด 3 
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

   
  
 มาตรา 28 เพ่ือประโยชน์ในการส่งออก ผู้ผลิตจะ
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพ่ือการส่ งออกโดยมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อ
ก าหนดก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรค
หนึ่งในราชอาณาจักร 
 
 
 มาตรา 29 ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีปูายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจาก
ภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่น าเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ ลักษณะ ขนาดของปูาย และข้อความที่แสดงในปูาย 
ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขที่รัฐมนตรี
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 (2) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์ แสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ทุกครั้งที่น าเข้า 
 (3) จัดให้มีฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา 23 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 5 
การข้ึนทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์ 

   
 

 มาตรา 42 ใบส าคัญการขึ้ นทะเบียนอาหารสัตว์   
ให้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน 
 
 
 มาตรา 43 อาหารสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ไว้แล้ว หากปรากฏภายหลังว่าอาหารสัตว์นั้นไม่มีการผลิต
หรือน าเข้าเกินสองปี หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์         
ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยกเลิกหรือเ พิกถอนทะเบียนอาหาร
สัตว์และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน
ทะเบียน อาหารสัตว์มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

ประกาศก าหนด 
 (2) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
เป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจท าให้อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะเสื่อมคุณภาพ 
 (3) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทุกครั้ง 
ที่น าเข้า 
 (4) จัดให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐของ
ประเทศผู้ผลิต หรือหน่วยงานอื่นที่หน่วยงานของรัฐของ
ประเทศผู้ผลิตรับรอง หนังสือรับรองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 (5) จัดให้มีฉลากส าหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
การแสดงฉลาก และข้อความในฉลา กให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
 มาตรา 30 เมื่อมีประกาศตามมาตรา 6 (6) แล้ว  
ให้ผู้น าเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์น าอาหารสัตว์ที่ตนน าเข้า
หรือส่งออก แล้วแต่กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ 
 การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 

หมวด 4 
การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

   
 

 มาตรา 39 ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ถูกสั่งยกเลิกหรือ    
เพิกถอน 
 
 มาตรา 40 อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่า      
มีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 6 (1) หรือไม่มีการ
ผลิตหรือน าเข้าเกินสองปี หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์    
ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งแก้ไข ยกเลิกหรือเพิกถอนใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ค วบคุมเฉพาะและประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษา 
 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอน
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 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 การอุทธรณ์ตามวรรคสองย่อมไม่เป็นการทุเลา การ
บังคับตามค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 3 
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว์ 

   
 
 มาตรา 30 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องแจ้งการเลิกกิจการ     
เป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
เลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วัน         
เลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
เนื่องจากไม่มีการผลิตหรือน าเข้าเกินสองปี หรืออาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 การอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นการทุเลา
การบังคับตามค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 การแก้ไขรายการในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนตาม
วรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 

หมวด 5 
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

   
 
 มาตรา 42 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการ
ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งการเลิกกิจการ
เป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และให้ถือ
ว่า ใบอนุญาตและใบส าคัญการขึ้ นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะดังกล่าวสิ้นอายุนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการนั้น 
 การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจ านวน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
 มาตรา 43 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ต้องแจ้ง
จ านวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นให้ผู้อนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาต
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
 มาตรา 44 ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
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หมวด 7 
การพักใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต  

   
 

 มาตรา 56 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายหรือ
จ าหน่ายอาหารสั ตว์ของตนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต
อ่ืนหรือแก่ผู้ที่อธิบดีเห็นสมควรภายในก าหนดเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ทราบค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ทราบค า

ของตนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลที่      
ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิก
กิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผู้อนุญาต          
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยาย
เวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และมีอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาตเหลืออยู่    
ห้ามผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว 
และให้ท าลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและให้ผู้รั บ
ใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ ทั้งนี้ การท าลายให้เป็นไป
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
 การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
 มาตรา 45  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรื อผู้ที่ได้รับความยินยอมจาก
ทายาท แสดงความจ านงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบ
กิจการนั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้แสดงความ
จ านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ 
และให้ถือว่าผู้แสดงความจ านงเป็นผู้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 
 การแสดงความจ านง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 ให้น าความในมาตรา 44 วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคับกับกรณีท่ีทายาทผู้ครอบครองอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะนั้นไม่แสดงความจ านงเพ่ือขอประกอบ
กิจการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 

หมวด 6 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 

 มาตรา 51 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายอาหาร
สัตวค์วบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ห้าม
ขายตามมาตรา 56 ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่นหรือบุคคลที่ผู้
อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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วินิจฉัยของรัฐมนตรี เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะผ่อนผัน
ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไ ด้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่
เห็นสมควร แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 
 ให้น าความในมาตรา 44 วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคับกับกรณีท่ีผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไม่สามารถ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 

หมวด 7 
ใบรับรอง 

   
 

 มาตรา 52 เพ่ือเป็นการจัดการผลิตอาหารสัตว์ที่ดี  
ผู้ผลิตอาหารสัตว์จะขอให้ผู้อนุญาตออกใบรับรองระบบการ
ประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับอาหารสัตว์ก็ได้ โดยผู้ร้องขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 การก าหนดชื่อ ประเภท หรือ ชนิดของใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอ่ืนใด   
ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ ตลอดจนการขอใบรับรองและ
การออกใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 
 มาตรา 53 ใบรับรองตามมาตรา 52 ให้ใช้ได้ใน
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
ให้ใช้ได้สามปี นับแต่วันออกใบรับรอง 
 (2) ใบรับรองอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์
นอกจาก (1) ให้ใช้ได้เฉพาะครั้งเท่านั้น 
 
 มาตรา 54  ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอน
ใบรับรองตามมาตรา 52 เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบรั บรองไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา 52 วรรคสอง 
 
 มาตรา 55 การขอต่ออายุใบรับรองให้ยื่นค าขอ
ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุใบรับรองแล้ว  
ให้ใบรับรองเดิมใช้ต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาต 
ให้ต่ออายุใ บรับรองนั้น การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบรับรองจะต้องกระท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
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หมวด 4 
อาหารสัตว์ปลอมปน อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 

   
  
 มาตรา 32 อาหารสัตว์ปลอมปนได้แก่อาหารสัตว์ 
ที่ใช้วัตถุอ่ืนเป็นส่วนผสมไม่ตรงกับที่ข้ึนทะเบียนไว้ ยกเว้น
วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 45  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุ ณภาพของ 
อาหารสัตวอั์นเป็นเท็จ หรือเกินความจริง ซึ่งอาจท าให้ผู้อื่น
หลงเชื่อหรือส าคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตว์นั้น 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 46 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณภาพหรือ
สรรพคุณของอาหารสัตว์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์
หรือสิ่ งพิมพ์อ่ืน หรือด้วยวิธีอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า ต้องน าเสียง ภาพ ภาพยนตร์หรือข้อความที่จะ
โฆษณาดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน      
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ 
 
 

วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 
 การขอต่ออายุใบรับรองและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 

หมวด 8 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

   
 
 มาตรา 57 อาหารสัตว์ปลอมปน ได้แก่ 
 (1) อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (1) ที่ใช้วัตถุอ่ืนเป็น
ส่วนผสมไม่ตรงกับที่ข้ึนทะเบียนไว้ ยกเว้นวัตถุซึ่งอาจมีได้
โดยธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือ 
 (2) อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) ที่เพ่ิม สับเปลี่ยน  
ใช้วัตถุอ่ืนปน หรือลดปริมาณวัตถุท่ีมีคุณค่า 
 

หมวด 9 
การโฆษณาอาหารสัตว์ 

   
 
 มาตรา 62 การโฆษณาอาหารสัตว์ ต้อง 
 (1) ไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ 
มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งก าเนิดของอาหารสัตว์ 
อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง  
 (2) ไม่แสดงข้ อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด    
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว์ 
 การโฆษณาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 63 ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาอาหารสัตว์  
ของตนจะเป็นการฝุาฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
อาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท า
การโฆษณาได้ ในกรณีนี้ผู้อนุญาตจะต้องให้ความเห็นและ
แจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับค า
ขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า      
ผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว  
 การพิจารณาของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ งให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
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 มาตรา 47 เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์  
ให้อธิบดีมีอ านา จสั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณา
ระงับการโฆษณาอาหารสัตว์ที่เห็นว่าเป็นการโฆษณา 
โดยฝุาฝืนตามมาตรา 45 
 (2) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณา
ระงับการผลิต การน าเข้า การขาย หรือการโฆษณาอ าหาร
สัตว์ที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่มีคุณภาพ
หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 
 
 

หมวด 6 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
 มาตรา 50 อาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือ
สิ่งใด ๆ ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 48  (3) ถ้าไม่
ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟูองคดี หรือศาลโดยค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ 
และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบค าสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟูองคดี  หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไม่ให้ริบ 
แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  เพ่ือจัดการตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
 การให้ความเห็นของผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถ้ามี
ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปไม่ตัดอ านาจของผู้อนุญาตที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร 
 การใดท่ีได้กระท าไปตามความเห็นของผู้อนุญาต   
ที่ให้ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิด
ทางอาญา 
 
 มาตรา 64 เพ่ือประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์ ให้อธิบดี
มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณา
แก้ไขหรือระงับการโฆษณาอาหารสัตว์ที่เห็นว่าเป็นการ
โฆษณาโดยฝุาฝืนมาตรา 62 
 (2) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เลี้ยง
สัตว์ที่อาจเกิดข้ึนจากการโฆษณาท่ีได้กระท าไปแล้ว 
 (3) ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการโฆษณา 
ระงับการผลิต การน าเข้าการขาย หรือการโฆษณาอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณภาพหรื อ
สรรพคุณตามที่โฆษณา 
 

