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คํานิยาม ตาม พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 
 

อาหารสัตว หมายความวา  
1.วัตถุท่ีมุงหมายเพ่ือใชหรือใชเลี้ยงสัตว โดยการใหกิน ดื่ม เลีย หรือนําเขาสูรางกายสัตวโดยวิธีการใดๆ หรือ 
2. วัตถุท่ีมุงหมายเพ่ือใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว 

อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หมายความวา อาหารสัตวท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมหรืออาจเปนอันตรายตอสัตว 
หรือสงผลตอผูบริโภคเนื้อสัตวโดยรวม ซ่ึงการผลิตเพ่ือขายหรือการนําเขาเพ่ือขายตองข้ึนทะเบียน ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  

อาหารสัตวน้ําท่ีเปนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ไดแก อาหารสัตวน้ําท่ีใชสําหรับเลี้ยงกบ ตะพาบน้ํา กุงทะเล กุงน้ํา
จืด ปลาดุก ปลาน้ําจืดกินพืช ปลาน้ําจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว (ชนิดหัวอาหารสัตว อาหาร
สัตวผสมสําเร็จรูป หรือสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) และประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว (อาหารเสริมโปรตีน อาหารเสริม
แรธาตุ อาหารเสริมวิตามิน หรืออาหารเสริมไขมัน)) 
สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) หมายถึง อาหารสัตวท่ีมีสวนผสมประกอบดวยวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตวผสมกับสื่อ (Carriers) 
วัตถุท่ีเติม (Feed additives)หมายความวา วัตถุท่ีใชเติมในอาหารสัตวเพ่ือวัตถุประสงคในการปรับปรุงคุณภาพของ
อาหารสัตวและซากสัตวหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสัตวและสุขภาพของสัตว 
ส่ือ (Carries) หมายความวา วัตถุท่ีใชในการเจือจางหรือใชเปนสวนผสมในปริมาณท่ีเหมาะสมของวัตถุท่ีเติมในอาหาร
สัตว และใหหมายความรวมถึงสวนของพืช แรธาตุ กากน้ําตาล ผลิตผลท่ีเหลือจากการหมัก น้ํา น้ํามัน ท่ีใชในการผลิต
อาหารสัตว วัสดุท่ีเหลือจากการเกษตรท่ีปลอดภัย เคลย(Clay) ซิลิคอนไดออกไซด (Silicondioxide) เคโอลิน(Kaolin) 
เดกซโตรส (Dextrose) และหรือแล็กโตส(Lactose) และแปงจากพืชท่ีใชในการผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะดวย 
ขาย หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในทางการคา และหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือ
ขายดวย 
ภาชนะบรรจ ุหมายความวา วัตถุใดๆ ท่ีใชบรรจุหรือหุมหออาหารสัตวโดยเฉพาะ 
ฉลาก หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆท่ีแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุอาหารสัตว 
ผูรับใบอนุญาต หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ให
หมายความรวมถึงผูซ่ึงนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการดวย 
ผูอนุญาต หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
รัฐมนตร ีหมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบความผิด หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดไดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
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คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

 
(1)  เปนเจาของกิจการท่ีประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  

(๒)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ  

(๓)  มีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย  

(๔)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  

(๕)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิดท่ีกฎหมาย

บัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแตพนโทษมาแลวไม

นอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาต  

(๖)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗)  มีสถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ การขาย หรือการเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และการ

ควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ซ่ึงมีลักษณะและจํานวนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการ 

ตองมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 
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ข้ันตอนการขอและตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

1. การตรวจสอบเอกสาร (1 วันทําการ) 

1.1  ผูขออนุญาตยื่นคําขอฯ พรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอฯ  
1.2  เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําขอฯ และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอฯ 

(หมายเหตุ : กรณีมีการแกไขเพ่ิมเติมคําขอฯ หรือตองสงเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีเจาหนาท่ีแจง ผูขอ

อนุญาตตองดําเนินการภายใน 7 วันทําการ) 

2. การพิจารณา (1 วันทําการ)         

2.1 เจาหนาท่ีจัดทําใบอนุญาตฯ และเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 

3. การลงนาม (2 วันทําการ) 

3.1 ผูมีอํานาจลงนามในใบอนุญาตฯ 
 

  ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วันทําการ  
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หลักฐานท่ีใชประกอบในการขอ/ขอตออายุ/ขอใบแทน  

ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
 

1. กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต 

1.1 คําขออนุญาตขายอาหารสัตว (แบบ ข.ส. 1) / คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว (แบบ ข.ส. 2) * 

1.2 สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 

(ตองไมเกิน 6 เดือน) และสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนาม 

1.3 หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกจิการของนิติบุคคล (หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ *) 

พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบ

อํานาจและผูรบัมอบอํานาจ  

1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือสําเนาคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.01) หรือ ใบ

ทะเบียนพาณิชย (กรณีเปนผูขออนุญาตเปนผูขอรับใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย)  

1.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ไดแก ทบ.8 * (รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ) 
 

2. กรณีบุคคลธรรมดา  

2.1  คําขออนุญาตขายอาหารสัตว (แบบ ข.ส. 1) / คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว (แบบ ข.ส. 2) * 

2.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2.3  สําเนาทะเบียนบาน 

2.4  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม หรือใบทะเบียนพาณิชย 

2.5  เอกสารหลักฐานอื่นๆ ไดแก ทบ.8 * (รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ) 
 

3. กรณีขอตออายุใบอนุญาต  

 3.1 ตองแนบใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ฉบบัเดิม 
 

4. กรณีขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

4.1  คําขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

4.2  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะฉบับเดิม หรือใบแจงความ  

 : ในกรณีที่ใบอนุญาตขายอาหารสัตวถูกทําลายบางสวน ใหแนบใบอนุญาตขายอาหารสัตวที่ถูกทําลาย 

น้ันมาดวย 

: ในกรณีที่ใบอนุญาตขายอาหารสัตวสญูหาย ใหนําใบรับแจงความของสถานีตํารวจแหงทองที่ที ่

ใบอนุญาตน้ันสญูหายมาดวย     

 4.3  เหตุผลของการสูญหายหรือถูกทําลาย 
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 4.4. หนังสอืมอบอํานาจ 

 

หมายเหตุ  

1. ผูรบัใบอนุญาตที่ประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุการย่ืนคําขอตออายุและขอ 

ผอนผันภายหลงัใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ไมเกิน 30 วัน ตองระวางโทษปรับวันละไมเกิน 200 บาท นับแตวันถัด

จากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันที่มาย่ืนขอตออายุใบอนุญาต 

2. การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํามิได 

3. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตย่ืนคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต

ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

4. ผูรบัใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตองแจงการยายสถานที่ดังกลาว    

เปนหนังสอืตอพนักงานเจาหนาที่ ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

5. ผูรบัใบอนุญาตซึ่งประสงคจะเลิกกิจการที่ไดรบัอนุญาตใหแจงการเลิกกจิการเปนหนังสือตอผูอนุญาต (อธิบดี

กรมประมง) พรอมสงคืนใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตดังกลาวสิน้อายุนับแตวันแจงเลกิกจิการน้ัน 

 

อายุของใบอนุญาต มีกําหนดใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปท่ีออกใบอนุญาต 

อัตราคาธรรมเนียม (ชําระเมือ่มารับใบอนุญาต) 

1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

(ก) ขายสงและขายปลกี    ฉบับละ  300  บาท 

(ข) ขายปลีก     ฉบับละ  100  บาท 

2. ใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ฉบับละ  100  บาท 
 

หมายเหตุ * ขอรับแบบฟอรมไดที่กลุมตรวจสอบและรบัรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวนํ้า    

กองวิจัยและพฒันาอาหารสัตวนํ้า ช้ัน 4 อาคารปลอดประสพ กรมประมง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2940 6149 (สายตรง) และโทร 02 562 0600 - 15 ตอ 4403 หรือดาวนโหลดไดจาก E-mail : 

afqc.dof@gmail.com 
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การตรวจสอบคําขออนุญาต/ขอตออายุ/ขอใบแทน ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

และเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

  •  ผูท่ีมีความประสงคจะขายอาหารสัตว จะตองย่ืนแบบคําขออนุญาตขายอาหารสัตวตาม แบบ ข.ส.1 พรอม

