
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมคณุภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๕ 
เปนปที่ ๓๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

ปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๐๖ 

และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาหารสัตว”  หมายความวา วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชเล้ียงสัตวที่รัฐมนตรี โดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวประกาศเปนอาหารสัตวในราชกิจจา
นุเบกษา 

“ผลิต”  หมายความวา ทํา ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปลี่ยนรูป หรือแบงบรรจ ุ
“ขาย”  หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน ทั้งนี้ เพ่ือเปนประโยชน

ในทางการคา และหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 
“นําเขา”  หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๒๕/๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ภาชนะบรรจุ”  หมายความวา วัตถุใดๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหออาหารสัตว
โดยเฉพาะ 

“ฉลาก”  หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ที่แสดงไวที่
ภาชนะบรรจุอาหารสัตว 

“ผูรับใบอนุญาต”  หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
กรณีที่นิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนิน
กิจการดวย 

“ผูอนุญาต”  หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมี อํานาจแตงตั้ งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
(๑)  ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว 
(๒)  คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของ

สัตว ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการผลิตเพื่อขายหรือขายอาหารสัตวนั้น 
(๓)  ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหนําเขาเพ่ือขาย 
(๔)  ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปน

สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิใหใช
วัตถุนั้นเกินกําหนด 

(๕)๒  ช่ือ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และสวนประกอบของวัตถุที่เติมใน
อาหารสัตวที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว 

                                                 
๒ มาตรา ๖ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารสัตว 
เพ่ือปองกันมิใหอาหารสัตวที่ผลิตเพื่อขายหรือขายเปนอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพตามมาตรา ๓๔ 

(๗)  คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุตลอดจน
วัตถุที่หามใชเปนภาชนะบรรจุอาหารสัตวเพ่ือขาย 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวคณะหนึ่งประกอบดวย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธาน
กรรมการ กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง
แตงตั้งจากเกษตรกรสี่คน เปนกรรมการ ผูอํานวยการกอง กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรม
ปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหกรมปศุสัตวทําหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๘  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  รัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผู อ่ืนเปน

กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๑  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นแกรัฐมนตรี

หรืออธิบดี แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  การกําหนดอาหารสัตว 
(๒)  การออกประกาศตามมาตรา ๖ 
(๓)  การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๕ 
(๔)  การพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๑ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตาม

มาตรา ๕๓ 
(๕)  เร่ืองที่เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

หรืออธิบดีรองขอ 
 
มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของ หรือ
ส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนญุาต 
   

 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดผลิต หรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตว เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวจากผูอนุญาต 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 

และเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๕  หามมิใหผูใด ขายอาหารสัตวตามมาตรา ๖ (๑) เวนแตไดรับ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตวจากผูอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข
และเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ ใหผูอนุญาตตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาต
ทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไมเกิน
สามสิบวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ังใหผูขออนุญาตทราบกอน
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๗  บทบัญญัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ ไมใชบังคับแก 
(๑)  กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจที่ผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือ

ใชประโยชนของทางราชการ 
(๒)  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออก ซึ่งอาหารสัตวเพ่ือเปนตัวอยางในทางวิชาการ

หรือเพ่ือใชประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซื้อ 
(๓)  สหกรณหรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่งผลิตอาหารสัตวเพ่ือใชเล้ียง

สัตวของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุมเดียวกัน 
ผูไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๗ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศ 
 
มาตรา ๑๘  ประเภทของใบอนุญาตมีดังนี้ 
(๑)  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว 
(๒)  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
(๓)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
ใหผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (๓) สําหรับอาหารสัตว

ที่ตนผลิต และผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (๓) สําหรับอาหารสัตวที่ตน
นําเขาดวย 

 
มาตรา ๑๙  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ใหคุมกันถึงลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับ

ใบอนุญาตดวย 
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตท่ีไดรับการคุมกัน

ตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได 
 

มาตรา ๒๐  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ใหใชไดในระยะเวลาดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวใหใชไดสามปนับแตวันออกใบอนุญาต 
(๒)  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
(๓)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออก

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๑  ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอ

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ การออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน 

การขอตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อไดย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอรับใบอนุญาตจะประกอบกิจการตอไปก็ได
จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินจิฉยั

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อผู
อุทธรณรองขอ 

 
หมวด ๓ 

หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว 
   

 
มาตรา ๒๓  ใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวเพ่ือขายปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน

สถานที่ผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒)  จัดใหมีการวิเคราะหอาหารสัตวที่มีการผลิตกอนนําออกจากสถานที่ผลิต 

โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามป 
(๓)  จัดใหมีฉลากขนาดพอสมควรปดหรือติดไวที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวให

เห็นไดชัดเจน ขอความในฉลากตองเปนภาษาไทยหรือจะมีภาษาตางประเทศที่มีขอความอยาง
เดียวกันกํากับไวดวยก็ได และอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 

(ก)  ช่ืออาหารสัตวทางการคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  เครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายอื่นใดซ่ึงแสดงที่ภาชนะบรรจุอาหาร
สัตว และเลขทะเบียนอาหารสัตวตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว 

(ค)  ช่ือผูผลิตและสถานที่ผลิต 
(ง)  น้ําหนักสุทธิตามระบบเมตริกของอาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจุนั้น 
(จ)  ช่ือของวัตถุดิบที่สําคัญซึ่งใชเปนสวนผสม 
(ฉ)  คุณภาพของอาหารสัตวทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีนตามที่ไดข้ึนทะเบียนแลว 
(ช)  วัน เดือน ป ที่ผลิตอาหารสัตว และวัน เดือน ป ที่อาหารสัตวลวงอายุ 
(ซ)  วิธีใช ในกรณีที่เปนหัวอาหารสัตว หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว 
 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรับใบ

นุญาตผลิตอาหารสัตว เพ่ือสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ผูอนุญาตจะ
อนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวตามมาตรฐานของตางประเทศหรือ
มาตรฐานระหวางประเทศ ไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๖ ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ 

 
มาตรา ๒๕  ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขายปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน

สถานที่นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขาย 
ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒)  จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตอาหารสัตว แสดงรายละเอียดการวิเคราะห

อาหารสัตวทุกครั้งที่นําเขา 
(๓)  จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ (๓) 
 
มาตรา ๒๖  ใหผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวปฏิบัติดังนี้ 
(๑)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน

สถานที่ขายอาหารสัตว 
ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(๒)  จัดใหมีการแยกเก็บอาหารสัตวเปนสัดสวนตางหากจากสิ่งที่อาจ ทําให

อาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 
(๓)  รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ (๓) 

หรือมาตรา ๒๕ (๓) แลวแตกรณี ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน 
(๔)  รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะบรรจุ

อาหารสัตวชํารุด หามมิใหนํามาขาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับ
ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่

เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย สถานที่ขายอาหารสัตวหรือสถานที่
นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขาย แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๒๙  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย

สถานที่ขายอาหารสัตว สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหารสัตวเพ่ือขาย แลวแตกรณี ตองแจง
การยายสถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย 

 
มาตรา ๓๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการและ
ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

 
หมวด ๔ 

อาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 
   

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขาย ขายหรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตว 

ดังตอไปนี ้
(๑)  อาหารสัตวปลอมปน 
(๒)  อาหารสัตวผิดมาตรฐาน 
(๓)  อาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 
(๔)  อาหารสัตวที่มิไดข้ึนทะเบียน 
(๕)  อาหารสัตวที่อธิบดีส่ังเพิกถอนทะเบียน 
(๖)  อาหารสัตวอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๒  อาหารสัตวปลอมปนไดแกอาหารสัตวที่ใชวัตถุอ่ืนเปนสวนผสมไม

ตรงกับที่ข้ึนทะเบียนไว ยกเวนวัตถุซึ่งอาจมีไดโดยธรรมชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  อาหารสัตวผิดมาตรฐานไดแก อาหารสัตวที่มีคุณภาพไมถูกตอง

ตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๖ (๒) 
 
มาตรา ๓๔  อาหารสัตวเส่ือมคุณภาพไดแก อาหารสัตวที่มีลักษณะตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  อาหารสัตวที่ลวงอายุไปจากที่แสดงไวในฉลาก 
(๒)  อาหารสัตวที่เปน รา บูด เนา หรือมีวัตถุมีพิษเจือปนจนอาจเปนอันตราย

แกสัตวตามลักษณะหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๓)  อาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ตองหามตามมาตรา ๖ (๗) 
 
มาตรา ๓๕  เหตุที่ไมรูวาอาหารสัตวที่ผลิตเพื่อขาย ขาย หรือนําเขาเพ่ือขายเปน

อาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวเส่ือมคุณภาพไมเปนขอแกตัวใหผูรับใบอนุญาตพนผิด เวน
แตจะพิสูจนไดวาตนมีเหตุผลเชื่อวาอาหารสัตวนั้นไมเปนอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตว
เส่ือมคุณภาพ 

 
มาตรา ๓๖  เพ่ือประโยชนแกการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวใหถูกสุขลักษณะ

ปราศจากอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวใหอธิบดีมีอํานาจ 
(๑)  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูผลิตหรือผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตว

ดัดแปลงแกไขสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตวได 
(๒)  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวงด

ผลิตหรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ผลิตหรือนําเขาโดยไมไดข้ึนทะเบียนอาหารสัตว หรืออาหาร
สัตวที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเล้ียงสัตว 

(๓)  ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารสัตวใหประชาชนทราบในกรณีที่เปน
อาหารสัตวอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๑ หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวย
วัตถุที่ตองหามตามมาตรา ๖ (๗) 

ประกาศดังกลาวใน (๓) ใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย 
(ก)  ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิต หรือผูนําเขาโดยแนชัด ใหระบุช่ือผูดําเนินการ 

สถานที่ดําเนินการพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหาร
สัตวหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีช่ือทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขา ใหระบุช่ือทาง
การคาและลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี 

(ข)  ในกรณีที่ไมปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนําเขา แตปรากฏตัวผูขาย ใหระบุช่ือ
ผูขายและสถานที่ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุนั้น 

 
หมวด ๕ 

การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว 
   

 
มาตรา ๓๗  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวเพ่ือขายหรือผูรับใบอนุญาตนําเขา

ซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขายผูใดประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตวชนิดใด ตอง
นําอาหารสัตวชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนอาหารสัตวแลว จึงจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตวนั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอข้ึนทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๔ ซึ่งผลิตอาหารสัตวอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารสัตวจนกวาจะ
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามมาตรา ๓๗ เวนแตผูอนุญาตจะไดอนุญาตใหผลิต
ตอไปไดเปนการชั่วคราวภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา ๖ (๑) แลว ใหผูรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๔ ซึ่งนําหรือส่ังอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
นําอาหารสัตวนั้นมาขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวภายในหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 

 
มาตรา ๔๐  ผูรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตว ตองผลิตหรือนําเขาซึ่ง

อาหารสัตวใหตรงตามที่ไดข้ึนทะเบียนอาหารสัตวไว 
 
มาตรา ๔๑  การขอแกไขรายการทะเบียนอาหารสัตว ใหกระทําไดเมื่อไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
การขอแกรายการทะเบียนอาหารสัตว และการอนุญาตใหแกรายการทะเบียน

อาหารสัตว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๒  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวใหใชไดตลอดไปเวนแตถูกส่ัง

ยกเลิกหรือเพิกถอน 
 
มาตรา ๔๓  อาหารสัตวที่ไดข้ึนทะเบียนอาหารสัตวไวแลว หากปรากฏภายหลัง

วาอาหารสัตวนั้นไมมีการผลิตหรือนําเขาเกินสองป หรืออาจเปนอันตรายแกสัตว ใหอธิบดีมี
อํานาจสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกส่ังยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคสองยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังยกเลิกหรือ

เพิกถอนทะเบียนอาหารสัตว 
 
มาตรา ๔๔  ในกรณีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวสูญหาย หรือถูกทําลาย

ในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตวภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว และการออกใบแทน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนเท็จ หรือเกิน

ความจริง ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตวนั้น 
 
มาตรา ๔๖  ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตวทาง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพอ่ืน 
หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตรหรือขอความที่จะ
โฆษณาดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือพิทักษประโยชนของผูเล้ียงสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปน

หนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑)  ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารสัตวที่

เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนตามมาตรา ๔๕ 
(๒)  ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงับการผลิต การนําเขา การ

ขาย หรือการโฆษณาอาหารสัตวที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารสัตวดังกลาวไมมีคุณภาพหรือ
สรรพคุณตามที่โฆษณา 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๘๓  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่

ผลิตอาหารสัตว สถานที่ขายอาหารสัตว สถานที่นําหรือส่ังอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 
สถานที่เก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปในสถานที่เล้ียงสัตว ในเวลาระหวางพระ
อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เพ่ือ 

(๑)  ตรวจสอบอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใดๆ ที่เก่ียวของกับ
อาหารสัตว รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว หรือวิธีการเก็บรักษา 

(๒)  นําอาหารสัตวหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนอาหารสัตวในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห 

                                                 
๓ มาตรา ๔๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใดๆ เก่ียวกับ
อาหารสัตว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผู รับใบอนุญาต ผูเล้ียงสัตวและผูซึ่ง
เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว ตอ

ผูรับใบอนุญาตหรือผูซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๐  อาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือส่ิงใดๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไว

ตามมาตรา ๔๘ (๓) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองหรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับ
คืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่
ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปศุสัตว เพ่ือจัดการตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 