หมวด 10 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   

 
 มาตรา 67 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 
 มาตรา 68 สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 65 (4) 
ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์เมื่อปรากฏว่า 
 (1) ไม่ปรากฏเจ้ าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึด
หรืออายัด 
 (2) ในกรณีที่ไม่มีการด าเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดี หรือ 
 (3) ในกรณีที่มี การด าเนินคดีและพนักงานอัยการ 
มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ และ 
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ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองคดีหรือวันที่
ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา 69 ถ้าสิ่งที่ยึ ดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 65 
(4) เป็นของเสียง่าย หรือเป็นของที่ใกล้จะหมดอายุการใช้
งานตามท่ีก าหนดไว้ หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของ  
สิ่งนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการ
ขายทอดตลาดสิ่งนั้ นเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้น
จะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ เงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว 
เหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น โดยฝากไว้
กับธนาคารของรัฐ 
 
 มาตรา 70 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ า 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝุาฝืนหรือ        
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝุาฝืน หรือแก้ไข หรือ
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมี
เหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออก
อาหารสัตว์นั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้น
มาให้ หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต   
ผู้น าเข้า หรือผู้ขาย อาหารสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้
ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืน
ใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบ
อาหารสัตว์ นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนด 
เพ่ือท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 
 ในกรณีที่ อาหารสัตว์ นั้นอาจ จ าหน่ายได้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดหรือขายให้แก่
หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ  
เงินที่ขายได้เม่ือหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การจ าหน่าย 
และค่าภาระท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ   
แต่ถ้าพ้นก าหนดเก้าสิบวัน ดังกล่าวแล้วยังจ าหน่ายไม่ได้ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็น
อันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือ
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หมวด 8 
บทก าหนดโทษ 

   
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 57 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตาม
มาตรา 6 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา  58 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์โดย
ฝุาฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
สามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 59  ผู้ใดขายอาหารสัตว์โดยฝุาฝืน      
มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 

จัดการตามควรแก่กรณี 
 ในกรณีที่ต้องท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนให้เจ้าของ อาหารสัตว์ มีหน้าที่จ่าย
หรือชดใช้เงินจ านวนนั้นแก่ทางราชการ 
 

หมวด 11 
บทก าหนดโทษ 

   
 

 มาตรา 71 ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์หรือ
ใช้วัตถุท่ีห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ อันเป็นการฝุาฝืนประกาศ
ตามมาตรา 6 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 72 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือ
ขาย อาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) โดยไม่ปฏิบัติตาม    
มาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ       
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา 73 ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพ่ือขายหรือผู้ขาย
อาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ 
 
 มาตรา 74 ผู้ผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 ผู้ผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 

มาตรา 75 ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17  วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม       
ต้องระวา งโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน     
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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 มาตรา 60  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม  
มาตรา 23 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 61  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม  
มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา  30 

 มาตรา 76 ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 21 (2) 
หรือ (3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 21  วรรคสอง       
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน     
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 77 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือน าเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว 
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
ปรับวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทนับแต่วันถัดจากวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอา ยุจนถึงวันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 
ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 มาตรา 78 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วโดยไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน
สองร้อยบาทนับแต่วันถัด จากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จนถึง
วันที่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 มาตรา 79 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
27 มาตรา 29 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 
 
 มาตรา 80 ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุ มเฉพาะเพ่ือ
การส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ 
 
 มาตรา  81 ผู้น าเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ผู้ใด         
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก   
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ 
 มาตรา 82  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม  
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง มาตรา 33 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง 
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หรือมาตรา 44  วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน     
หนึ่งพันบาท 
 
 มาตรา 64 ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน 
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 31 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 65  ผู้ใดขายอาหารสัตว์ผิดมาต รฐาน  
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 31 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 70 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 51 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 
 มาตรา 62 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย 
ซ่ึงอาหารสัตว์ปลอมปน หรืออาหารสัตว์ที่มิได้ขึ้นทะเบียน 
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง 
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 63  ผู้ใดขายอาหารสัตว์ปลอมปนหรือ
อาหารสัตว์ที่มิได้ขึ้น ทะเบียนอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 31 
(1) หรือ (4) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี 
หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า      
ทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 

มาตร า 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 หรือมาตรา 43 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  
 
 มาตรา 83 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขายอาหาร
สัตว์ตามมาตรา 6 (1) อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 37 หรือ
มาตรา 56 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ  
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการ    
ฝุาฝืนมาตรา 56 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา 84 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 44 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรอืปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 85  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต ผู้ใดไม่หยุดประกอบกิจการอันเป็นการฝุาฝืน
มาตรา 46 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 มาตรา 86 ผู้ใดผลิตเพื่อขา ย หรือน าเข้าเพ่ือขาย
อาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา 57 (1) หรืออาหารสัตว์ 
ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ อันเป็นการฝุาฝืน
มาตรา 56 (1) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง         
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการ    
ฝุาฝืนมาตรา 56 (1) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 87 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย
อาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา 57 (2) อันเป็นการฝุาฝืน
มาตรา 56 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี 
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า   
ทั้งปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการ    
ฝุาฝืนมาตรา 56 (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
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 มาตรา 66 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย 
ซึ่งอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา  
31  (3) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี  
หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 
 
 มาตรา 67  ผู้ใดขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 31 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 68  ผู้ใดผลิตเพื่อขาย ขาย หรือน าเข้า 
เพ่ือขายซึ่งอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือ
อาหารสัตว์อ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนด อันเป็นการฝุาฝืน
มาตรา 31 (5) หรือ (6) ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสามห มื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 

ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 88 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย
อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 
(1) อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึง    
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการ    
ฝุาฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 89 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย
อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ ซึ่งเป็นอาหา รสัตว์ตาม       
มาตรา 6 (2) อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ    
ทั้งจ าทั้งปรับ  
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นการ    
ฝุาฝืนมาตรา 56 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 90 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพ่ือขาย
อาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา 6 (2) 
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 56 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามว รรคหนึ่ง อันเป็นการ    
ฝุาฝืนมาตรา 56 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 91 ผู้ใดผลิตเพื่อขาย น าเข้าเพ่ือขาย หรือ
ขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรืออาหารสัตว์
อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 6 (3) อันเป็นการ
ฝุาฝืนมาตรา 56 (5) หรือ (6) แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 
 



21 

 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 มาตรา 68 ทวิ ผู้ใดผลิตหรือน าเข้าหรือขายอาหาร
สัตว์ที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์      
ที่ไม่ควรใช้เลี้ยงสัตว์ตามมาตรา 36 (2) อันเป็นการฝุาฝืน
ประกาศของอธิบดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 มาตรา 69 ผู้ใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตว์ 
อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 45 มาตรา 46 หรือมาตรา 47 
หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพัน บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 71 ในกรณีที่ผู้กระท าผิดซึ่งต้องรับโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ผู้ด าเนินการหรือผู้แทนของ
นิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ

 มาตรา 92 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาต รา 61 
(1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 มาตรา 93 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 61 
(2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 
สองหมืน่บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 94  ผู้ใดโฆษณาอาหารสัตว์อันเป็นการ 
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 62 ต้องระวางโทษจ าคุก    
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ า  
ทั้งปรับ 
 
 มาตรา 95 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขาย หรือผู้ท าการ
โฆษณา อาหารสัตว์ผู้ใดฝุาฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
อธิบดีตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 96 ผู้รับใบอนุญาต ผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้องผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 65  ต้อ งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน       
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 97 ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายอาหารสัตว์
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม     
มาตรา 70  วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี        
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิ นหกเดือน หรือปรับไม่เกิน      
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 มาตรา 98 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งจะต้อง 
รับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือ         
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ความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วน     
ในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
 
     (ก) ประสิทธิภาพในการผลิต 
          ของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ตัน 
          ต่อชั่วโมง                  ฉบับละ   3,000 บาท 
     (ข) ประสิทธิภาพในการผลิต 
          ของเครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตัน 
          ต่อชั่วโมง คิดเพ่ิมจาก (ก) ตันละ  
          1,000 บาท เศษของหนึ่งตัน 
          ให้คิดเป็นหนึ่งตัน 
 
 
 
(2) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์   ฉบับละ 20,000 บาท 
 
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 
     (ก) ขายส่งและขายปลีก   ฉบับละ     500 บาท 
     (ข) ขายปลีก              ฉบับละ     200  บาท 
 

การกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระ ท าการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของ      
นิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 
 มาตรา 99 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็น ความผิดที่มีโทษปรับ    
หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
มีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด  
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวน         
ที่เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
แล้ว ให้ถือว่าคดีเ ลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือ 
     ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
     (ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร  
         ไม่เกิน 10 ตัน ต่อชั่วโมง    ฉบับละ   20,000 บาท 
 
     (ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของ 
    เครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตัน  
          ต่อชั่วโมง คิดเพ่ิมจาก (ก) ตันละ  
          10,000 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิด 
          เป็นหนึ่งตัน 
(2) ใบรับรองอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ 
     เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร  
   ฉบับละ      2,000 บาท  
(3) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   
   ฉบับละ    50,000 บาท  
(4) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
     (ก) ขายส่งและขายปลีก         ฉบับละ     2,000 บาท  
     (ข) ขายปลีก                       ฉบับละ     1,000 บาท  
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(4) ค าขอใบส าคัญการ 
     ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  สูตรละ    1,500 บาท 
 
(5) การขอแก้ไขรายการในใบส าคัญ 
     การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ 
     (ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
          สูตรอาหารสัตว์              ครั้งละ    1,000 บาท 
     (ข) ในส่วนอื่น ๆ                  ครั้งละ      500 บาท 
 
(6) ใบแทนใบอนุญาตหรือ 
      ใบแทนใบส าคัญการข้ึน 
      ทะเบียนอาหารสัตว์             ฉบับละ     100 บาท 
 
(7) การต่ออายุใบอนุญาต 
     ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
     ส าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 

 
(5) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร 
     สัตว์ควบคุมเฉพาะ              ฉบับละ   10,000  บาท  
 
(6) การขอแก้ไขรายการในใบส าคัญ 
     การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
     (ก) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์      
   ครั้งละ    10,000  บาท 
     (ข) ในส่วนอ่ืน ๆ                 ครั้งละ     1,000  บาท  
 
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคัญ 
     การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ    
             ฉบับละ      500  บาท 
 
(8) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ 
     ค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 
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ภารกิจในการด าเนินการควบคุมก ากับดูแลคุณภาพอาหารสัตว์น้ า 