หลักฐานตามที่กําหนด และเมื่อไดรบัใบอนุญาตขายอาหารสัตวแลว จึงจะขายอาหารสัตวได 

•   ผูท่ีมีความประสงคจะตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว จะตองย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

   ตามแบบ ข.ส. 2 พรอมหลักฐานตามที่กําหนด กอนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 

•  กรณีที่ใบอนุญาตขายอาหารสัตวสญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรบัใบอนุญาตย่ืนคําขอใบแทน

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว ตามแบบ ข.ส.3 พรอมหลักฐานตามที่กําหนด ภายใน 15 วัน 

•  ผูขออนุญาตขายอาหารสัตวแบงออกเปน 

  -  บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลทั่วไป เชน นาย ก หรือนาย ข ผูขออนุญาตขายในนามตัวเอง และเปน 

ผูดําเนินกจิการดวย 

- นิติบุคคล หมายถึง นิติบุคคลในรูป บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ 

จดทะเบียน สมาคม มูลนิธิและสหกรณฯ ที่มกีารจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 
 

1.  การกรอกคําขออนุญาตขายอาหารสัตว (แบบ ข.ส.1) 

    ขอ 1 

 
 

กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นคําขอฯ 

             ใหระบุช่ือของผูย่ืนคําขอ เชน นาย กอ ไกแจ 

กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอฯ 

              ใหระบุช่ือนิติบุคคลที่ย่ืนคําขอ เชน บริษัท กอ ไกแจ จํากัด 

 ขอ 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 . ขาพเจา............................................................................................................................... 

          1.1  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ...................ป  สัญชาติ....................บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................................................เลขที่.........................................ออกให  ณ  

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที่..................  

ตรอก/ซอย........................................................ถนน...........................................................หมูที…่…………………………………  

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต............................................จงัหวัด.............................  

รหสัไปรษณีย .......................................................เลขหมายโทรศัพท............................................................................ 
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เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเปนผูย่ืนคําขอ ใหทําเครือ่งหมายเลือกและกรอกรายละเอียดในขอ 1.1 โดยใหระบุ

รายละเอียดของผูย่ืนคําขอใหครบถวน 

 

 ขอ 1.2  

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เฉพาะกรณีนิติบุคคลเปนผูย่ืนคําขอ ใหทําเครือ่งหมายเลือกและกรอกรายละเอียดในขอ 1.2 โดยใหระบุรายละเอียด 

ใหครบถวน ดังน้ี 

- “เปนนิติบุคคลประเภท” 

: ใหระบปุระเภทของนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน เชน หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามญั

จดทะเบียน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน (จํากัด) และระบุรายละเอียดวา จดทะเบียนเมือ่ใด สํานักงาน

ต้ังอยูที่ใด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 

- “ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต” 

: ใหระบผุูมอีํานาจ ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากหนังสือรบัรองนิติบุคคลน้ันๆ และ

กรอกขอความช่ือ และรายละเอียดในแบบ หากมผีูมอีํานาจ 2 คน กระทําการรวมกันก็ใหเขียนขอความซอน

กันเปน 2 บรรทัด ได 

  1.2  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 

เลขทะเบียน.................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่..............................ตรอก/ซอย......................... 

ถนน...........................................................................หมูที่.................................ตําบล/แขวง.....................................  

อําเภอ/เขต.......................................................จงัหวัด.................................................รหสัไปรษณีย..........................  

เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย..............................................................................................  

ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ..........ป  สัญชาติ.........................  บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ.................................................................................................เลขที่..........................................  

ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที.่....................  

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่...................  

ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................  

รหสัไปรษณีย...................................................... เลขหมายโทรศัพท ......................................................................... 
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“โดยมีผูดําเนินกิจการชื่อ” 

 : ใหระบุช่ือผูดําเนินกจิการ โดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลสามารถจะ

แตงต้ังกรรมการคนหน่ึงคนใดหรอืบุคคลอื่นที่ไมไดเปนกรรมการใหเปนผูดําเนินกจิการก็ได  โดยใชแบบฟอรมหนังสือ

มอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกจิการ       

                                                                                                                   

ขอ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ 2.1 และ 2.2 

: ใหระบุความประสงคของประเภทการขายโดยทําเครื่องหมายเลือกวา เปน (2.1) ขายสงและขายปลีก หรือ (2.2) 

ขายปลีก โดย 

                  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ........................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ..................................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น (ระบ)ุ..................................................................

เลขที่..................................................ออกให ณ  อําเภอ/เขต.................................................จงัหวัด.........................                              

อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................หมูที่.............                    

ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................    

รหสัไปรษณีย.............................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................................... 

 

2. มีความประสงคจะขอรบัใบอนุญาตขายอาหารสัตวประเภท 

     2.1  ขายสงและขายปลีก 
     2.2  ขายปลีก 

สําหรับอาหารสัตวดังตอไปน้ี 

(1) ประเภท........................................................................................................................ 

ชนิด.......................................................ผลิตโดย......................................................... 

ชนิด.......................................................ผลิตโดย......................................................... 

ชนิด.......................................................ผลิตโดย......................................................... 
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 ขายปลีก หมายถึง การขายอาหารสัตวรายยอย จากผูขายไปยังผูใชโดยตรง และมิไดเปนตัวแทนขายอาหาร

สัตวของผูผลิตอาหารสัตวและผูนําเขาซึ่งอาหารสัตว 

ขายปลีก และ ขายสง หมายถึง การขายอาหารสัตวไปยังผูขายรายอื่นและผูใชโดยตรง รวมทั้งเปนตัวแทน

ขายอาหารสัตวดวย 

 ขอ 2 (1) - (5) 

: ใหระบปุระเภท และชนิดของอาหารสัตวรวมทั้งช่ือบริษัทผูผลิต ที่มีความประสงคจะขายโดยอาหารสัตวนํ้าที่อยูใน

ความดูแลของกรมประมง ไดแก 

1. ประเภท วัตถุที่ผสมแลว 

1.1 ชนิดอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป 

1.2 ชนิดหัวอาหารสัตว 

1.3 ชนิดสารผสมลวงหนา 

2. ประเภทอาหารเสรมิ 

2.1 ชนิดอาหารเสริมโปรตีน                       2.2 ชนิดอาหารเสริมไขมัน 

2.3 ชนิดอาหารเสริมแรธาตุ                       2.4 ชนิดอาหารเสริมวิตามิน 

 

 

 

 

 

 

 

         ใหระบรุายละเอียดของสถานที่ขาย โดยสถานที่ขายจะตองมีหลักฐานยืนยันวา เปนสถานทีท่ีผู่ขออนุญาตเปน

เจาของสถานที่ เชน เปนสถานที่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือมหีนังสือสัญญาเชาอาคารทีเ่ปนสถานที่ขาย

หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานที่ และหลักฐานแสดงกรรมสทิธ์ิ เชน เปนเจาบาน สัญญาซื้อขาย คําขอหมายเลขบาน 

ใบโอนกรรมสิทธ์ิ สญัญาเชาชวง  พรอมสําเนาทะเบียนบานของสถานที่ขายและสําเนาเอกสารดังกลาว 

 

 ขอ 3. 

         ใหผูขออนุญาตแนบเอกสารหลักฐานตางๆ ไดแก 

         (3.1) สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตไมเกิน 

6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

  : ในหนังสือรับรองฯ จะระบุ  

                  โดยมสีถานที่ขายอาหารสัตว  ช่ือ.........................................................................................................   

อยูเลขที.่.................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................หมูที่...................                                                    

ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................    