 
หมวด ๗ 

การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๕๑  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตในกรณีที่มี
การฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
นั้น และในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตาม พระราชบัญญัตินี้ไมได 

 
มาตรา ๕๒  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําส่ังพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได 

เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

 
มาตรา ๕๓  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑ 

(๑) หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก
ไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไม
ยอมรับคําส่ังดังกลาว ใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 
และใหถือวาผูรับใบอนุญาตทราบคําส่ังนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําส่ัง 

 
มาตรา ๕๕  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมี

สิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให
ยกอุทธรณหรือแกไขคําส่ังของผูอนุญาตได 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใช

ใบอนุญาตหรือคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตองขายหรือจําหนายอาหารสัตวของตน

ที่เหลืออยูใหแกผูรับใบอนุญาตอื่นหรือแกผูที่อธิบดีเห็นสมควรภายในกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันที่ทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตพนักงาน
เจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๗  ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๘  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๙  ผูใดขายอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๕ หรือ

มาตรา ๒๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๑  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  ผูใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตวปลอมปน หรือ
อาหารสัตวที่มิไดข้ึนทะเบียนอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ (๑) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผูใดขายอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวที่มิไดข้ึนทะเบียนอัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ (๑) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๓๑ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดขายอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ (๒) 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๖  ผูใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพ 

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ (๓) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหา
พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผูใดขายอาหารสัตวเส่ือมคุณภาพอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ (๓) 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๘  ผูใดผลิตเพื่อขาย ขาย หรือนําเขาเพ่ือขายซึ่งอาหารสัตว ที่อธิบดีส่ัง

เพิกถอนทะเบียนหรืออาหารสัตวอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนด อันเปนการฝาฝน มาตรา ๓๑ (๕) 
หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๘ ทวิ๔  ผูใดผลิตหรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ปรากฏจากผลการ

ตรวจพิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเล้ียงสัตวตามมาตรา ๓๖ (๒) อันเปนการฝาฝนประกาศ
ของอธิบดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนการฝาฝนมาตรา ๔๕ 

มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๗ หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๔ มาตรา ๖๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคสอง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ

บุคคล ผูดําเนินการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๒  ใบอนุญาตประกอบอาหารสัตวเพ่ือการคาและทําการคาอาหารสัตว 

หรือใบอนุญาตทําการคาอาหารสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงค
จะดําเนินกิจการตอไปและไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่
ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหมหรือผูอนุญาตแจงให
ทราบถึงการไมอนุญาต ในกรณีไมอนุญาตใหนําความในมาตรา ๕๖ มาใชบังคับโดยอนุโลมและใน
กรณีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

 
มาตรา ๗๓  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนอาหารสัตวที่ออกใหตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชได
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว 
(ก)  ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร 
       ไมเกิน ๑๐ ตนัตอช่ัวโมง ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ข)  ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร 
       สวนที่เกิน ๑๐ ตันตอช่ัวโมง คิดเพิ่ม 
       จาก (ก) ตันละ ๑,๐๐๐ บาท 
       เศษของหนึ่งตันใหคิดเปนหนึ่งตัน 
(๒)  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
(ก)  ขายสงและขายปลีก ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(ข)  ขายปลีก ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๔)  คําขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว สูตรละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๕)  การขอแกไขรายการในใบสําคัญการขึ้น 
       ทะเบียนอาหารสัตว 
(ก)  ในสวนที่เก่ียวของกับสูตรอาหารสัตว ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ข)  ในสวนอืน่ๆ ครั้งละ ๕๐๐ บาท 
(๖)  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญ 
       การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๗)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคา 
       ธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดใชบังคับมานานแลว บทบัญญัติตางๆ ใน
สวนที่เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวยังไมรัดกุมเพียงพอ และยังขาดมาตรการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ตลอดจนการควบคุมในเรื่อง
อ่ืนๆ สมควรปรับปรุงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี 
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีผูเล้ียงสัตวเปน
จํานวนมากนิยมใชอาหารสัตวซึ่งมีสวนผสมของสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารเรงเนื้อแดง และ
สารดังกลาวบางชนิดเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวได 
แตกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการ
เก่ียวกับการควบคุมการผสมสารดังกลาวในอาหารสัตว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจของรัฐมนตรี อธิบดี และพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวใหถูก
สุขลักษณะปราศจากอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวใหครอบคลุมถึงกรณี
การผสมสารดังกลาวในอาหารสัตว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

อัมพิกา/แกไข 
๒๑/๒/๔๕ 
A+B (C) 

 
สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 

๓/๐๓/๔๖ 
 

วาทินี/ประชุมพร/ปรับปรุง 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๑๐/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 


