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กฎกระทรวง 

การโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทําการโฆษณาอาหารสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๖๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โฆษณา”  หมายความว่า  การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชนเห็น  ได้ยิน  หรือทราบข้อความ

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า  และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขายด้วย 
“ข้อความ”  หมายความว่า  การกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร  ภาพ  ภาพยนตร์  แสง  เสียง  

เคร่ืองหมาย  หรือการกระทําอย่างใด ๆ  ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 
“การส่งเสริมการขาย”  หมายความว่า  การให้ข้อมูล  การชักชวน  หรือการกระทําโดยวิธีใด ๆ  

เพื่อชักนําให้เกิดการขาย 
“สื่อโฆษณา”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา  เช่น  หนังสือพิมพ์  สิ่งพิมพ์  

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  โทรศัพท์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือป้าย 
ข้อ ๓ การโฆษณาอาหารสัตว์  ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒  (๑)  และ  (๒)  และให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การโฆษณาอาหารสัตว์ด้วยสื่อโฆษณาที่จัดทําขึ้นเป็นภาษาไทย  ให้มีข้อความท่ีชัดเจนและ

ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(๒) การแสดงชื่ออาหารสัตว์ในสื่อโฆษณา  ให้ระบุชื่ออาหารสัตว์ที่ถูกต้องอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง

หรือหนึ่งแห่ง  โดยใช้ชื่อที่ใช้เรียกอาหารสัตว์ตามปกติหรือชื่อทางการค้า  ในกรณีที่เป็นอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะให้ใช้ชื่อที่ตรงกับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
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(๓) การแสดงภาพอาหารสัตว์ในสื่อโฆษณาที่แตกต่างไปจากอาหารสัตว์ตามความเป็นจริง   
ให้ระบุว่า  “ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณา”  ไว้ข้างล่างภาพนั้นด้วยตัวอักษรที่มีขนาดและสีที่สามารถ 
อ่านได้ชัดเจน 

(๔) ในกรณีที่ต้องแสดงวิธีการใช้  คําเตือน  ข้อห้ามใช้  หรือข้อควรระวังในการใช้อาหารสัตว์  
ให้แสดงข้อความวิธีการใช้  คําเตือน  ข้อห้ามใช้  หรือข้อควรระวังในการใช้อาหารสัตว์นั้นในสื่อโฆษณา
ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดและสีที่สามารถอ่านได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  และในส่วนที่ปรากฏเสียงดังกล่าว  
ให้ออกเสียงให้ได้ยินชัดเจนทุกพยางค์ 

(๕) ในกรณีที่ มีการจัดรายการการส่งเสริมการขายอาหารสัตว์  ให้แสดงรายละเอียด 
และเง่ือนไขให้ถูกต้องและครบถ้วนในสื่อโฆษณาตามที่ ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ 
และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 

(๖) ไม่นําบุคลากรทางการสัตวแพทย์  สัตวบาล  หรือทําให้เข้าใจว่าเป็นบุคลากรดังกล่าว   
มาแนะนํา  รับรอง  หรือเป็นผู้แสดงแบบ  และไม่ใช้ข้อความที่เป็นการเปรียบเทียบราคา  คุณประโยชน์  
คุณภาพ  ปริมาณ  มาตรฐาน  ส่วนประกอบ  หรือแหล่งกําเนิดของอาหารสัตว์กับอาหารสัตว์ของผู้อื่น 

(๗) ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการแสดงคุณประโยชน์  คุณภาพ  ปริมาณ  มาตรฐาน  ส่วนประกอบ  
หรือแหล่งกําเนิดของอาหารสัตว์  เช่น  ยอดเย่ียม  วิเศษ  เด็ดขาด  มหัศจรรย์  ที่สุด  หรือถ้อยคําอื่น 
ที่มีความหมายทํานองเดียวกัน 

ข้อ ๔ ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ของตนจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒  (๑)  หรือ  (๒)  
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อ  ๓  ให้ย่ืนคําขอให้ผู้อนุญาตพิจารณา
ให้ความเห็นในเร่ืองนั้นก่อนทําการโฆษณา  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อาหารสัตว์ที่ประสงค์จะโฆษณาด้วยสื่อโฆษณา  โดยมีปริมาณที่เพียงพอสําหรับการพิจารณา
คุณประโยชน์  คุณภาพ  มาตรฐาน  ส่วนประกอบ  หรือแหล่งกําเนิดของอาหารสัตว์นั้นได้ 

(๒) ข้อความที่ประสงค์จะโฆษณาด้วยสื่อโฆษณา  ในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้ขอ
ความเห็นจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาด้วย 

(๓) สําเนาใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๔) สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและฉลาก  เฉพาะกรณีผู้รับ

ใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(๕) เอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้  ในกรณีที่การโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ  ผลการวิจัย  

สถิติ  การรับรองของหน่วยงาน  สถาบัน  หรือบุคคลอื่นใด  หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันหนึ่งอันใดใน 
การโฆษณา  ทั้งนี้  เอกสารอ้างอิงดังกล่าวให้จัดทําเป็นภาษาไทย  หากเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ   
ให้ผู้ขอความเห็นจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาด้วย  เว้นแต่ผู้อนุญาต 
จะยอมรับเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ 

(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่น 
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แบบคําขอตามวรรคหนึ่ง  การรับรองความถูกต้องของคําแปลตาม  (๒)  เอกสารอ้างอิงและการรับรอง
ความถูกต้องของคําแปลหรือการยอมรับเอกสารที่ เป็นภาษาต่างประเทศตาม  (๕)  และเอกสาร 
หรือหลักฐานอื่นตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับคําขอตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้ผู้อนุญาตตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ 
และเอกสารหรือหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

ในกรณีที่คําขอ  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ขอ
ความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอความเห็นไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ขอความเห็นไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  
และให้ผู้อนุญาตจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอความเห็นทราบ 

เม่ือผู้อนุญาตได้รับคําขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาต
พิจารณาให้ความเห็นและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอความเห็นทราบภายในสามสิบวันนับแต่ผู้อนุญาตได้รับคําขอ  
ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ตามที่ขอความเห็นเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๒  (๑)  หรือ  (๒)  
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อ  ๓  ให้ผู้อนุญาตแสดงเหตุผล 
ให้ผู้ขอความเห็นทราบด้วย 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอความเห็น  ผู้อนุญาตจะแจ้งให้ผู้ขอความเห็นทราบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วยก็ได้ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเห็นว่าการโฆษณาอาหารสัตว์ตามที่ขอความเห็นไม่เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๖๒  (๑)  และ  (๒)  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ  ๓   
ให้ทําการโฆษณาได้ตามข้อความด้วยสื่อโฆษณาที่ขอความเห็นนั้น 

ข้อ ๗ การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  หรือสถานที่อื่นตามที่
อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและการลดภาระ 
แก่ผู้ขอความเห็น 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๒  
วรรคสอง  และมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติ
ให้การโฆษณาอาหารสัตว์และการพิจารณาของผู้อนุญาตก่อนทําการโฆษณาอาหารสัตว์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