รหสัไปรษณีย.............................................................หมายเลขโทรศัพท...................................................................... 
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- จํานวนหรือช่ือกรรมการซึง่ลงช่ือผูกพันแทนนิติบุคคลได 

- เงื่อนไขการลงช่ือวาตองประทับตรานิติบุคคลหรอืไม 

- รายละเอียดวัตถุประสงคซึ่งตองตรงกับที่ขออนุญาต เชน ประกอบกิจการคาอาหารสัตวนํ้า 

ซึ่งขอมลูในหนังสือรับรองน้ีจะใชในการกรอกขอมลูในขอ 1.2 และการลงนามในคําขออนุญาตฯ 

 

(3.2) หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

ผูดําเนินกจิการของนิติบุคคลอาจเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีมีผูมอีํานาจ 1 คน) หรือกรณีนิติ

บุคคลมผีูมีอํานาจลงนามแทนมากกวา 1 คน ตองมีหนังสอืมอบอํานาจ และแตงต้ังผูดําเนินกิจการโดยผูมอบอํานาจ

ตองเปนผูมอีํานาจลงนามและเปนไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลน้ัน 
  

 (3.3) หนังสือมอบอํานาจ 

 - กรณีบุคคลธรรมดา 

: - กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา แตไมสามารถย่ืนดวยตัวเองได ใหใชหนังสอืมอบอํานาจ (แบบที่ 1) ติดอากร

แสตมป 30 บาท 

 - กรณีนิติบุคคล 

: - กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล กรณีที่ผูดําเนินกจิการไมสามารถมาย่ืนเอกสารดวยตนเอง ใหกรรมการของบริษัท

ทําหนังสือมอบอํานาจ (แบบที่ 2) ติดอากรแสตมป 30 บาท  
 

(3.4) สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน 
 

(3.5) สําเนาหรือรูปถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได 

 : เอกสารในขอ 3.4 และ 3.5 ของผูขออนุญาต ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตองถูกตองตรงกบัทีม่ีอยู

ในใบคําขอ และเจาของเอกสารตองรับรองเอกสารฉบับที่มีการถายเอกสารดวย 
 

(3.6) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือสําเนาคําขอจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่ (ภ.พ. 01) 

หรือใบทะเบียนพาณิชย (กรณีผูขออนุญาตเปนผูรบัใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย) 

 : ช่ือ และสถานที่ในใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม หรือใบทะเบยีนพาณิชย (กรณีรานคา/บุคคลธรรมดา) 

ตองถูกตองตรงตามที่ระบุในคําขออนุญาตขาย 
 

(3.7) เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ไดแก.................................................................... 

 : ระบุเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทีบ่ริษัทย่ืนเพิ่มเติม เชน ทบ.8 รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว 
 

 

(ลายมือช่ือ)………………………………………………………..ผูขออนุญาต 
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“(ลายมือชื่อ)....................................................................ผูขออนุญาต” 

 

ผูมีอํานาจในการลงชื่อในใบคําขอเปนผูขออนุญาต 

   การลงช่ือผูขออนุญาตฯ ผูทีจ่ะลงช่ือ ไดแก 

1. ผูขออนุญาต บุคคลธรรมดา 

2. ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- กรรมการของนิติบุคคลผูมอีํานาจ 

- ผูดําเนินกจิการ ซึ่งไดรบัแตงต้ังตามหนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 

- ผูรบัมอบอํานาจ ซึ่งไดรับมอบตามหนังสือมอบอํานาจ (แบบที่ 1 หรือ 2) 

    การประทับตราบริษัทหรือไม ข้ึนอยูกับขอบงช้ีของหนังสอืรับรองการจดทะเบียน 
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2. การกรอกคําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว (แบบข.ส.2)  

     ขอ 1 

 
 

กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นคําขอฯ 

             ใหระบุช่ือของผูย่ืนคําขอ เชน นาย กอ ไกแจ 

กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอฯ 

              ใหระบุช่ือนิติบุคคลที่ย่ืนคําขอ เชน บริษัท กอ ไกแจ จํากัด 

ขอ 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเปนผูย่ืนคําขอ ใหทําเครือ่งหมายเลือกและกรอกรายละเอียดในขอ 1.1 โดยใหระบุ

รายละเอียดของผูย่ืนคําขอใหครบถวน 

 ขอ 1.2  

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1. ขาพเจา............................................................................................................................... 

         1.1  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ...................ป  สัญชาติ....................บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................................................เลขที่.........................................ออกให  ณ  

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที่..................  

ตรอก/ซอย.......................................................ถนน...........................................................หมูที่……………………………………  

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต............................................จงัหวัด.............................  

รหสัไปรษณีย .......................................................เลขหมายโทรศัพท............................................................................ 

 

  1.2  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 

เลขทะเบียน.................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่..............................ตรอก/ซอย......................... 

ถนน...........................................................................หมูที่.................................ตําบล/แขวง.....................................  

อําเภอ/เขต.......................................................จงัหวัด.................................................รหสัไปรษณีย..........................  

เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย..............................................................................................  

ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ..........ป  สัญชาติ.........................  บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ.................................................................................................เลขที่..........................................  

ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที.่....................  

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่...................  

ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................  

รหสัไปรษณีย...................................................... เลขหมายโทรศัพท ......................................................................... 
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เฉพาะกรณีนิติบุคคลเปนผูย่ืนคําขอ ใหทําเครือ่งหมายเลือกและกรอกรายละเอียดในขอ 1.2 โดยใหระบุรายละเอียด 

ใหครบถวน ดังน้ี 

 

- “เปนนิติบุคคลประเภท” 

: ใหระบปุระเภทของนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน เชน หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามญั

จดทะเบียน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน (จํากัด) และระบุรายละเอียดวา จดทะเบียนเมือ่ใด สํานักงาน

ต้ังอยูที่ใด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 

- “ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต” 

: ใหระบผุูมอีํานาจ ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากหนังสือรบัรองนิติบุคคลน้ันๆ และ

กรอกขอความช่ือ และรายละเอียดในแบบ หากมผีูมอีํานาจ 2 คน กระทําการรวมกันก็ใหเขียนขอความซอน

กันเปน 2 บรรทัด ได 

 
 

 

 

 

 

 

                    

“โดยมีผูดําเนินกิจการชื่อ” 

 : ใหระบุช่ือผูดําเนินกจิการ โดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลสามารถจะ

แตงต้ังกรรมการคนหน่ึงคนใดหรอืบุคคลอื่นที่ไมไดเปนกรรมการใหเปนผูดําเนินกจิการก็ได  โดยใชแบบฟอรมหนังสือ

มอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกจิการ    

 

 

 

 

 

 

 

                  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ........................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ..................................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น (ระบ)ุ..................................................................

เลขที่..................................................ออกให ณ  อําเภอ/เขต.................................................จงัหวัด.........................                            

อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................หมูที่.............                                                    

ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................    

รหสัไปรษณีย.............................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................................... 
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 ขอ 2                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ใหกรอกขอความ และรายละเอียดของใบอนุญาตฉบบัเดิม เชน ใบอนุญาตขายอาหารสัตว เลมที่  

ฉบับที่ ออกให ณ วันที่ ใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันที่และสถานที่ขายอาหารสัตว  

 

 ขอ 3.   ใหผูขอตออายุใบอนุญาตแนบเอกสารหลักฐานตางๆ รายละเอียดตามขอ 3 ของการกรอกใบอนุญาต

ขายอาหารสัตว และแนบใบอนุญาตขายอาหารสัตวฉบับเดิมหรอืใบแทนฯ 
 

 

(ลายมือช่ือ)………………………………………………………..ผูขออนุญาต 
 

 

“(ลายมือชื่อ)....................................................................ผูขออนุญาต” 

 

ผูมีอํานาจในการลงชื่อในใบคําขอเปนผูขออนุญาต 

   การลงช่ือผูขออนุญาตฯ ผูทีจ่ะลงช่ือ ไดแก 

1. ผูขออนุญาต บุคคลธรรมดา 

2. ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- กรรมการของนิติบุคคลผูมอีํานาจ 

- ผูดําเนินกจิการ ซึ่งไดรบัแตงต้ังตามหนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 

- ผูรบัมอบอํานาจ ซึ่งไดรับมอบตามหนังสือมอบอํานาจ (แบบที่ 1 หรือ 2) 

   การประทบัตราบริษัทหรือไม ข้ึนอยูกบัขอบงช้ีของหนังสอืรับรองการจดทะเบียน 

 

 

 

ไดรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมที.่..............................ฉบับที่..................................ออกให  ณ 

วันที่....................เดือน......................................พ.ศ......................และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  วันที.่............ 

เดือน.....................................พ.ศ............................มสีถานทีข่ายอาหารสัตวช่ือ......................................... 

อยูเลขที.่..............................ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................หมูที.่......................... 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................... 

