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ระเบียบกรมปศุสัตว� 
ว�าด�วยการทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ 

กรณีเลิกกิจการ ผู�รับใบอนุญาตไม�ต�ออายุใบอนุญาต หรือผู�อนุญาตไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาต 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยท่ีเป2นการสมควรกําหนดวิธีการทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ ในกรณีผู�รับ
ใบอนุญาตเลิกกิจการ ผู� รับใบอนุญาตไม�ต�ออายุใบอนุญาต หรือผู�อนุญาตไม�อนุญาตให�ต�ออายุ
ใบอนุญาต 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว�โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว� จึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกรมปศุสัตว� ว�าด�วยการทําลายอาหารสัตว�

ควบคุมเฉพาะกรณีเลิกกิจการ ผู�รับใบอนุญาตไม�ต�ออายุใบอนุญาต หรือผู�อนุญาตไม�อนุญาตให�ต�ออายุ
ใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป2นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“อาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะ” หมายความว�า อาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะตามกฎหมาย

ว�าด�วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว� 
“ผู�รับใบอนุญาต” หมายความว�า ผู� รับใบอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว� 
“ผู�อนุญาต” หมายความว�า อธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายว�าด�วยควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว� 
“อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมปศุสัตว� 
 
ข�อ ๔  ให�อธิบดีกรมปศุสัตว�รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
ข�อ ๕  ผู�รับใบอนุญาตซึ่งได�แจ�งเลิกกิจการ ไม�ต�ออายุใบอนุญาตหรือผู�อนุญาตไม�

อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาต แล�วแต�กรณี ต�องขายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะของตนท่ีเหลืออยู�ให�แก�
ผู� รับใบอนุญาตอ่ืนหรือผู� ท่ีผู�อนุญาตเห็นสมควรภายในเก�าสิบวันนับแต�วันแจ�งเลิกกิจการ วันท่ี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง/หน�า ๑/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผู�อนุญาตไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาต  ท้ังน้ี ผู�อนุญาตอาจขยายเวลา
ดังกล�าวให�ตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือพ�นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง และมีอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะเหลืออยู� ห�าม
ผู�รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะดังกล�าว และให�ทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ัน
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ�นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

 
ข�อ ๖  การทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู� ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งวัน 

เวลา สถานท่ีท่ีจะทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ัน เป2นหนังสือให�ผู�อนุญาตทราบล�วงหน�าไม�น�อย
กว�าเจ็ดวันเพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีร�วมสังเกตการณ�ในการทําลายด�วย  ท้ังน้ี การทําลายให�
ดําเนินการตามวิธีการ ดังต�อไปน้ี 

(๑) ให�เผาอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ันจนหมดสิ้น หรือ 
(๒) ให�ฝIงอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ันใต�ระดับผิวดินไม�น�อยกว�า ๕๐ เซนติเมตร 

หากอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ันมีปริมาณมากให�พูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไม�น�อยกว�า ๕๐ 
เซนติเมตร 

 
ข�อ ๗  เม่ือผู�รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู�แล�ว ให�แจ�งผู�

อนุญาตทราบพร�อมแนบภาพถ�ายการทําลายอาหารสัตว�ควบคุมเฉพาะน้ัน การแจ�งให�เป2นไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อยุทธ�  หรินทรานนท� 

อธิบดีกรมปศุสัตว� 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
วริญา/ตรวจ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