 
ในปัจจุบันกรมประมงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  

เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล คุณภาพอาหารสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยมีภารกิจในการด าเนินการดังนี้ 

1) การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์น้ า      
2) การออกใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์น้ า      
3) การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ า      
4) การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์น้ า       
5) การออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า   
6) การต่ออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า   
7) การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ าว่าขายได้ในประเทศไทย (Certificate of  

free sale)     
8) การออกหนังสือน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร   
9) การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า  
โดยรายละเอียดการด าเนินการตามภารกิจต่างๆ ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ

มีกฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 ใช้บังคับ 
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การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์น้ า 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์น้ า 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน  

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ 

ผู้รับมอบอ านาจ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ 
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

3) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นชาวต่างชาติ 

3)  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

4) ส าเนาใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างชาติ 

5) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
- เอกสารอายุไม่เกิน 6 เดือน 

6) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาที่ต้องการระบุสถานที่ขายเป็นชื่อตามท่ีระบุในใบทะเบียนพาณิชย์ 

7) หนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- กรณีมีการแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- ติดอากรแสตมป์  

8) หนังสือมอบอ านาจ 
- กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการ 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ านาจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- ติดอากรแสตมป์ 

9) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสถานที่ 
- กรณีเช่าสถานที่ 

10) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารสัตว์น้ าและสถานที่ขายอาหารสัตว์น้ า 
11) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานที่ผลิตอาหารสัตว์น้ า 

- กรณีท่ีเป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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12) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

- กรณีท่ีเป็นโรงงานที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการหรือต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
13) รายงานเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ชนิด ขนาด (แรงม้า) 
14) แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์น้ า 
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 
ขั้นตอนการขอและต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
2.การพิจารณา (วันท าการ 15 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ขออนุญาตและเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิต 
 -  หากผู้ยื่นค าขอไม่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมายหรือกระท าการใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ 
สถานที่ผลิตได้ตามระยะเวลาที่นัดหมายจะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นค าขอ  
 -  กรณีไม่ผ่านการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และนัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพ่ือรับการตรวจประเมินอีกครั้ง โดยไม่นับรวมระยะเวลาที่ ให้ผู้ประกอบการ
กลับไปแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวซึ่งจะท าให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
3.การพิจารณา (วันท าการ 3 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตและเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม  
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต 
อายุของใบอนุญาตผลิต : มีก าหนดให้ใช้ได้ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 
(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง ฉบับละ  1,500 บาท 
(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง คิดเพ่ิมจาก (ก) ตันละ 500 บาท

เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน 
 

 ตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
(ก)  ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง ฉบับละ  20,000 บาท 
(ข)  ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง คิดเพ่ิมจาก (ก) ตันละ      
     10,000 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน 
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การออกใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์น้ า 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์น้ า 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน  

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณแีต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ  

ผู้รับมอบอ านาจ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

3) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- กรณผีู้ขออนุญาตเป็นชาวต่างชาติ 

3)  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

4) ส าเนาใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างชาติ 

5) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
- เอกสารอายุไม่เกิน 6 เดือน 

6) ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาที่ต้องการระบุสถานที่ขายเป็นชื่อตามท่ีระบุในใบทะเบียนพาณิชย์ 

7) หนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- กรณีมีการแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- ติดอากรแสตมป์  

8) หนังสือมอบอ านาจ 
- กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการ 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ านาจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- ติดอากรแสตมป์ 

9) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสถานที่  
- กรณีเช่าสถานที่ 

10) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่น าเข้าอาหารสัตว์น้ าและสถานที่เก็บอาหารสัตว์น้ า 
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11) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานที่เก็บอาหารสัตว์น้ า  

- กรณีท่ีเป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

 
ขั้นตอนการขอและต่ออายุใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์น้ า 
 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
2.การพิจารณา (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตและเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม  
3.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต 
 
อายุของใบอนุญาตน าเข้า : มีก าหนดให้ใช้ได้ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 ฉบับละ 10,000 บาท  
 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ฉบับละ 50,000 บาท 
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การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ า 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตขายอาหารสัตว์น้ า 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน  

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ  

ผู้รับมอบอ านาจ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

3) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นชาวต่างชาติ 

4)  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

5) ส าเนาใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างชาติ 

6) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
- เอกสารอายุไม่เกิน 6 เดือน 

7) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาที่ต้องการระบุสถานที่ขายเป็นชื่อตามท่ีระบุในใบทะเบียนพาณิชย์ 

8) หนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- กรณีมีการแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- ติดอากรแสตมป์  

9) หนังสือมอบอ านาจ 
- กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการ 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ านาจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- ติดอากรแสตมป์ 

10) ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสถานที่ 
- กรณีเช่าสถานที่ 

11) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ขายอาหารสัตว์น้ า 
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
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ขั้นตอนการขอและต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์น้ า 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 4 วันท าการ 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 

- ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
2.การพิจารณา (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาต และเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม  
3.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาต 
อายุของใบอนุญาตขาย มีก าหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 
(ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท 
(ข) ขายปลีก  ฉบับละ 100 บาท 
 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
(ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 2,000 บาท 
(ข) ขายปลีก  ฉบับละ 1,000 บาท 
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การขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์น้ า 
 

ในส่วนของการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ า กรมประมงได้ก าหนดอาหารสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์น้ า
จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล กุ้งน้ าจืด ปลาดุก ปลาน้ าจืดกินพืช ปลาน้ าจืดกินเนื้อ ปลาทะเลกินเนื้อ กบ และ
ตะพาบน้ า โดยการขึ้นทะเบียน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  มี 3 ชนิด คือ 

1.1 อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป หมายถึง อาหารสัตว์ที่สามารถน าไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้โดยตรงโดยไม่
ต้องน าไปผสมหรือปรุงแต่งใดๆ ก่อนน าไปใช้ โดยมีคุณภาพหรือโภชนะตามความต้องการของสัตว์นั้นๆ ตามท่ี
ระบุท่ีฉลาก 

1.2 หัวอาหารสัตว ์หมายถึง อาหารสัตว์ที่มีความเข้มข้นสูง ต้องน าไปผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่  
ผู้ผลิตก าหนดตามฉลาก จึงจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 

1.3 สารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์) หมายถึง วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์และสื่อผสมกัน สื่อคือ สัตถุท่ีใช้
ในการเจือจาง หรือใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และให้หมายความรวมถึงส่วนของพืช แร่ธาตุ 
กากน้ าตาล ผลิตผลที่เหลือจากการหมัก น้ า น้ ามัน ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุท่ีเหลือจากการเกษตรที่
ปลอดภัย เคลย์ ซิลิคอนไดออกไซด์ เคโอลิน เดกซ์โตรส และหรือแลกโตส และแปูงจากพืชที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ 

วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ที่ให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตได้ตามประกาศกระทรวงฯ ได้แก่ วิตามิน      
แร่ธาตุ กรดอะมิโน สารเร่งการเจริญเติบโต สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ สารปรับปรุงคุณภาพซากและ
ผลิตภัณฑ์ สารเสริมชีวนะ เอนไซม์หรือสารมีฤทธิ์คล้ายเอนไซม์ สารควบคุมหนอนแมลง ลิปิดและอนุพันธุ์  
และสารช่วยเสริมการย่อย 

วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ คือ สารเคมีภัณฑ์ ชนิดกลุ่ม  
เบต้าอโกนิสต์ ฟูราโซลิโดน อะโวพาร์ซิน คลอแรมเฟนนิคอล ไนโตรฟูราโซน ไดมิไตรดาโซล โรนิดา          
คาร์บาดอกซ์ และรวมถึงยาต้านจุลชีพทุกชนิดที่ผสมลงในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์ 

2. ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว ์ 

หมายถึง วัตถุท่ีผสมแล้ว วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ เพื่อเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์ โดยให้สัตว์
กินโดยตรงและหรือท าให้เจือจางก่อนใช้เลี้ยงสัตว์หรือผสมอาหารสัตว์อ่ืนเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 

2.1 อาหารเสริมโปรตีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบทีเป็นแหล่งของโปรตีนมากกว่า 1 ชนิดผสมกัน 
หรือเป็นวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีนหรือกรดอะมิโน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เสริมโปรตีนให้สัตว์ 

2.2 อาหารเสริมไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบทีเป็นแหล่งของไขมันมากกว่า 1 ชนิดผสมกัน 
หรือเป็นวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ที่เป็นแหล่งไขมันหรืออนุพันธ์ของไขมัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เสริมไขมันให้สัตว ์
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2.3 อาหารเสริมวิตามิน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวิตามินชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลาย

ชนิดรวมกัน ไม่มีสื่อเป็นส่วนประกอบ 
2.4 อาหารเสริมแร่ธาตุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด 

รวมกัน ไม่มีสื่อเป็นส่วนประกอบ 
การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์น้ าตามประเภทและชนิดดังกล่าวเบื้องต้น กรมประมง มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบ
ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ าที่ผู้ประกอบการ (ผู้ผลิตและผู้น าเข้าอาหารสัตว์น้ า) ยื่นเพื่อขอรับใบส าคัญการ
ขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์น้ า โดยค านึงถึงหลักวิชาการด้านอาหารสัตว์น้ าและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประกอบกัน 

หลังจากท่ีคณะกรรมการฯ มีมติให้รับขึ้นทะเบียนได้กรมประมงจะออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

ปัจจุบัน หน่วยงานที่ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ มี 2 หน่วยงาน คือ กรมปศุสัตว์ และ
กรมประมง ซึ่งมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้ 
 

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ท่ีออกโดยกรมประมง ประกอบด้วย “ป.” แล้วต่อด้วยเลข 10 หลัก ซึ่งมี
ความหมายคือ 

ป. หมายถึง เป็นเลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมประมง 
เลขล าดับที่ 1-2 หมายถึง ประเภทใบอนุญาตของผู้ที่ขอขึ้นทะเบียน 

 01 หมายถึง ทะเบียนที่ออกตามใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (ผลิตในประเทศไทย) 
 02 หมายถึง ทะเบียนที่ออกตามใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (น าเข้าจากต่างประเทศ) 