รหสัไปรษณีย........................................เลขหมายโทรศัพท......................................... 
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3.  การกรอกคําขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว (แบบ ข.ส.3) 

     ขอ 1 

 
 

กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นคําขอฯ 

             ใหระบุช่ือของผูย่ืนคําขอ เชน นาย กอ ไกแจ 

กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอฯ 

              ใหระบุช่ือนิติบุคคลที่ย่ืนคําขอ เชน บริษัท กอ ไกแจ จํากัด 

ขอ 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเปนผูย่ืนคําขอ ใหทําเครือ่งหมายเลือกและกรอกรายละเอียดในขอ 1.1 โดยใหระบุ

รายละเอียดของผูย่ืนคําขอใหครบถวน 

 ขอ 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

           1. ขาพเจา............................................................................................................................... 

         1.1  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ...................ป  สัญชาติ....................บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................................................เลขที่.........................................ออกให  ณ  

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที่..................  

ตรอก/ซอย........................................................ถนน...........................................................หมูที…่…………………………………  

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต............................................จงัหวัด.............................  

รหสัไปรษณีย .......................................................เลขหมายโทรศัพท............................................................................ 

 

  1.2  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 

เลขทะเบียน.................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่..............................ตรอก/ซอย......................... 

ถนน...........................................................................หมูที่.................................ตําบล/แขวง.....................................  

อําเภอ/เขต.......................................................จงัหวัด.................................................รหสัไปรษณีย..........................  

เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย..............................................................................................  

ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ..........ป  สัญชาติ.........................  บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ.................................................................................................เลขที่..........................................  

ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที.่....................  

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่...................  

ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................  

รหสัไปรษณีย...................................................... เลขหมายโทรศัพท ......................................................................... 
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เฉพาะกรณีนิติบุคคลเปนผูย่ืนคําขอ ใหทําเครือ่งหมายเลือกและกรอกรายละเอียดในขอ 1.2 โดยใหระบุรายละเอียด 

ใหครบถวน ดังน้ี 
 

- “เปนนิติบุคคลประเภท” 

: ใหระบปุระเภทของนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน เชน หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามญั

จดทะเบียน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน (จํากัด) และระบุรายละเอียดวา จดทะเบียนเมือ่ใด สํานักงาน

ต้ังอยูที่ใด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 

- “ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต” 

: ใหระบผุูมอีํานาจ ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากหนังสือรบัรองนิติบุคคลน้ันๆ และ

กรอกขอความช่ือ และรายละเอียดในแบบ หากมผีูมอีํานาจ 2 คน กระทําการรวมกันก็ใหเขียนขอความซอน

กันเปน 2 บรรทัด ได 
 

 

 

 

 

        

“โดยมีผูดําเนินกิจการชื่อ” 

 

“โดยมีผูดําเนินกิจการชื่อ” 

 : ใหระบุช่ือผูดําเนินกจิการ โดยกรรมการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูมอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลสามารถจะ

แตงต้ังกรรมการคนหน่ึงคนใดหรอืบุคคลอื่นที่ไมไดเปนกรรมการใหเปนผูดําเนินกจิการก็ได  โดยใชแบบฟอรมหนังสือ

มอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกจิการ   

  

 ขอ 2  

 

 

 

ใหระบุเหตุผลที่ขอรับใบแทนฯ เชน สูญหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสําคัญ 

 

 

                  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ........................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ..................................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น (ระบ)ุ..................................................................

เลขที่..................................................ออกให ณ  อําเภอ/เขต.................................................จงัหวัด.........................                              

อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................หมูที่.............                                                    

ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................    

รหสัไปรษณีย.............................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................................... 

 

          เหตุที่ขอรับใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ......................................... 
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 ขอ 3  ใหผูขอใบแทนใบอนุญาตแนบเอกสารหลักฐานตางๆ ไดแก 

3.1  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวฉบบัเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

3.2  หลักฐานการแจงความ กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย 

 

 
 

(ลายมือช่ือ)………………………………………………………..ผูขออนุญาต 
 

 

“(ลายมือชื่อ)....................................................................ผูขออนุญาต” 

 

ผูมีอํานาจในการลงชื่อในใบคําขอเปนผูขออนุญาต 

   การลงช่ือผูขออนุญาตฯ ผูทีจ่ะลงช่ือ ไดแก 

1. ผูขออนุญาต บุคคลธรรมดา 

2. ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- กรรมการของนิติบุคคลผูมอีํานาจ 

- ผูดําเนินกจิการ ซึ่งไดรบัแตงต้ังตามหนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 

- ผูรบัมอบอํานาจ ซึ่งไดรับมอบตามหนังสือมอบอํานาจ (แบบที่ 1 หรือ 2) 

   การประทบัตราบริษัทหรือไม ข้ึนอยูกบัขอบงช้ีของหนังสอืรับรองการจดทะเบียน 

 

 

17



การพิมพใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
 

คําอธิบายการพิมพขอความบนใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
 

1.   เลมท่ี................................ 
 

      : ใหระบหุมายเลขเลมที่ต้ังแตเริ่มออกใบอนุญาต ตามลาํดับ (1 เลมมี 50 ฉบับ) 

 

2.   ฉบับท่ี............................... 
 

      : ใหระบุอกัษรยอ กรมประมง เปน “ป.” แลวตามดวยเลขฉบบัที่ และ ป พ.ศ. ทีอ่อกใบอนุญาต 

      เชน ฉบับที่ ป.1/2560 หมายถึง ใบอนุญาตขายฯ ที่ออกเปนฉบับที่ 1 ของป พ.ศ. 2560 

 

3.   ประเภท........................... 
 

      : ใหพิมพประเภทของอาหารสัตวตามที่ผูขออนุญาตระบุในคําขอซึ่งประเภทอาหารตองเปนไปตามประกาศ   

      กระทรวงเกษตรและสหกรณทีม่อบอํานาจใหกรมประมง (ไมตองระบุชนิดของอาหาร) ไดแก ประเภทวัตถุที่  

      ผสมแลว ประเภทอาหารเสรมิสําหรบัสัตว 

 

4.   ใบอนุญาตฉบับน้ีใหไวแก 
 

      : กรณีบุคคลธรรมดาใหพมิพ ช่ือบุคคลผูขออนุญาต 

      กรณีนิติบุคคล ใหพิมพช่ือนิติบุคคลผูขออนุญาต 

 

5.   โดยมี................................ 
 

      : พิมพช่ือผูดําเนินกจิการ 

 

6.   ประเภท............................ 
 

      : พิมพความประสงคของประเภทการขายวา ขายสงและขายปลีก หรอื ขายปลีก 

 

7.   สถานท่ีขายอาหารสัตวชื่อ 
 

      : พิมพช่ือสถานทีข่ายอาหารสัตว ตามคําขอและหลกัฐานที่ผูขออนุญาตระบ ุ
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8.   ต้ังอยูเลขท่ี......................... 
 

      : พิมพรายละเอียดของสถานที่ต้ังของสถานที่ขายอาหารสัตวใหครบถวน 
 

9.   ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวันท่ี...................เดือน............................พ.ศ....................... 
 

      : ใหระบเุปนวันที่ 31 เดือนธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต (ใบอนุญาตขายอาหารสัตวมีอายุ    

      การใชงานจนถึงสิ้นปตามปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต) 
 

10.   ออกให ณ วันท่ี.....................เดือน................................พ.ศ............................ 
 

        : ใหระบุวันที่.....................เดือน................................พ.ศ..............................ที่ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
 

11.   ผูอนุญาต : ผูลงนามในใบอนุญาต 
 

        : หนวยงานในสวนภูมิภาค ไดแก  ประมงจังหวัด 

        : หนวยงานในสวนกลาง ไดแก อธิบดีกรมประมง ผูอาํนวยการกองวิจัยและพฒันาอาหารสัตวนํ้า  

        และประทบัตรา “พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558” 

 
12.   กรณีท่ีเปนการตออายุใหประทับตรายางขอความ “ฉบับตออายุ” ไวมุมบนดานซาย (เหนือ เลมที.่.............) 
 

13.   กรณีท่ีออกใบแทนใบอนุญาตขายให เน่ืองจากใบเดิมสูญหาย ถูกทําลายหรอืลบเลือนในสาระสําคัญ ใหประทบั 

ตรายางขอความ “ใบแทน” พรอมทั้งลงช่ือผูอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายและวัน เดือน ป กํากับไวที่ มุมบนดานขวา 

และ “ออกให ณ วันที่................เดือน...............................พ.ศ..................” ใหระบุ วัน เดือน ป ที่ออกใบอนุญาตขาย

ฉบับเดิม พรอมทั้งลงช่ือผูอนุญาต 

 

 ใบแทน 
ลงนาม................................... 
วันที.่...................................... 
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 กรมปศุสัตว 
  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว 

(ประเภท......................................3.....................................................) 

