
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการขออนุญาต การออกใบอนญุาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน 

ใบอนญุาตผลติหรือนําเขาซึง่อาหารสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสอง 
และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๕) กฎกระทรวงวาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหาร

สัตว พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ขอ ๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่ง

อาหารสัตวใหย่ืนคําขออนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวตอผูอนุญาต แลวแตกรณี
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

 
ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๒ ใหผู

อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
แลวแตกรณี หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลและแจงสิทธิอุทธรณใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไมเกิน
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๔/๙ กันยายน ๒๕๕๓ 



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 
 

สามสิบวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

 
ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 

ผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอผูอนุญาตลวงหนาอยาง
นอยสามสิบวันกอนใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

 
ขอ ๕  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๔ ใหผู

อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
ฉบับตออายุ แลวแตกรณี หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลและแจงสิทธิ
อุทธรณใหผูขอตออายุใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ใบอนุญาตฉบับตออายุตามวรรคหนึ่ง ใหมีคําวา “ฉบับตออายุ” กํากับไวที่มุมบน
ดานซายดวย 

 
ขอ ๖  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 

ผูใดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอผูอนุญาต พรอมดวย
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิม และใหมีคําวา “ใบแทน” กํากับ
ไวที่มุมบนดานขวาดวย 

 
ขอ ๗  บรรดาคําขอ และใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบที่

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๘  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ สํานัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานกังานปศุ
สัตวจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตวหรือสถานที่นําเขาซึ่งอาหารสัตวนั้นตั้งอยู 

สําหรับอาหารสัตวน้ําที่รัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตว ในกรุงเทพมหานคร ให
ย่ืน ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัยอาหาร
สัตวน้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดหรือสํานักงานประมงจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตวหรือสถานท่ีนําเขาซึ่ง
อาหารสัตวนั้นตั้งอยู 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง  อาจแจงผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมปศุสัตว หรือแจงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับก็ได 

 



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 
 

ขอ ๙  ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวผูใดประสงคจะนําหรือส่ังอาหารสัตว
เขามาในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวทุกครั้งตอผูอนุญาต พรอมดวย
หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

 
ขอ ๑๐  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๙ ใหผู

อนุญาตตรวจพิจารณาและออกหนังสืออนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลและแจงสิทธิอุทธรณใหผูขออนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

 
ขอ ๑๑  อาหารสัตวที่นําเขามาในราชอาณาจักรตองผลิตจากโรงงานที่ได

มาตรฐานและผานการรับรองจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิตและประเทศ
ไทย 

 
ขอ ๑๒  เมื่ออาหารสัตวที่นําเขามาถึงราชอาณาจักร ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่ง

อาหารสัตวแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือตรวจสอบ 
 
ขอ ๑๓  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวพบวาอาหารสัตวที่นําเขามานั้นไม

ตรงตามเอกสารที่ย่ืนไวตามขอ ๙ หรือเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเล้ียงสัตว เพราะอาจเปน
อันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว ใหผูอนุญาตออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวระงับการนําอาหารสัตวดังกลาวเขามาในราชอาณาจักร 

 
ขอ ๑๔  เมื่อผูอนุญาตมีคําส่ังระงับการนําอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร ตาม

ขอ ๑๓ แลว ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวตองดําเนินการสงอาหารสัตวนั้นออกนอก
ราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ัง หากไมสามารถดําเนินการสงอาหารสัตวนั้นออก
นอกราชอาณาจักรไดใหผูอนุญาตสั่งทําลายอาหารสัตวตามที่เห็นสมควร โดยใหผูรับใบอนุญาต
นําเขาซึ่งอาหารสัตวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 

 
ขอ ๑๕  บรรดาคําขอที่ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวา

เปนคําขอที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ผูอนุญาตอาจขอใหผูย่ืนคําขอดังกลาว
ดําเนินการหรือสงหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ธีระ  วงศสมุทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณมีการปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสวนราชการตามกรอบการปฏิรูป
ระบบราชการ ประกอบกับหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และเวลาการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตผลิตและนําเขาซึ่งอาหารสัตว มีแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคลองกัน สมควรปรับปรุง
โดยรวมเปนฉบับเดียวกันเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและอางอิงของพนักงานเจาหนาที่และ
ประชาชนทั่วไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ 

 