เลขล าดับที่ 3-4 หมายถึง ประเภทชนิดของอาหารสัตว์ 
 01 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 
 02 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดหัวอาหารสัตว์ 
 03 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า 
 04 หมายถึง ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

เลขล าดับที่ 5-6 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ โดยน ามาเฉพาะเลข
ท้าย 2 ล าดับของปี พ.ศ. นั้นๆ 

เลขล าดับที่ 7-10 หมายถึง ล าดับที่ของเลขทะเบียนที่ออกในปี พ .ศ. นั้น 
 

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ท่ีออกโดยกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยเลข 10 หลักเช่นเดียวกัน แต่ไม่มี 
“ป.”น าหน้าเลข โดยเลขล าดับที่ 1-2 และ 5-10 มีความหมายเช่นเดียวกับของกรมประมง ส่วนเลขล าดับที่ 3-
4 มีความหมายต่างจากเลขที่ออกโดยกรมประมงดังนี้  

เลขล าดับที่ 3-4 หมายถึง ประเภทชนิดของอาหารสัตว์ 
 01 หมายถึง ประเภทวัตถุดิบ 
 02 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 
 03 หมายถึง ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดหัวอาหารสัตว์ 
 04 หมายถึง ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า 
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 05 หมายถึง ประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ 
 06 หมายถึง ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

เลขล าดับที่ 5-6 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ โดยน ามาเฉพาะเลข
ท้าย 2 ล าดับของปี พ.ศ. นั้นๆ 

เลขล าดับที่ 7-10 หมายถึง ล าดับที่ของเลขทะเบียนที่ออกในปี พ .ศ. นั้น 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ า 
1) ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
2) ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (ส าเนา 3 ฉบับ) 
 -  กรณีการผลิตอาหารสัตว์ 
 -  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ต้องระบุประเภทของอาหารสัตว์ตรงกับที่ขอขึ้นทะเบียน  
 -  สามารถใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 
3) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ 
 -  กรณีการน าเข้าอาหารสัตว์ 
 -  ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ต้องระบุประเภทของอาหารสัตว์ตรงกับที่ขอขึ้นทะเบียน 
 -  สามารถใช้ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ได้ 
4) ตัวอย่างฉลากและข้อความบนฉลากภาษาต่างประเทศ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีน าเข้าอาหารสัตว์ 
5) ตัวอย่างหรือภาพถ่ายภาชนะบรรจุ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์และสารผสมล่วงหน้า 
6) ตัวอย่างหรือภาพถ่ายภาชนะบรรจุที่แสดงให้เห็นข้อความบนฉลากภาษาต่างประเทศ  (ฉบับจริง 1 ฉบับ และ
ส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีน าเข้าอาหารสัตว์ 
7) ตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 -  ตัวอย่างอาหารสัตว์ 500 กรัม 
8) หนังสือรับรองผลวิเคราะห์อาหารสัตว์และรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
9) แบบแจ้งชนิดและปริมาณการใช้วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ 
 -  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
10) ตารางส่วนประกอบของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์และสารผสมล่วงหน้า 
11) หลักฐานแสดงผลการทดลองการใช้อาหารสัตว์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีสูตรอาหารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
12) หนังสือแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ (Raw Material specification) (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ 
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13) หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula) (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีน าเข้าอาหารสัตว์ 
 -  กรณีผลิตสารผสมล่วงหน้าและอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 
14) หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายได้จากประเทศผู้ผลิต (Certificate of Free Sale) (ฉบับจริง 1 ฉบับ 
และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีน าเข้าอาหารสัตว์ 
 -  หน่วยงานของทางราชการเป็นผู้ออกหนังสือโดยให้ผ่านการรับรองโดยสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ หรือ
สถานทูตของประเทศนั้นในประเทศไทย 
15) หนังสือแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Information) (ฉบับจริง 1 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
 -  กรณีน าเข้าอาหารสัตว์อาหารสัตว์ 
 -  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
16) เอกสารแสดงข้อความภาษาไทยที่ต้องระบุบนฉลาก (ตามท่ีก าหนดในพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. 2558) (ฉบับจริง 3 ฉบับ และส าเนา 2 ฉบับ) 
17) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า (ส าเนา 3 ฉบับ) 
 -  กรณีต้องการระบุเครื่องหมายทางการค้า 
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์น้ า 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วันท าการ 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
2.การพิจารณา (วันท าการ 9 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการพร้อม
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลและการประชุมคณะกรรมการ 
3.การพิจารณา (วันท าการ 10 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่นัดหมายวันประชุมขออนุมัติประชุมเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียน 
4.การพิจารณา (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียน  
 หมายเหตุ : 

1) กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาคณะกรรมการสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
มาชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาตามข้ันตอนที่ 2 และ 3 เพ่ือน าเรื่องท่ีจะ
ชี้แจงเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการอีกครั้งถ้าผู้ยื่นค าขอไม่มาชี้แจงตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะ
ยื่นค าขอ (ทั้งนี้จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่คณะกรรมการได้รับการชี้แจงเพ่ิมเติมตามมติเรียบร้อยแล้ว ) 

2)  กรณีคณะกรรมการมีมติไม่รับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาและคืนเรื่อง  
3)  การพิจารณา 7 วันท าการ 
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 -  เจ้าหน้าที่สรุปรายงานการประชุมและค าขอที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอผู้ตรวจ
บันทึกการประชุมลงนาม 
 -  เจ้าหน้าที่จัดท าใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสนอหัวหน้ากลุ่มลงนามรับรอง
ข้อความที่ต้องระบุบนฉลาก 

 
 -  หัวหน้ากลุ่มพิจารณาลงนามและเสนอผู้มีอ านาจลงนามในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  

4)  การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 2 วันท าการ 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 
(ก) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ สูตรละ 1,000 บาท 
(ข) การขอแก้ไขรายการในใบส าคัญ 

-  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์ ครั้งละ 500 บาท 
 -  ในส่วนอื่น ๆ ครั้งละ 200 บาท 

 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
(ก) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ สูตรละ 10,000 บาท 
(ข) การขอแก้ไขรายการในใบส าคัญ 

-  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารสัตว์ ครั้งละ 10,000 บาท 
-  ในส่วนอื่น ๆ ครั้งละ 1,000 บาท 
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การออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์น้ า  
 
เอกสารหลักฐานประกอบการออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า  
1) ค าขอการรับรองระบบ GMP หรือค าขอการรับรองระบบ HACCP 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน  

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ  

ผู้รับมอบอ านาจ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  

4) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นชาวต่างชาติ 

5)  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

6) ส าเนาใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างชาติ 

7) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
- เอกสารอายุไม่เกิน 6 เดือน 

8) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาที่ต้องการระบุสถานที่ขายเป็นชื่อตามท่ีระบุในใบทะเบียนพาณิชย์ 

9) หนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- กรณีมีการแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- ติดอากรแสตมป์  

10) หนังสือมอบอ านาจ 
- กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการ 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ านาจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- ติดอากรแสตมป์ 

11) ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
- สามารถใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 
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12) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

- กรณียื่นส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์แล้วไม่ต้องแนบเอกสารฉบับนี้ 
13) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
14) ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอการรับรอง  
15) GMP PLAN หรือ HACCP PLAN 
16) เอกสารข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารสัตว์น้ า 
17) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่ขอรับรองโดยละเอียด  
18) เอกสารการจัดท าระบบ GMP/HACCP 
- ตัวอย่างเช่นคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานแบบฟอร์มบันทึกเป็นต้น  
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 
ขั้นตอนประกอบการออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า  
 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  ผู้ขอรับการรับรองยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับรองระบบ GMP/HACCP 
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับรองระบบ GMP/HACCP 
 -  กรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ ขออนุญาต
ต้องด าเนินการภายใน 7 วันท าการ 
2.การพิจารณา (วันท าการ 3 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะผู้ตรวจระบบ GMP/HACCP 
 -  เจ้าหน้าที่ทบทวนและจัดเตรียมเอกสารระบบ GMP/HACCP ส าหรับการตรวจประเมิน 
3.การพิจารณา (วันท าการ 30 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่ก าหนดนัดและตรวจประเมินเอกสารระบบ GMP/HACCP 
 -  หากผู้ยื่นค าขอไม่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมายหรือกระท าการใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
สถานที่ผลิตได้ตามระยะเวลาที่นัดหมายจะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นค าขอ  
4.การพิจารณา (วันท าการ 5 วันท าการ) 
 -  คณะผู้ตรวจท าการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP ที่โรงงาน (On-site) 
 - ในกรณีที่ผู้มายื่นค าขอไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลา 180 วันจะต้องยื่นค าขอเพ่ือขอรับ
การรับรองใหม่ 
 -  กรณีไม่ผ่านการตรวจประเมินผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและนัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพ่ือรับการตรวจประเมินอีกครั้งโดยไม่นับรวมระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการ
กลับไปแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวซึ่งจะท าให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
5.การพิจารณา (วันท าการ 30 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่เสนอคณะทบทวนพิจารณาออกใบรับรอง 
6.การพิจารณา (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่จัดท าใบรับรอง GMP/HACCP และเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม 
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7.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (วันท าการ 7 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในใบรับรอง 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 : ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ตามพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
(ก)  ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรไม่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง ฉบับละ  20,000 บาท 
(ข)  ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักรส่วนที่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง คิดเพ่ิมจาก (ก) ตันละ      
     10,000 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน 
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การต่ออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า  
 
เอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์น้ า  
1) ค าขอการรับรองระบบ GMP หรือค าขอการรับรองระบบ HACCP 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน  

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและ  

ผู้รับมอบอ านาจ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
- กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น  
- กรณีแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้ด าเนินกิจการ  
- กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

4) ส าเนาหนังสือเดินทาง 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นชาวต่างชาติ 

5) ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ 
- กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

6) ส าเนาใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างชาติ 

7) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
- เอกสารอายุไม่เกิน 6 เดือน 

8) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
- กรณีบุคคลธรรมดาที่ต้องการระบุสถานที่ขายเป็นชื่อตามท่ีระบุในใบทะเบียนพาณิชย์ 

9) หนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- กรณีมีการแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
- ติดอากรแสตมป์  

10) หนังสือมอบอ านาจ 
- กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการ 
- กรณีนิติบุคคลเป็นผู้มอบอ านาจให้แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
- ติดอากรแสตมป์ 

11) ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 
 - สามารถใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 
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12) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

- กรณียื่นส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์แล้วไม่ต้องแนบเอกสารฉบับนี้ 
13) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
14) ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอการรับรอง  
15) GMP PLAN หรือ HACCP PLAN 
16) เอกสารข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ohe 
17) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการที่ขอรับรองโดยละเอียด  
18) เอกสารการจัดท าระบบ GMP/HACCP 
 -  ตัวอย่างเช่นคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานแบบฟอร์มบันทึกเป็นต้น  
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 
ขั้นตอนประกอบการต่ออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP ส าหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า 
 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 -  ผู้ขอรับการรับรองยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับรองระบบ GMP/HACCP 
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับรองระบบ GMP/HACCP 
 -  กรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขออนุญาต
ต้องด าเนินการภายใน 7 วันท าการ 
2.การพิจารณา (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะผู้ตรวจระบบ GMP/HACCP และทบทวนและจัดเตรียมเอกสารระบบ 
GMP/HACCP ส าหรับการตรวจประเมิน 
 -  เจ้าหน้าที่นัดหมายก าหนดวันเข้าตรวจ 
 - เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินเอกสาร GMP/HACCP  
 -  หากผู้ยื่นค าขอไม่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมายหรือกระท าการใดที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
สถานที่ผลิตได้ตามระยะเวลาที่นัดหมายจะถือว่าไม่ประสงค์ยื่นค าขอ  
4.การพิจารณา (วันท าการ 4 วันท าการ) 
 -  คณะผู้ตรวจท าการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP ที่โรงงาน (On-site)  
 -  ในกรณีที่ผู้มายื่นค าขอไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายในระยะเวลา 60 วันจะต้องยื่นค าขอเพ่ือขอรับ
การรับรองใหม่ 
 -  กรณีไม่ผ่านการตรวจประเมินผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและนัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพ่ือรับการตรวจประเมินอีกครั้งโดยไม่นับรวมระยะเวลาที่ให้ผู้ประกอบการ
กลับไปแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวซึ่งจะท าให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
5.การพิจารณา (วันท าการ 14 วันท าการ) 
 -  เจา้หน้าที่เสนอคณะทบทวนพิจารณาออกใบรับรอง 
6.การพิจารณา (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่จัดท าใบรับรอง GMP/HACCP และเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม 
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7.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (วันท าการ 7 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในใบรับรอง 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 : ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 : การต่ออายุใบรับรองครั้งละเท่ากับ

ค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 
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การออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ าว่าขายได้ในประเทศไทย 
(Certificate of free sale) 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ าว่าขายได้ในประเทศไทย 
(Certificate of free sale) 
1) หนังสือค าขอจากผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
2) ส าเนาใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (ส าเนา 1 ฉบับ)  
 -  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 -  สามารถใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 
3) ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ (ส าเนา 1 ฉบับ)  
 -  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
4) ส าเนาใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (ส าเนา 1 ฉบับ) 
 -  กรณีต้องการระบุผู้จัดจ าหน่ายต้องแนบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ของผู้จัดจ าหน่าย 
 -  สามารถใช้ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 
 -  ชนิดอาหารสัตว์ที่ระบุในใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียน 
 -  ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ 
 -  ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
5) หนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดจ าหน่าย (ฉบับจริง 1 ฉบบั)  
 -  หนังสือยินยอมให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายซึ่งออกโดยผู้รับใบอนุญาตผลิต 
 -  ระบุชื่อท่ีอยู่ภาษาอังกฤษของผู้จัดจ าหน่าย)  
หมายเหตุ : เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ าว่าขายได้ในประเทศไทย (Certificate 
of free sale) 
 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 

- ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
 -  กรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขออนุญาต
ต้องด าเนินการภายใน 7 วันท าการ 
2.การพิจารณา (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 - เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐานตามฐานข้อมูลใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์และใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ 
 -  กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนดถ้าผู้ยื่นค าขอไม่มาชี้แจงตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า
ไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
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3.การพิจารณา (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 - เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือรับรองและเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม 
4.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (วันท าการ 2 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตวน์้ าว่าขายได้ในประเทศไทย (Certificate of free 
sale) 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 : ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 : ฉบับละ 2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

 
การออกหนังสือน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 
เอกสารหลักฐานประกอบการออกหนังสือน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร 
1) แบบค าขอแจ้งการน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ น.ส.4) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 
ฉบับ )  
2) ส าเนาใบสั่งซื้อ (Invoice) ( ส าเนา 2 ฉบับ )  
3) ใบขนสินค้า ( Bill of lading ) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ )  
4) ใบรายงานการบรรจุ (Packing list) ( ส าเนา 2 ฉบับ )  
5) หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต(Certificate of Origin) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 
1 ฉบับ )  
6) หนังสือรับรองผลวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ )  
7) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ( ส าเนา 2 ฉบับ )  

- สามารถใช้ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 
8) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และข้อความที่ต้องระบุไว้บนฉลาก ( ส าเนา 2 ชุด )  
9) หนังสือแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Information) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ )  
10) หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula) ( ฉบบัจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ )  
11) หนังสือรับรองสุขภาพ/หนังสือรับรองการปลอดศัตรูพืช (Certificate of health/ Certificate of 
Phytosanitary) ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) 
12) บัญชีรายชื่อผู้ซื้อสินค้าพร้อมปริมาณการสั่งซื้อและท่ีอยู่โดยละเอียด ( ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส าเนา 1 ฉบับ ) 
หมายเหตุ : 1. กรณีกลุ่มอาหารสัตว์ประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ และกลุ่มอาหารสัตว์จ าพวกเนื้อและ 
กระดูกป่น หรืออาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อและกระดูกป่น หรืออาหารสัตว์อ่ืน ตามท่ีอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
ประกาศก าหนด ต้องแนบเอกสารในข้อ 1) - 12) 

2. กรณีกลุ่มอาหารสัตว์จ าพวกสารเสริมชีวนะ ต้องแนบเอกสารในข้อ 1) – 11) 
3. กรณีกลุ่มอาหารสัตว์ทั่วไป นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 ต้องแนบเอกสารในข้อ 1) – 8) 
4. เอกสารส าเนาให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

 
ขั้นตอนการออกหนังสือน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร 
 
1.การตรวจสอบเอกสาร (วันท าการ 1 วันท าการ) 

- ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
- กรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ผู้ข ออนุญาต 

ต้องด าเนินการภายใน 7 วันท าการ  
2.การพิจารณา (วันท าการ 5 วันท าการ) 
 -  เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน  
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 -  กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมาชี้แจงเพ่ิมเติม
ได้ โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้ยื่นค าขอไม่มาชี้แจงตามระยะเวลาที่ก าหนดจะ
ถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
3.การพิจารณา (วันท าการ 1 วันท าการ) 
 - เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือหนังสือแจ้งการน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (นส.4) และเสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาลงนาม 
4.การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (วันท าการ 3 วันท าการ) 
 -  ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งการน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (นส.4) 
 
อัตราค่าธรรมเนียม  

 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2526 : ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 : ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ า 
 

กรมประมง โดยสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด มีห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีขอบข่ายที่ได้รับรองแล้ว ดังนี้  

 
ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ของสถาบัน  

วิจัยอาหารสัตว์น้ าจืด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ จะท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารสัตว์น้ าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง 
 
 
 
 

รายการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบ ช่วงที่ทดสอบ 

โปรตีน อาหารสัตว์น้ า In-house method, based on Tecator 
Manual for Kjeltec Auto 1035/38 
Sampler Systems และ AOAC, 2012 
(Method 2001.11) 

10 - 60% 

ความชื้น อาหารสัตว์น้ า AOAC, 2012 (Method 930.15) 6 - 12% 

เถ้า อาหารสัตว์น้ า In-house method based on 
International Standard ISO 5984: 2002  

6 - 20% 

กาก อาหารสัตว์น้ า In-house method based on AOAC, 
2012 (Method 978.10) 

2 - 12% 

ไขมัน อาหารสัตว์น้ า In-house method based on AOAC, 
2012 (Method 2003.05) 

2 – 26% 

Oxytetracycline อาหารสัตว์น้ า In-house method based on AOAC, 
2012 (Method 2008.09) 

0.5 - 50 ppm 

Chlortetracycline อาหารสัตว์น้ า In-house method based on AOAC, 
2012 (Method 2008.09) 

0.5 - 50 ppm 



47 

 

 
วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์น้ าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ 

- กรณีท่ีเป็นอาหารสัตว์ผสมส า เร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ ให้สุ่มเก็บตัวอย่างโดยใช้ช้อนตักตัวอย่าง
อาหารสัตว์ใส่ถุงพลาสติกท่ีเขียนรายละเอียดของตัวอย่างอาหารไว้แล้ว (ชื่อทางการค้า สถานที่เก็บ วันที่เก็บ 
วันที่ผลิต) จ านวนตัวอย่างละ 3 ถุง ถุงละประมาณ 500 กรัม ไล่อากาศออกจากถุงให้มาที่สุด แล้วปิ ดปากถุงให้
สนิท น าไปบรรจุในซองกระดาษต่อไป ถ้าเป็นการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพ่ือวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ให้เช็ดช้อน
และมือผู้เก็บตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนสัมผัสอาหาร 

- กรณีท่ีเป็นสารผสมล่วงหน้า อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ซึ่งเสื่อมคุณภาพได้ง่าย ควรเก็ บตัวอย่างทั้ง
ภาชนะบรรจุ หากจ าเป็นต้องตักแบ่งให้ใช้ช้อนใหม่ในการตักใส่ถุงพลาสติกท่ีเขียนรายละเอียดของตัวอย่าง
อาหารไว้แล้ว (ชื่อทางการค้า สถานที่เก็บ วันที่เก็บ วันที่ผลิต ) จ านวนตัวอย่างละ 3 ถุง ถุงละประมาณ 200 
กรัมแล้วไล่อากาศและปิดปากถุงให้สนิท รีบบรรจุในซองกระดาษทึบแสงทันท ี

- บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างอาหารสัตว์ที่เก็บบนซองกระดาษสีน้ าตาลของสถาบันวิจัยอาหาร  
สัตว์น้ าน้ าจืด ได้แก่ ชื่อ ประเภท ชนิด ของอาหารสัตว์ ระยะอายุหรือน้ าหนักของสัตว์ที่ใช้เลี้ยง วัน เดือน ปีที่
ผลิตและเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ สถานที่เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่าง
อาหารสัตว์ และลายมือชื่อของผู้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินกิจการ หรือผู้แทน โดยให้ท าการบันทึกตัวอย่างละ 3 
ซอง 

- บรรจุถุงพลาสติกท่ีใส่ตัวอย่างอาหารสัตว์ในซองกระดาษที่บันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ปิด  
ผนึกซองด้วยเทปกาวแล้วลงลายมือชื่อก ากับตรงที่ปิดผนึก อาหารสัตว์ 1 ตัวอย่าง จะมี 3 ซอง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มอบให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนจ านวน 1 ซอง ส่งมาท่ีสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืดจ านวน 2 ซอง 
เพ่ือส่งให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 1 ซอง และเก็บเป็นหลักฐาน 1 ซอง 
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การประเมินเพื่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

 
รายการ ค่ามาตรฐาน 

1 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) 
 1.1 คลอร์แรมฟินิคอล (Chloramphenical) ไม่พบ 

1.2 ไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurans) ไม่พบ 
1.3 คลอร์เททระไซคลิน (Chlortetracycline) ไม่พบ 
1.4 ออกซีเททระไซคลิน (Oxytetracycline) ไม่พบ 
2 จุลชีพ (Microbiotic) 

 2.1 ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไม่พบ 
2.2 แบคทีเรีย (Total Bacteria) ไม่เกิน 8x106 CFU/g 
2.3 เชื้อรา (Total Mold) ไม่เกิน 1x105 CFU/g 
3 สารพิษจากเชื้อรา (Microtoxin) 

 3.1 อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ไม่เกิน 20 ppb 
4 สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ (Preservative) 

 4.1 อีทอกซีควิน (Ethoxyquin) ไม่เกินร้อยละ 0.015 
4.2 บี.เอช.ที. บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอิน (BHT = Butylated Hydroxytoluene) ไม่เกินร้อยละ 0.05 
4.3 บี.เอช.เอ. บิวทิเลเทดไฮดรอกซีแอนิโซล (BHA = Butylated Hydroxyanisol) ไม่เกินร้อยละ 0.05 
5 เมลามีน (Melamine) ไม่พบ 
6 คุณภาพทางเคมี (Proximate) 

 6.1 โปรตีน (Protein) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.2 ไขมัน (Lipid) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.3 ความชื้น (Moisture) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.4 เยื่อใย (Fiber) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.5 เถ้า (Ash) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.6 แร่ธาตุ (Mineral) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.6.1 แคลเซียม (Calcium) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
6.6.2 ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ค่ามาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การจัดท าคู่มือฉบับนี้ได้รับค าปรึกษา แนะน า ในการค้นคว้าข้อมูล รวบรวมเอกสาร และประสบการณ์ 

จากอธิบดีกรมประมง (ดร.วิมล จันทรโรทัย) ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ าจืดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ จนสามารถจัดท าคู่มือฉบับนี้ได้ 
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เอกสารอ้างอิง 

 
1. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  
2. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
3. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  
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ภาคผนวก 
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มาตรฐานอาหารสัตว์น้ าที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมง 

 
1.อาหารกุ้งทะเล  

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ลูกกุ้งระยะซูเอ้ียถึงไมซิส 40 6 3 10 

2.ลูกกุ้งระยะไมซิส 40 6 3 10 

3.ลูกกุ้งระยะพี1-พี5 40 6 3 10 

4.ลูกกุ้งระยะพี5-พี15 40 6 3 10 

5.ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 1 (1.2-2.5 ซม.) 38 5 3 11 

6.ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่ 2 (2.5-3.5 ซม) 38 5 3 11 

     7.กุ้งเล็ก (1-3 กรัม) 38 5 3 11 

8.กุ้งรุ่น (3-12 กรัม) 36 4 4 12 

9.กุ้งกลาง (12-30 กรัม) 35 4 4 12 

10.กุ้งใหญ ่(30 กรัมข้ึนไป) 35 3 4 12 

11.อาหารสมทบ 32 3 4 12 
 
2.อาหารกุ้งน้ าจืด 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนอายุ 4-15 วัน 37 5 3 10 
2.ลูกกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนอายุ 15 วัน    
ถึงกุ้งคว่ า 

37 5 3 10 

3.กุ้งคว่ า - 5 กรัม 30 4 5 12 

4.กุ้งก้ามกรามขนาด 5-12 กรัม 25 3 6 12 

5.กุ้งก้ามกรามขนาด 12 กรัมข้ึนไป 25 3 6 12 

6.อาหารสมทบ 20 3 6 12 

7.หัวอาหาร 30 5 6 12 
หมายเหตุ หัวอาหารกุ้งก้ามกราม ต้องระบุวิธีใช้ว่าต้องน าไปผสมกับอะไร และคุณภาพทางเคมีของ
อาหารที่ผสมเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ 
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3.อาหารปลาดุก 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ปลาดุกวัยอ่อนอายุ 4-15 วัน หรือขนาด
ไม่เกิน 3 ซม. 

35 5 6 12 

2.ปลาดุกเล็กพิเศษอายุ 16-30 วัน     
หรือขนาด 3-5 ซม. 

35 4 6 12 

3.ปลาดุกเล็กอายุ 30-45 วัน หรือขนาด  
5 ซม. ขึ้นไป 

30 4 6 12 

4.ปลาดุกกลางอายุ 1.5-3 เดือน 28 3 8 12 

5.ปลาดุกใหญ่อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 24 3 8 12 

 
 
 
 
 
 
4.อาหารปลาน้ าจืดกินพืช 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1. การเลี้ยงปลาน้ าจืดกินพืชแบบกึ่งพัฒนา (อาหารสมทบ) 
1.1 อาหารสมทบปลาน้ าจืดกินพืช   
ขนาดเล็ก 

18 3 10 12 

1.2 อาหารสมทบปลาน้ าจืดกินพืช   
ขนาดกลาง 

18 3 10 12 

1.3 อาหารสมทบปลาน้ าจืดกินพืช   
ขนาดใหญ่ 

15.5 3 10 12 

2. การเลี้ยงปลาน้ าจืดกินพืชแบบพัฒนา 

2.1 ปลาน้ าจืดกินพืชขนาดเล็ก 28 3 8 12 

2.2 ปลาน้ าจืดกินพืชขนาดกลาง 25 3 8 12 

2.2 ปลาน้ าจืดกินพืชขนาดใหญ่ 20 3 8 12 
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5.อาหารปลาน้ าจืดกินเนื้อ 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ปลาน้ าจืดกินเนื้อวัยอ่อน 40 5 4 12 

2.ปลาน้ าจืดกินเนื้อขนาดเล็ก 37 4 4 12 

3.ปลาน้ าจืดกินเนื้อขนาดกลาง 35 4 5 12 

4.ปลาน้ าจืดกินเนื้อขนาดใหญ่ 30 4 6 12 

 
 
 
6.อาหารปลาทะเลกินเนื้อ 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ปลาทะเลกินเนื้อวัยอ่อน 42 6 4 12 

2.ปลาทะเลกินเนื้อขนาดเล็ก 40 5 4 12 

3.ปลาทะเลกินเนื้อขนาดกลาง 38 5 4 12 

4.ปลาทะเลกินเนื้อขนาดใหญ่ 35 5 5 12 

 
 
 
7.อาหารกบ 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ลูกอ๊อด 40 4 4 12 

2.กบเล็ก (5-10 กรัม) 37 4 4 12 

3.กบกลาง (10-100 กรัม) 35 3 5 12 

4.กบใหญ่ (100กรมัข้ึนไป) 30 3 6 12 
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8.อาหารตะพาบน้ า 

ใช้ส าหรับ 
คุณภาพทางเคมี 

โปรตีน     
ไม่ต่ ากว่า 

ไขมัน      
ไม่ต่ ากว่า 

กาก        
ไม่มากกว่า 

ความชื้น  
ไม่มากกว่า 

1.ตะพาบน้ าวัยอ่อน 40 4 4 12 

2.ตะพาบน้ าเล็ก - กลาง 37 4 5 12 

3.ตะพาบน้ าใหญ่ 35 3 5 12 



56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แนบท้าย 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า   “พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาหารสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เลี้ยงสัตว์  โดยการให้กิน  ดื่ม  เลีย  หรือนําเข้าสู่ร่างกายสัตว์  

โดยวิธีการใด ๆ  หรือ 
(๒) วัตถุที่มุ่งหมายเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”  หมายความว่า  อาหารสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์  หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์โดยรวม  ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนําเข้า
เพื่อขายต้องขึ้นทะเบียน  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ 

“ผลิต”  หมายความว่า  ทํา  ผสม  แปรสภาพ  ปรุงแต่ง  เปลี่ยนรูป  หรือแบ่งบรรจุ 
“ขาย”  หมายความว่า  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในทางการค้า  

และหมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย 
“นําเข้า”  หมายความว่า  นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก”  หมายความวา่  นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ภาชนะบรรจุ”  หมายความว่า  วัตถุใด ๆ  ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่ออาหารสัตว์โดยเฉพาะ 
“ฉลาก”  หมายความรวมถึง  รูป  รอยประดิษฐ์  หรือข้อความใด ๆ  ที่แสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ

อาหารสัตว์ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่นิติบุคคล

เป็นผู้รับใบอนุญาต  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดําเนินกิจการด้วย 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะ  คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะนั้น 



หน้า   ๓ 
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(๒) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะ  คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตาม  (๑)  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  
หรือขายอาหารสัตว์นั้น 

(๓) ชื่อ  ประเภท  ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ห้ามผลิต  นําเข้า  หรือขาย  ทั้งนี้   
จะกําหนดเงื่อนไขในการห้ามไว้ด้วยก็ได้ 