................................................. 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหไวแก 
 

……………………………………..………4……………………..……………………. 

โดยม.ี..............................................5.................................................เปนผูดําเนินกิจการ เพือ่แสดงวา 

เปนผูรบัอนุญาตขายอาหารสัตว ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

ประเภท..................6..........................ณ สถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ....................................7........................................ 

ต้ังอยูเลขที.่..................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................หมูที่..................... 

8 ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..................................................จงัหวัด.............................................. 

รหสัไปรษณีย.........................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 9 ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใชไดจนถึงวันที.่......................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

และใหใชไดเฉพาะสถานที่ขายอาหารสัตวทีร่ะบุไวในใบอนุญาตฉบับน้ีเทาน้ัน 

 

 10 ออกให ณ วันที่..................เดือน...................................พ.ศ............... 

      

       (ลายมือช่ือ)…………………………………..……………………….. 

             11  ตําแหนง.......................................................................... 

           ผูอนุญาต 

คําเตือน 

1.  ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ขายอาหารสัตว หากไม

ปฏิบัติตามตองระวางโทษปรบัไมเกินหน่ึงพันบาท ตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. 2525 

2.  การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

เลมที่...........1............... 

ฉบับที่..........2............... 
                            แบบ  บ.ข.ส. 1 

ตัวอยาง 
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 กรมปศุสัตว 
  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว 

(ประเภท......................................3.....................................................) 

................................................. 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหไวแก 
 

……………………………………..………4……………………..……………………. 

โดยม.ี..............................................5.................................................เปนผูดําเนินกิจการ เพือ่แสดงวา 

เปนผูรบัอนุญาตขายอาหารสัตว ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

ประเภท..................6..........................ณ สถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ....................................7........................................ 

ต้ังอยูเลขที.่..................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................หมูที่..................... 

8 ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..................................................จงัหวัด.............................................. 

รหสัไปรษณีย.........................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 9 ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใชไดจนถึงวันที.่......................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

และใหใชไดเฉพาะสถานที่ขายอาหารสัตวทีร่ะบุไวในใบอนุญาตฉบับน้ีเทาน้ัน 

 

 10 ออกให ณ วันที่..................เดือน...................................พ.ศ............... 

      

       (ลายมือช่ือ)…………………………………..……………………….. 

             11  ตําแหนง.......................................................................... 

           ผูอนุญาต 

คําเตือน 

1.  ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ขายอาหารสัตว หากไม

ปฏิบัติตามตองระวางโทษปรบัไมเกินหน่ึงพันบาท ตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. 2525 

2.  การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

เลมที่...........1............... 

ฉบับที่..........2............... 
                     แบบ  บ.ข.ส. 1 

(ฉบับตออายุ) 
ตัวอยาง 
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 กรมปศุสัตว 
  ใบอนุญาตขายอาหารสตัว 

(ประเภท......................................3.....................................................) 

................................................. 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหไวแก 
 

……………………………………..………4……………………..……………………. 

โดยม.ี..............................................5.................................................เปนผูดําเนินกิจการ เพือ่แสดงวา 

เปนผูรบัอนุญาตขายอาหารสัตว ตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

ประเภท..................6..........................ณ สถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ....................................7........................................ 

ต้ังอยูเลขที.่..................................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................หมูที่..................... 

8 ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..................................................จงัหวัด.............................................. 

รหสัไปรษณีย.........................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 

 9 ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใชไดจนถึงวันที.่......................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

และใหใชไดเฉพาะสถานที่ขายอาหารสัตวทีร่ะบุไวในใบอนุญาตฉบับน้ีเทาน้ัน 

 

 10 ออกให ณ วันที่..................เดือน...................................พ.ศ............... 

      

       (ลายมือช่ือ)…………………………………..……………………….. 

             11  ตําแหนง.......................................................................... 

           ผูอนุญาต 

คําเตือน 

1.  ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ขายอาหารสัตว หากไม

ปฏิบัติตามตองระวางโทษปรบัไมเกินหน่ึงพันบาท ตามมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. 2525 

2.  การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

เลมที่...........1............... 

ฉบับที่..........2............... 
                            แบบ  บ.ข.ส. 1 

ใบแทน 
ลงนาม.................................. 
วันที.่..................................... 

(ฉบับตออายุ) 

ตัวอยาง 
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การคิดคาธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน 

 
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
 

1.  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

     3.1  ขายสงและขายปลกี       ฉบับละ     300     บาท 

     3.2  ขายปลีก        ฉบับละ     100     บาท 

 2. ใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว      ฉบับละ     100     บาท 

 

 

 

............................................................................. 
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ขั้นตอนการชําระเงิน 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เขียนคํารอง 

ชําระเงินท่ีเจาหนาท่ีการเงิน 

เจาหนาท่ีออกใบเสร็จ 

นําใบเสร็จมารับใบอนุญาต 

ลงนามรับใบอนุญาต 

เจาหนาท่ีบันทึกคําขอ 

บันทึกและจัดเก็บสําเนาคํารอง 
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          เลขท่ี.......................... 

คํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม 
 

   วันที............เดือน.............................พ.ศ.............. 
 

ขาพเจาบริษัท/หจก./ราน............................................................................................จะขอรับ 
 

    1.  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว                ขอใหม          ฉบับตออายุ       ใบแทน 

          จํานวน.....................ฉบับ    กําลังผลิต.....................ตัน/ชม. เปนเงิน......................บาท 
 

    2.  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว           ขอใหม          ฉบับตออายุ           ใบแทน 

          จํานวน.....................ฉบับ เปนเงิน..........................บาท  

    3.  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว                 ขอใหม         ฉบับตออายุ        ใบแทน 

             ขายสงและขายปลีก จํานวน..............ฉบบั       ขายปลีก จํานวน..............ฉบับ เปนเงิน.......................บาท 
 

    4.  รวมเปนเงิน..............................................บาท 

 พรอมน้ีขาพเจาขอชําระเงินคาธรรมเนียมเปนเงิน..........................บาท (……………..…………..………………………) 

 

 

 

   (ลงช่ือผูรองขอ)……………………………………………………….. 

            (……………………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน  เลมที.่............................เลขที.่..................ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ.................... 

ใบเสร็จรับเงินกองคลัง  เลมที่................เลขที.่..................ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ.................... 

25



  เลขท่ี.......................... 

คํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม 
 

   วันที............เดือน.............................พ.ศ.............. 
 

ขาพเจาบริษัท/หจก./ราน............................................................................................จะขอรับ 
 

    1.  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว                ขอใหม          ฉบับตออายุ       ใบแทน 

          จํานวน.....................ฉบับ    กําลังผลิต.....................ตัน/ชม. เปนเงิน......................บาท 
 

    2.  ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว           ขอใหม          ฉบับตออายุ           ใบแทน 

          จํานวน.....................ฉบับ เปนเงิน..........................บาท  

    3.  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว                 ขอใหม         ฉบับตออายุ        ใบแทน 

             ขายสงและขายปลีก จํานวน..............ฉบบั       ขายปลีก จํานวน..............ฉบับ เปนเงิน.......................บาท 
 

    4.  รวมเปนเงิน..............................................บาท 

 พรอมน้ีขาพเจาขอชําระเงินคาธรรมเนียมเปนเงิน..........................บาท (……………..…………..………………………) 

 

 

 

   (ลงช่ือผูรองขอ)……………………………………………………….. 

            (……………………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงิน  เลมที.่............................เลขที.่..................ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ.................... 

(สําเนาสําหรับเจาหนาที่กลุมตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวนํ้า) 
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      ใบเสร็จรับเงิน 

ในราชการกรมประมง 

ที่ทําการ......................4.................................... 

                                           5      วันที่........................เดือน............................................พ.ศ....................... 

ไดรับเงินจาก................................6..................................................... 

ตามรายละเอียดดังน้ี 

รายการ จํานวนเงิน 
7 8  

   
   
   
   
   
   

รวม            บาท 8  
 

(ตัวอักษร                         9                                 )  

ไวเปนการถูกตองแลว 

 

 

                                                10          (ลงช่ือ)…………….………………………………………………ผูรับเงิน 

(ตําแหนง)………………………………………………………………….. 

 

 
 

คําเตือน  ใบเสร็จรับเงินน้ี ตองมีลายเซ็นตของเจาพนักงานรบัเงินพรอมดวยตําแหนง จึงจะถือเปนใบเสรจ็ทีร่ับเงิน 

             ของกรมประมง 

 

 

 

 

เลมที่...........1............... 

ฉบับที่..........2............... 

                      เลขที่.....3........ 
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คําอธิบายการเขียนใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตองของกรมประมง 
 

1.   เลมท่ี................................ 
 

      : ใหระบหุมายเลขเลมที่ต้ังแตเริ่มออกใบเสร็จรับเงิน ตามลําดับ  

 

2.   ฉบับท่ี............................... 
 

      : ใหระบหุมายเลขฉบบัที่ตามใบเสรจ็รบัเงิน 

 

3.   เลขท่ี..................................... 

      : ใหระบเุลขที่ตามใบเสรจ็รับเงิน ตามลําดับ (1 เลมมี 50 ฉบับ) 

 

4.   ท่ีทําการ................................ 

      : ใหระบหุนวยงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

 

5.   วันท่ี เดือน พ.ศ.................... 

      : ใหระบุวันที่ออกใบเสร็จ 

 

6.   ไดรับเงินจาก....................... 

      : ใหระบุช่ือบริษัททีม่าชําระเงิน 

 

7.   รายการ............................... 

      : ใหระบุใบอนุญาตอาหารสัตวที่ชําระเงิน จํานวน (ฉบับ) 

 

8.   จํานวนเงิน.......................... 

      : ใหระบจุํานวนเงินเปนตัวเลข 

 

9.   ตัวอักษร............................. 

      : ใหระบจุํานวนเงินเปนตัวอักษร (สุดทายตองมีคําวาบาทถวน) 

 

10. ลงชื่อ ผูรับเงิน ตําแหนง.......................... 

      : ใหระบุช่ือ นามสกุล ของเจาพนักงานรับเงินพรอมดวยตําแหนง จึงจะถือเปนใบเสร็จรับเงิน 

       ของกรมประมง 
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หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
 

ผูรับใบอนุญาตขายสงและขายปลีกอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  ตองปฏิบัติดังนี้ 
1. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาต(หรือใบแทนฯ) ไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย 

ณ สถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
2. จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปน 

สถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
 
                                                              60 ซม. 
     

                 สถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ                 10 ซม. 
                                                                                       
            พ้ืนสีน้ําเงิน หรือ แดง                ตัวอักษรสีขาว สูงไมนอยกวา 3 ซม. 
  ประเภท ขายสงและปลีก  พ้ืนสีน้ําเงิน 
  ประเภท ขายปลีก           พ้ืนสีแดง 

ปายทําดวยวัตถุถาวร มีขนาดกวางและยาวไมนอยกวา 10 x 60 ซม. 
 

 กรณีท่ีสถานท่ีเก็บรักษาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะแยกตางหากจากสถานท่ีขายอาหารสัตว ควบคุมเฉพาะ ให
ผูรับใบอนุญาตจัดใหมีปายท่ีมีลักษณะและสี เชนเดียวกับปายท่ีใชแสดงวาเปนสถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  
                                                             60 ซม. 
     

             สถานท่ีเก็บรักษาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ            10 ซม. 
                                                                                       
            พ้ืนสีน้ําเงิน หรือ แดง                ตัวอักษรสีขาว สูงไมนอยกวา 3 ซม. 
  ประเภท ขายสงและปลีก  พ้ืนสีน้ําเงิน 
  ประเภท ขายปลีก           พ้ืนสีแดง 

ปายทําดวยวัตถุถาวร มีขนาดกวางและยาวไมนอยกวา 10 x 60 ซม. 
 

3. จัดใหมีการแยกเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะเปนสัดสวนตางหากจากสิ่งท่ีอาจทําให 
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

4. รักษาฉลากท่ีภาชนะบรรจุอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีผูผลิต/นําเขาจัดทํามา ใหคงอยู 
โดยครบถวนและชัดเจน 

5. รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตวควบคุมเฉพาะในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะบรรจุอาหาร 
สัตวควบคุมเฉพาะชํารุด หามนํามาขาย 

6. หามขายอาหารสัตว ดังตอไปนี้ 
6.1 อาหารสัตวปลอมปน คืออาหารท่ีใชวัตถุอ่ืนเปนสวนผสมไมตรงกับท่ีข้ึนทะเบียนไว ยกเวนวัตถุซ่ึง

อาจมีไดโดยธรรมชาติ หรืออาหารท่ีเพ่ิม สับเปลี่ยน ใชวัตถุอ่ืนปนหรือลดปริมาณวัตถุท่ีมีคุณคา 
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6.2 อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ คืออาหารท่ีลวงอายุไปจากท่ีแสดงไวในฉลาก มีสิ่งใดๆท่ีอาจเปนพิษอันเกิด
จากการแปรสภาพของอาหารสัตวนั้นหรือบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีตองหาม 

6.3 อาหารสัตวผิดมาตรฐาน คืออาหารท่ีมีคุณภาพหรือมาตรฐานไมถูกตอง 
6.4 อาหารสัตวท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
6.5 อาหารสัตวท่ีถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 
6.6 อาหารสัตวท่ีรัฐมนตรีประกาศใหหามขาย 

7. ผูรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
              การยื่นคําขอตออายุและขอผอนผันภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ไมเกิน 30 วัน ตองระวางโทษปรับวัน
ละไมเกิน 200 บาท นับแตวันถัดจากวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุจนถึงวันท่ีมายื่นขอตออายุใบอนุญาต  

การขอตออายุใบอนุญาตเม่ือลวงพนกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ จะกระทํามิได 
8. กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 
9. ผูรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะยายสถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตองแจงการยายสถานท่ีดังกลาว 

เปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ี ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
10. ผูรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะเลิกกิจการท่ีไดรับอนุญาต ใหแจงการเลิกกิจการ เปนหนังสือตอผูอนุญาต 

(อธิบดีกรมประมง) พรอมสงคืนใบอนุญาต และใหถือวาใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันแจงเลิกกิจการนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวน้ํา 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา 
กรมประมง    
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ภาคผนวก 
 
 

- ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขออนุญาต/ขอตออายุ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
 

- คูมือประชาชน 
 

- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558  
(เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับใบอนุญาตขายอาหารสัตว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขออนุญาต/ขอตออายุ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ข.ส.  ๑ 

 
 
 
 
 

 

คําขออนญุาตขายอาหารสตัว 
   

         เขียนที.่................................................................... 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................
     ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ...................................................................................เลขที.่........................................ออกให  ณ 
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที.่................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................................... 

     ๑.๒  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมูที.่.........................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย.......................... 
เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ.....................................................................................................เลขที.่....................................... 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที.่.................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ...............................................................................อายุ..........................ป 
สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................ 
เลขที.่......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 
อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที.่........... 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

 
 

เลขทีร่ับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผูรบัคําขอ 

นายซื่อสัตย จริงใจ 
35 ไทย 

9 9999 99999 999 บัตรประจําตัวประชาชน 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 98/76 
พหลโยธิน - 

- บางเขน กรุงเทพมหานคร 
10900 0-2999-9999 

นายซื่อสัตย   จริงใจ 35 

บัตรประจําตัวประชาชน ไทย 

98/76 พหลโยธิน - 

- บางเขน กรุงเทพมหานคร 
10900 0-2123-4567 

 

บางเข
น 

กรุงเทพมหานคร 9 9999 99999 
999 

 

 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
 

ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตขายอาหารสัตว 
(กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาต) 

 

1 กรกฎาคม 2560 

พหลโยธิน 37 
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๒ 
 

  ๒.  มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวประเภท 
   ๒.๑    ขายสงและขายปลีก 

   ๒.๒    ขายปลีก 

สําหรับอาหารสัตวดังตอไปน้ี     
   

(1)  ประเภท............................................................................       
  ชนิด.......................................................ผลิตโดย....บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด….. 