(๔) ชื่อ  ประเภท  ชนิด  ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
(๕) คุณภาพหรือมาตรฐานของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย  ภาชนะบรรจุ  

วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ  และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย  ตลอดจนการเก็บรักษา 
อาหารสัตว์นั้น 

(๖) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่นําเข้าหรือส่งออก 
(๗) คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๙ 
มาตรา ๗ ผู้ผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๒)  ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์นั้น 
มาตรา ๘ ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายต้องใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  และเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๕) 
ผู้ขายต้องเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๕) 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 

 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”  
ประกอบด้วย   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมปศุสัตว์   
เป็นรองประธานกรรมการ  อธิบดีกรมการค้าภายใน  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
อธิบดีกรมศุลกากร  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
และเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนห้าคนเป็นกรรมการ  ในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนสหกรณ์หนึ่งคน   
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายสองคน  และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สองคน 

ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
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เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดี  

แล้วแต่กรณี  ในเร่ืองดังต่อไปนี้   
(๑) การออกประกาศตามมาตรา  ๖ 
(๒) การวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๕๐ 
(๓) การพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๖  หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๘ 
(๔) การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรืออธิบดีร้องขอ 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ตามมาตรา  ๖  (๑)  ให้ย่ืนคําขออนุญาตและเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะผลิตเพื่อขาย   
หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิตเพื่อขาย  
หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  ด้วย 

มาตรา ๑๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนด 
ในประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดําเนินการต่อไป  
ต้องย่ืนคําขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศน้ันมีผลใช้บังคับ  เม่ือย่ืนคําขอดังกล่าวภายใน
กําหนดเวลาแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต  ทั้งนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเพื่อขาย  
หรือนําเข้าเพื่อขายอยู่แล้วไม่ต้องย่ืนคําขออนุญาตอีก 

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามมาตรา  ๖  (๑)  ให้ย่ืนคําขออนุญาต  
และเม่ือผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๑)  ด้วย 

มาตรา ๑๘ ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนดในประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  
อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์จะดําเนินการต่อไป  ต้องย่ืนคําขออนุญาตภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศน้ันมีผลใช้บังคับ  เม่ือย่ืนคําขอดังกล่าวภายในกําหนดเวลาแล้ว  ให้ดําเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีคําสั่งไม่อนุญาต  ทั้งนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตขายอยู่แล้วไม่ต้องย่ืนคําขออนุญาตอีก 

มาตรา ๑๙ เม่ือได้รับคําขอตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๑๘   
ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ผู้อนุญาตไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวัน  แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๐ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้  
เม่ือปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 

(๑) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก 

ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ  หรือตามพระราชบัญญัตินี้  
เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) มีสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  การขาย  หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  และการควบคุมหรือรักษา
คุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการต้องมี
คุณสมบัติตาม  (๒)  และ  (๓)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖) 

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  ไม่ใช้
บังคับแก่ 

(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(๒) การผลิตเพื่อขาย  การนําเข้าเพื่อขาย  หรือการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อเป็นตัวอย่าง
ในทางวิชาการ  เพื่อใช้ประกอบการข้ึนทะเบียน  หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ 

(๓) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย  ซึ่งผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน  หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน 

ผู้ได้รับการยกเว้นตามวรรคหน่ึงต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒ ประเภทของใบอนุญาตมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๒) ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๓) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตตาม  (๑)  เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม  (๓)  สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ที่ตนผลิต  และผู้รับใบอนุญาตตาม  (๒)  เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม  (๓)  สําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตน
นําเข้าด้วย 
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มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  ให้คุ้มกันถึงลูกจ้าง  หรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย 
ให้ถือว่าการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง

เป็นการกระทําของผู้รับใบอนุญาตด้วย  เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการสุดวิสัย
ที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต 
มาตรา ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องกระทําให้เสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไม่เกินสามสิบวัน  จะย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตและ
ขอผ่อนผัน  โดยแสดงเหตุผลที่มิได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกําหนดก็ได้  แต่การขอผ่อนผัน 
ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตามมาตรา  ๗๗  หรือมาตรา  ๗๘  แล้วแต่กรณี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตเม่ือล่วงพ้นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตส้ินอายุจะกระทํามิได้ 
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง  

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เม่ือผู้อุทธรณ์ร้องขอ 
หมวด  ๓ 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๒๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความ 
ที่แสดงในป้าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้ 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(๓) จัดให้มีการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิตก่อนนําออกจากสถานที่ผลิต   
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์  ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าสามปี 

(๔) จัดให้มีฉลากสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  การแสดงฉลากและข้อความในฉลาก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก  ผู้ผลิตจะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก
โดยมีคุณภาพ  มาตรฐาน  ฉลาก  หรือรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ผู้สั่งซื้อกําหนดก็ได้  แต่จะต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ห้ามผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร 
มาตรา ๒๙ ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่นําเข้า

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความ
ที่แสดงในป้าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๒) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้ 
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(๓) จัดให้มีใบรับรองของผู้ผลิตอาหารสัตว์แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ทุกคร้ังที่นําเข้า 

(๔) จัดให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิต   หรือหน่วยงานอื่น 
ที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิตรับรอง  หนังสือรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๕) จัดให้มีฉลากสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  การแสดงฉลาก  และข้อความในฉลาก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๓๐ เม่ือมีประกาศตามมาตรา  ๖  (๖)  แล้ว  ให้ผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ 
นําอาหารสัตว์ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก  แล้วแต่กรณี  มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ณ  ด่านตรวจสอบ
อาหารสัตว์ 

การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความ 
ที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) จัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(๓) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๗  (๔)  
หรือมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้วแต่กรณี  ให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน 

(๔) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ถ้าภาชนะบรรจุ
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชํารุด  ห้ามนํามาขาย 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ ผู้ รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย 
ซึ่งเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือ
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่
นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี  ต้องแจ้งการย้ายสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในเรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  
และมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับกับการย้ายสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามวรรคหน่ึง
โดยอนโุลม 

หมวด  ๔ 
การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 
 

มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  ที่ประสงค์จะผลิต  หรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะใด  ต้องนําอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และเม่ือได้รับ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว  จึงจะผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนําไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๖ เม่ือมีประกาศตามมาตรา  ๖  (๑)  แล้ว  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  ซึ่งผลิต
หรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ต้องนําอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะน้ันมาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับหรือนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี  และให้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะนั้นต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะแจ้งว่าไม่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะให้ 

มาตรา ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ต้องผลิตหรือนําเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ตรงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

มาตรา ๓๘ การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้กระทําได้
เม่ือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขอแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๙ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้ได้ตลอดไป  เว้นแต่ถูกสั่ง
ยกเลิกหรือเพิกถอน   

มาตรา ๔๐ อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะไว้แล้ว   
หากภายหลังปรากฏว่ามีการประกาศเปลี่ยนแปลงตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือไม่มีการผลิตหรือนําเข้าเกินสองปี  
หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งแก้ไข  ยกเลิกหรือเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
เนื่องจากไม่มีการผลิตหรือนําเข้าเกินสองปี  หรืออาจเป็นอันตรายแก่สัตว์  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียน

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
การแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย  ถูกทําลาย

หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
ควบคุมเฉพาะภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๕ 
การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

 
 

มาตรา ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้แจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต  พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  และให้ถือว่าใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว
สิ้นอายุนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการนั้น 

การแจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งให้ระบุจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่
เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต  ต้องแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๔ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงได้แจ้งการเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาต 

ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตอื่น  หรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ  หรือวันที่ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่
เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาต
เหลืออยู่  ห้ามผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว  และให้ทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ  
ทั้งนี้  การทําลายให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การแจ้งตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๕ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย  ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอม

จากทายาท  แสดงความจํานงต่อผู้อนุญาตเพื่อขอประกอบกิจการนั้นต่อไป  เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว   
ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตส้ินอายุ  และให้ถือว่าผู้แสดงความจํานง
เป็นผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การแสดงความจํานง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๔๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับกรณีที่ทายาทผู้ครอบครอง
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นไม่แสดงความจํานงเพื่อขอประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๔๖ เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  หรือมาตรา  ๑๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดคร้ังละไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  แต่ในกรณีที่มีการฟ้อง
ผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้อนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ไว้รอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ันและในระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ 

มาตรา ๔๗ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้เม่ือปรากฏว่า
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๔๘ เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือฝ่าฝืน
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่า 
จะพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ปิดคําสั่งไว้
ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ปิดคําสั่ง 

มาตรา ๕๐ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
มาตรา ๕๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ 

ซึ่งมิใช่อาหารสัตว์ห้ามขายตามมาตรา  ๕๖  ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่นหรือบุคคลที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  
ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๔๔  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
ใบรับรอง 

 
 

มาตรา ๕๒ เพื่อเป็นการจัดการผลิตอาหารสัตว์ที่ดี  ผู้ผลิตอาหารสัตว์จะขอให้ผู้อนุญาต 
ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ก็ได้   
โดยผู้ร้องขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การกําหนดชื่อ  ประเภท  หรือชนิดของใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่นใด
ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  ตลอดจนการขอใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๓ ใบรับรองตามมาตรา  ๕๒  ให้ใช้ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้ใช้ได้สามปีนับแต่วันออกใบรับรอง 
(๒) ใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์นอกจาก  (๑)  ให้ใช้ได้เฉพาะคร้ังเท่านั้น   
มาตรา ๕๔ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองตามมาตรา  ๕๒  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ

ใบรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง 
มาตรา ๕๕ การขอต่ออายุใบรับรองให้ย่ืนคําขอก่อนใบรับรองสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอต่ออายุ

ใบรับรองแล้ว  ให้ใบรับรองเดิมใช้ต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองนั้น   
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองจะต้องกระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน 

การขอต่ออายุใบรับรองและการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หมวด  ๘ 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 
 