                  ชนิด.........................................................ผลิตโดย......บริษัท บีบีบี อาหารสัตว จํากัด.... 
                                  ชนิด........................................................ผลิตโดย......บริษัท ซีซีซี อาหารสัตว จํากัด....... 
      (๒)  ประเภท......อาหารเสริมสาํหรับสัตว................................................................................ 
     ชนิด.........อาหารเสริมโปรตีน.............ผลิตโดย......บรษัิท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด….. 
                   ชนิด..........อาหารเสริมไขมัน..............ผลิตโดย.......บริษัท บีบีบี อาหารสัตว จํากัด....... 
                                  ชนิด.........อาหารเสรมิแรธาตุ..............ผลิตโดย.......บริษัท ซีซีซี อาหารสัตว จํากัด....... 
                                  ชนิด.........อาหารเสรมิวิตามิน..............ผลิตโดย.......บริษัท ดีดีดี อาหารสัตว จํากัด...... 

    (๓)  ประเภท.............................................................................................................................. 
      ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                    ชนิด.......................................................ผลิตโดย............................................................ 
                                  ชนิด.......................................................ผลิตโดย............................................................ 

    (๔)  ประเภท.............................................................................................................................. 
      ชนิด........................................................ผลิตโดย........................................................... 
                    ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................ 
                                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................ 

    (๕)  ประเภท.............................................................................................................................. 
      ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................ 
                     ชนิด........................................................ผลิตโดย........................................................ 
                                   ชนิด........................................................ผลิตโดย.......................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูป 

หัวอาหารสัตว 
สารผสมลวงหนา  

 
 

วัตถุท่ีผสมแลว 
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๓ 
 
  โดยมีสถานที่ขายอาหารสัตว    ช่ือ....................................................................................................... 
อยูเลขที.่..........................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................หมูที.่................... 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................... 
รหสัไปรษณีย....................................................เลขหมายโทรศัพท............................................ 
 
  ๓.  พรอมกบัคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 
     (๓.๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมอีํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 
ผูขออนุญาตไมเกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

    (๓.๒)  หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 
      (๓.๓)  เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ  ไดแก................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ        ใสเครื่องหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 

98/76 พหลโยธิน - 
- บางเขน กรุงเทพมหานคร 

0-2123-4567 10900 

       ( นายซื่อสัตย   จริงใจ) 

 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน,  

ตําแหนง ผูดําเนินกิจการ 

 

 

ใบทะเบียนพาณิชย, ทบ.8, แผนท่ี 

พหลโยธิน 37 
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๔ 
 
ความเห็นเจาหนาท่ี 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
  ผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสรจ็รบัเงิน   เลมที.่.................................................... 
เลขที.่....................................................................ลงวันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ. .................... 
และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที.่...............................................................ลงวันที.่................ 
เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 
  ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที.่.............................................ฉบับที.่............................. 
ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
 ตําแหนง........................................................................ 
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ทะเบียนเลขที่.................................              แบบ  ทค.  0403 
คําขอที.่........................... 

กรมทะเบียนการคา 

ใบทะเบียนพาณิชย 
 

ใบสําคัญนี้ออกใหเพ่ือแสดงวา 
 

...................................................................... 
 

ไดจดทะเบียนพาณิชย  ตามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. 2499 
 

เมื่อวันที่..................................................................... 
 

ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ 
 

..................................................................... 
 

ชนิดแหงพาณิชยกิจ 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
เลขที่...........................หมูที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ................................................จังหวัด........................................... 

 
ออกให  ณ  วันที่........................................................... 

(........................................................) 
                   นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 

99/2558 

จําหนายอาหารสัตวนํ้า   

นายซื่อสัตย  จริงใจ 

6  มิถุนายน  2560 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 

999/255
8 

98/76 - พหลโยธิน 

- บางเขน กรงุเทพมหานคร 

6  มิถุนายน  2560 
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เอกสารประกอบการพจิารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสตัว 
 
ชื่อสถานท่ีขายอาหารสัตว……………………………………………………………………………………………………………..…….…………….…..…… 
ชื่อผูดําเนินกิจการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตขายอาหารสตัว  เลมท่ี…….ฉบับท่ี…../…………ออกให ณ วันท่ี…………….เดือน………………………………พ.ศ………………. 
ใบอนุญาตใหใชไดจนถงึวันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ………….ประเภทอาหารสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดบิ  ชนิด………………………………………………………………………………… 
  ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว  ชนิด…………………………………………………………………………………………………………… 
  ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว  ชนิด……………………………………………………….………. 
  ประเภทผลติภัณฑนมสาํหรับสตัว  ชนิด…………………………………………………………………………………………..… 
มีสถานท่ีขายอาหารสัตวชื่อ…………………………………………………………อยูท่ีอาคาร……………………………………………………………... 
ชั้นท่ี………….เลขท่ี…………………หมู…………….ซอย………………………ถนน……………………………….แขวง/ตําบล…………………………
เขต/อําเภอ…………………………….จังหวัด………………….………..รหัสไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศพัท………………………… 
สถานท่ีขางเคียงและขอสังเกตท่ีเห็นไดชดัเจน……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนท่ี 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีตดิตอไดสะดวกตามสถานท่ี  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………… 
ผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………… 
แผนท่ีตัง้สถานท่ีขายอาหารสตัวของ (บริษัท, หจก., หสน.)……………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

ทบ 8 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
 นายซื่อสัตย   จริงใจ 

- 

อาหารสัตวผสมสําเรจ็รูปและหัวอาหารสัตว ,สารผสมลวงหนา  
 อาหารเสริมโปรตีน,อาหารเสริมไขมัน ,อาหารเสริมแรธาตุ, อาหารเสริมวิตามิน 

 รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
 

 
-  

-    98/76    -    - 
   บางเขน กรุงเทพมหานคร    10900   0-2123-4567 

   ตรงขามบริษัท มิตซูบิชิ สาขาบางเขน 

นายซื่อสัตย   จริงใจ 
นายซื่อสัตย    จริงใจ 

กรณีขออนุญาตขายอาหารสัตวรายใหม 

 
-  
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ทิศเหนือ 

 

 รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
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แบบ  ข.ส.  ๑ 
 
 
 
 

 

คําขออนญุาตขายอาหารสตัว 
   

         เขียนที.่................................................................... 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................
     ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ...................................................................................เลขที.่........................................ออกให  ณ 
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที.่................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................................... 

     ๑.๒  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมูที.่.........................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย.......................... 
เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ......................................................................................เลขที.่..................................................... 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด......................................อยูบานเลขที.่.................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ...............................................................................อายุ..........................ป 
สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................ 
เลขที.่......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 
อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที.่........... 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

 
 
 
 

เลขทีร่ับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผูรบัคําขอ 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 

นายซื่อสัตย  จริงใจ 35 
บัตรประจําตัวประชาชน ไทย 

98/76 พหลโยธิน 
 

- 

- บางเขน กรุงเทพมหานคร 
10900 0-2999-9999 

 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 9 9999 99999 

9999999999, 8888888888 
บางเขน ,  ดอนเมือง 

ดอนเมือง 

- 

วิภาวดีรังสิต - - 

กรุงเทพมหานคร 

10900, 10210 0-2123-4567, - 

-        พหลโยธิน , สรงประภา - 
- บางเขน , ดอนเมือง 

35, 40 ไทย 

98/76, 67/98 

บริษัทจํากัด 
6012345678922 

  6 มิถุนายน  
2560     

45/54 

0-2567-4567 
10210 

นายซื่อสัตย     จริงใจ และนายซื่อตรง  ตอลูกคา  

 

 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

ตัวอยางการกรอกคําขออนุญาตขายอาหารสัตว 
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
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กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 
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๒ 
 
  ๒.  มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวประเภท 
   ๒.๑    ขายสงและขายปลีก 

   ๒.๒    ขายปลีก 

สําหรับอาหารสัตวดังตอไปน้ี 
   
 (๑)  ประเภท.......................................................................................................................... 
 ชนิด........................................................ผลิตโดย...บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด… 

  ชนิด.......................................................ผลิตโดย.....บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด.. 
                                 ชนิด........................................................ผลิตโดย.....บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด.. 

      (๒)  ประเภท....................................................................................................................... 
  ชนิด........................................................ผลิตโดย....บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด... 