มาตรา ๕๖ ห้ามผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาหารสัตว์ปลอมปน 
(๒) อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 
(๓) อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน 
(๔) อาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๕) อาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
(๖) อาหารสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๓) 
มาตรา ๕๗ อาหารสัตว์ปลอมปน  ได้แก่ 
(๑) อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  ที่ใช้วัตถุอื่นเป็นส่วนผสมไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้   

ยกเว้นวัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  หรือ 
(๒) อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๒)  ที่เพิ่ม  สับเปลี่ยน  ใช้วัตถุอื่นปน  หรือลดปริมาณวัตถุที่มีคุณค่า 
มาตรา ๕๘ อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  ได้แก่  อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)   

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ล่วงอายุไปจากที่แสดงไว้ในฉลาก 
(๒) มีสิ่งใด ๆ  ที่อาจเป็นพิษอันเกิดจากการแปรสภาพของอาหารสัตว์นั้นอันอาจเป็นอันตราย

ต่อสัตว์  ตามลักษณะ  ชนิด  หรือปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๓) บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้องห้ามตามมาตรา  ๖  (๕) 
มาตรา ๕๙ อาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน  ได้แก่  อาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)   

ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่ถูกต้องตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๐ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าอาหารสัตว์ 

ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพไม่ได้  เว้นแต่ 
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่าอาหารสัตว์นั้นไม่เป็นอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ 

มาตรา ๖๑ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  
ให้ถูกสุขลักษณะปราศจากอันตรายแก่สัตว์หรือมนุษย์ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ให้อธิบดีมีอํานาจ 

(๑) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  
ปรับปรุงแก้ไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

(๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์งดการผลิต  นําเข้า   
หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  ที่ผลิตหรือนําเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  หรือปรากฏ 
ผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  หรือ  (๒)  ที่ไม่สมควรใช้เลี้ยงสัตว์ 

(๓) ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารสัตว์ให้ประชาชนทราบในกรณีที่เป็นอาหารสัตว์ 
ตามมาตรา  ๕๖  หรือภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่ต้องห้ามตามมาตรา  ๖  (๕)   

 ประกาศตาม  (๓)  ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า  ให้ระบุชื่อผู้ดําเนินการ  สถานที่ดําเนินการ  

พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น  และถ้าอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุดังกล่าว
มีชื่อทางการค้าหรือลําดับคร้ังที่ผลิตหรือนําเข้า  ให้ระบุชื่อทางการค้าและลําดับคร้ังที่ผลิตหรือนําเข้านั้นด้วย  
แล้วแต่กรณี 

 (ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า  แต่ปรากฏตัวผู้ขาย  ให้ระบุชื่อผู้ขายและ
สถานที่ขาย  พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตว์หรือภาชนะบรรจุนั้น 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๙ 
การโฆษณาอาหารสัตว์ 

 
 

มาตรา ๖๒ การโฆษณาอาหารสัตว์  ต้อง 
(๑) ไม่แสดงคุณประโยชน์  คุณภาพ  ปริมาณ  มาตรฐาน  ส่วนประกอบ  หรือแหล่งกําเนิดของ

อาหารสัตว์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับอาหารสัตว์   
 การโฆษณาอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖๓ ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนั้นก่อนทําการโฆษณาได้  ในกรณีนี้ 
ผู้อนุญาตจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับคําขอ  ถ้าไม่แจ้ง
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว 

การพิจารณาของผู้อนุญาตตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

การให้ความเห็นของผู้อนุญาตตามวรรคหน่ึง  ถ้ามีข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงไปไม่ตัดอํานาจของ 
ผู้อนุญาตที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเม่ือมีเหตุอันสมควร 

การใดที่ได้กระทําไปตามความเห็นของผู้อนุญาตที่ให้ตามวรรคหน่ึง  มิให้ถือว่าการกระทํานั้น 
เป็นความผิดทางอาญา 

มาตรา ๖๔ เพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยงสัตว์  ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งเป็นหนังสือดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ทําการโฆษณาแก้ไขหรือระงับการโฆษณาอาหารสัตว์ 

ที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒ 
(๒) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เลี้ยงสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาที่ได้ 

กระทําไปแล้ว 
(๓) ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ทําการโฆษณา  ระงับการผลิต  การนําเข้า  การขาย   

หรือการโฆษณาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีคุณภาพหรือสรรพคุณตามที่โฆษณา 
หมวด  ๑๐ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

มาตรา ๖๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต  นําเข้า  ขาย  หรือเก็บอาหารสัตว์  ในระหว่างเวลาทําการของสถานท่ีนั้น  
เข้าไปในสถานที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือเข้าไปในยานพาหนะที่บรรทกุ
อาหารสัตว์ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์   
รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว์  หรือวิธีการเก็บรักษา 

(๓) นําอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง 
เพื่อทดสอบ  ตรวจ  หรือวิเคราะห์ 

(๔) ค้น  ยึด  หรืออายัดอาหารสัตว์  ภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือสิ่งใด ๆ  เก่ียวกับอาหารสัตว์  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๕) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้เลี้ยงสัตว์  และบุคคลที่เก่ียวข้องต้องอํานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๖๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้รับใบอนุญาต  หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๖๘ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด 
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายใน 

เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี  หรือ 
(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้

พิพากษาให้ริบ  และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๙ ถ้าสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๖๕  (๔)  เป็นของเสียง่าย  หรือเป็นของ 
ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานตามที่กําหนดไว้  หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาด
สิ่งนั้นเสียก่อนคดีถึงที่สุด  หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
เม่ือหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระติดพันทั้งปวงแล้ว  เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น  โดยฝากไว้
กับธนาคารของรัฐ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๐ เม่ือปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทํา 
ที่ฝ่าฝืน  หรือแก้ไข  หรือปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร  พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกอาหารสัตว์นั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งอาหารสัตว์นั้นมาให้  หรือ 
เพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบอาหารสัตว์นั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่กําหนด  เพื่อทําลายหรือจัดการ
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่อาหารสัตว์นั้นอาจจําหน่ายได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือ 
ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบ  เงินที่ขายได้เม่ือหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  
การจําหน่าย  และค่าภาระที่เก่ียวข้องแล้ว  ให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ  แต่ถ้าพ้นกําหนดเก้าสิบวันดังกล่าวแล้ว
ยังจําหน่ายไม่ได้  และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควร 
ก็ให้มีอํานาจสั่งให้ทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี  หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของอาหารสัตว์ 
มีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจํานวนนั้นแก่ทางราชการ 

หมวด  ๑๑ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์   
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา  ๖  (๓)  หรือ  (๔)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๒)   
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ ผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายหรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕   
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๕ ผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  หรือ
วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๒๑  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาต
สิ้นอายุแล้วโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทนับแต่
วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญาตส้ินอายุ 

มาตรา ๗๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายหลังใบอนุญาตส้ินอายุแล้ว
โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจาก
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ 

มาตรา ๗๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๑   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๘๐ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๑ ผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๔๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๑)  อันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดไม่หยุดประกอบกิจการอันเป็น 
การฝ่าฝืนมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา  ๕๗  (๑)  
หรืออาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือ  (๔)  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหน่ึง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  หรือ  (๔)  แล้วแต่กรณี  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ปลอมปนตามมาตรา  ๕๗  (๒)  
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๘ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา  ๖  (๑)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี   
หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา  ๖  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๐ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานซึ่งเป็นอาหารสัตว์
ตามมาตรา  ๖  (๒)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดขายอาหารสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๑ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  หรือขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน
หรืออาหารสัตว์อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  (๓)  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  (๕)  หรือ  (๖)  
แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหกหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๙๒ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา  ๖๑  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๓ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดี
ตามมาตรา  ๖๑  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๔ ผู้ ใดโฆษณาอาหารสัตว์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา   ๖๒   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๕ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ขาย  หรือผู้ทําการโฆษณาอาหารสัตว์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา  ๖๔  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๖ ผู้รับใบอนุญาต  ผู้เลี้ยงสัตว์  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา  ๖๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๙๗ ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายอาหารสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ 
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙๘ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งจะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือเป็นความผิด 
ที่มีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามระเบียบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนด   

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่ เปรียบเทียบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๑๐๑ ใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ใบอนุญาตน้ัน  หรือจนกว่าผู้อนุญาตจะมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๐๒ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้แทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓ คําขออนุญาต  และคําขอข้ึนทะเบียน  ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตหรือคําขอ
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๔ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 
 

 
(๑) ใบอนญุาตผลติอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะหรือใบรับรองระบบการประกนัคณุภาพอาหารสตัว์ 
 (ก) ประสทิธิภาพในการผลติของเคร่ืองจกัร 

 ไมเ่กิน  ๑๐  ตนั  ตอ่ชัว่โมง ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐  บาท 
 (ข) ประสทิธิภาพในการผลติของเคร่ืองจกัร 

 สว่นท่ีเกิน  ๑๐  ตนั  ตอ่ชัว่โมง  คิดเพ่ิมจาก  (ก) 
 ตนัละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  เศษของหนึง่ตนัให้คิดเป็นหนึง่ตนั 

(๒) ใบรับรองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารสตัว์ 
 เพ่ือการสง่ออกนอกราชอาณาจกัร ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๓) ใบอนญุาตนําเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ  ฉบบัละ ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๔) ใบอนญุาตขายอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

 (ก) ขายสง่และขายปลีก ฉบบัละ ๒,๐๐๐  บาท 
 (ข) ขายปลีก ฉบบัละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๕) ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
(๖) การขอแก้ไขรายการในใบสําคญัการขึน้ทะเบียน 

 อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 
 (ก) ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสตูรอาหารสตัว์ ครัง้ละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 (ข) ในสว่นอ่ืน ๆ ครัง้ละ ๑,๐๐๐  บาท 

(๗) ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบสําคญั  
 การขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ ฉบบัละ ๕๐๐  บาท 

(๘) การตอ่อายใุบอนญุาตครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนญุาตแตล่ะฉบบั 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารสัตว์  ดังน้ัน  เพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการออกใบรับรองระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสัตว์และใบรับรองอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  การเลิกกิจการและการโอนกิจการ  รวมทั้งปรับปรุง
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