                   ชนิด........................................................ผลิตโดย....บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด... 
                                  ชนิด........................................................ผลิตโดย....บริษัท เอเอเอ อาหารสัตว จํากัด... 
             (๓)  ประเภท............................................................................................................................. 
                                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                               ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

      (๔)  ประเภท.............................................................................................................................. 
      ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                                   ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

      (๕)  ประเภท.............................................................................................................................. 
       ชนิด........................................................ผลิตโดย........................................................... 
                     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................ 
                                   ชนิด........................................................ผลิตโดย........................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูป 
หัวอาหารสัตว 
สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) 

 
 

วัตถุท่ีผสมแลว 

อาหารเสรมิโปรตีน 
อาหารเสรมิไขมัน 
อาหารเสรมิแรธาตุ 

อาหารเสรมิสาํหรับสัตว 
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๓ 
 
 
  โดยมีสถานที่ขายอาหารสตัว    ช่ือ....................................................................................................... 
อยูเลขที.่..........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมูที.่................. 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................... 
รหสัไปรษณีย....................................................เลขหมายโทรศัพท............................................ 
 
  ๓.  พรอมกบัคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 
     (๓.๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมอีํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 
ผูขออนุญาตไมเกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

    (๓.๒)  หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 
      (๓.๓)  เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ  ไดแก................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ        ใสเครื่องหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 
45/54 - วิภาวดีรังสิต - 

- ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
0-2567-4567 10210 

 

 

 สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาบัตรประชาชน, ทบ 8 

(นายซื่อสัตย    จริงใจ) 
ตําแหนง ผูดําเนินกิจการ 

แผนท่ี 
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๔ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
  ผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสรจ็รบัเงิน   เลมที.่.................................................... 
เลขที.่....................................................................ลงวันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ. ..................... 
และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที.่...............................................................ลงวันที.่................ 
เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 
  ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที.่...............................................ฉบับ............................... 
ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
    ตําแหนง.......................................................................    

 
 
 
 
 
 

42



 

ที่  กท. 123456         สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรงุเทพมหานคร 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

 
  หนังสือรับรอง 

 

 ขอรบัรองวาบริษัทน้ี  ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
เมื่อวันที ่…………………………..ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ .................................                                  
ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือน้ี  ดังน้ี 
 1.  ช่ือบริษัท……….………………………จํากัด 

2.  กรรมการของบริษัท มี ……………คน  ตามรายช่ือดังตอไปน้ี 
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………... 
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………... 

3.  จํานวนหรือช่ือกรรมการซึง่ลงช่ือผกูพันบริษัทได  คือ 
………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ทุนจดทะเบียน  ……………………..….บาท/…........................................./ 
5.  สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที…่……………………………………………………………………......... 
6.  วัตถุประสงคของบริษัท ม…ี….ขอ  ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรบัรองน้ี  จํานวน…แผน 

โดยมีลายมอืช่ือนายทะเบียนซึง่รบัรองเอกสารและประทบัตราสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนสําคัญ 
 
       ออกให ณ วันที่…………………………………..… 
             
       ……………………………………………………… 

      (…………………………………………………….) 
           นายทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํารับรองทีถู่กตองสมบูรณตองมีเลขที ่
มีลายมือชื่อเตม็นายทะเบียน 

และประทับตรานายทะเบียนดวย 

เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
3 

นายซื่อสัตย     จริงใจ นายซื่อตรง ตอลูกคา 

นางสาวไดใจ  ไปเลย 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันประทับตราบริษัท 

5812345678
9                

6 มิถุนายน 2558 
 

45/54  ถนนวิภาวดีรังสิต   เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210 

หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่บริษัท 
ไดนํามาจดทะเบียนไวเพ่ือผลทางกฎหมายเทานั้น 

ขอเท็จจริงเปนสิ่งที่ควรหาไวพิจารณาฐานะ 

ตัวอย่าง 

 6  มิถุนายน  2558 

1,000,000 หน่ึงลานบาทถวน 

22 
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รายละเอียดวัตถุประสงค 
              
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1) ซื้อ  จัดหา  รับ  เชา  เชาซื้อ  ถือกรรมสิทธ์ิ  ครอบครอง  ปรับปรงุ  ใช  และจัดการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสนิใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพัยสินน้ัน 
 (2) ขาย  โอน  จํานอง  จํานํา  แลกเปลี่ยน  และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3) เปนนายหนา ตัวแทน  ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกจิทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม  และการคาหลักทรัพย 
 (4) กูยืมเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบันการเงินอื่น  และใหกูยืมเงินหรอืใหเครดิต
ดวยวิธีการอื่น  โดยจะมีหลกัประกันหรอืไมก็ตาม  รวมทัง้การรับ  ออก  โอน  และสลักหลงัต๋ัวเงินหรอื 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น  เวนแตในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร 
 (5) ทําการจัดต้ังสํานักงานสาขาหรือแตงต้ังตัวแทน  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 (6) เขาเปนหั้นสวนจํากัดความรบัผิดชอบในหางหุนสวนจํากดั  เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด  และ 
บริษัทมหาชนจํากัด 
วัตถุประสงคประกอบพาณิชยกรรม 
 (7) ประกอบกิจการคาสัตวมีชีวิต  เน้ือสัตวชําแหละ  เน้ือสตัวแชแข็ง  และเน้ือสัตวบรรจุกระปอง 
 (8) ประกอบกิจการคา  ขาว  ขาวโพด  มันสําปะหลัง  มันสาํปะหลังอัดเม็ด  กาแฟ  เม็ดมะมวงหินพานต   
ถ่ัว งา  ละหุง  ยางแผน  หรือยางชนิดอื่นอันผลิตข้ึนไดมาจากสินคาดังกลาว ครั่ง หนังสัตว เขาสัตว  ไม  แร  ยาง ยาง
ดิบ  ยางแผน  หรือยางชนิดอื่นอันผลติข้ึนหรอืไดมาจากสวนหน่ึงสวนใดของตนยางพาราของปา  สมุนไพร   
และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด 
 (9) ประกอบกิจการคา  ผัก  ผลไม  หนอไม  พริกไทย  พืชสวน  บุหรี่  ยาเสน  เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม  นํ้าแร   
นํ้าผลไม  สรุา  เบียร  อาหารสด  อาหารแหง  อาหารสําเรจ็รปู  อาหารทะเลบรรจุกระปอง  เครื่องกระปอง   
เครื่องปรงุอาหาร  นํ้าซอส  นํ้าตาล  นํ้ามันพืช  อาหารสัตว  และเครื่องบรโิภคอื่น    
 (10) ประกอบกจิการคา  ผา  ผาทอจากใยสังเคราะห  ดาย  ดายยางยืด  เสนใยไนลอน  ใยสังเคราะห   
เสนดายยืด  เครื่องนุงหม  เสื้อผาสําเรจ็รปู  เครื่องแตงกาย  เครื่องประดับกาย  ถุงเทา  ถุงนอง  เครื่องหนัง  รองเทา  
กระเปา  เครื่องอุปโภคอื่น  สิงทอ  อุปกรณเลนกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาเอกสารน้ีแนบทายหนังสือรับรอง 
............................................................. 
(...........................................................) 

นายทะเบียน 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต 
นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการน้ัน 

แบบ ว.1 ออกให ณ วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 
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รายละเอียดวัตถุประสงค 
              
 
 (11) ประกอบกจิการคา  เครื่องเคหภัณฑ  เครื่องเรือน  เฟอรนิเจอร  เครื่องแกว  เครื่องครัว  ตูเย็น  
เครื่องปรบัอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ  พัดลม  เครื่องดูดอากาศ  หมอหุงขาวไฟฟา  เตารีดไฟฟา  เครื่องทําความรอน  
เครื่องทําความเย็น  เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณไฟฟา  รวมทั้งอะไหลและอปุกรณของสินคาดังกลาว 
 (12) ประกอบกจิการคาวัสดุกอสราง  อุปกรณและเครื่องมือใชในการกอสราง  เครื่องมือชางทุกประเภท  สี  
เครื่องมือทาสี  เครื่องตกแตงอาคาร  เครือ่งเหล็ก  เครื่องทองแดง  เครื่องทองเหลือง  เครื่องเคลือบ  เครื่องสุขภัณฑ  
อุปกรณประปา  รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 
 (13) ประกอบกิจการคา  เครื่องจักร  เครื่องยนต  เครื่องมือกล  เครื่องทุนแรง  ยานพาหนะ  เครื่องกําเนิดไฟฟา  
เครื่องสูบนํ้า  เครือ่งบําบัดนํ้าเสีย  และเครื่องกําจัดขยะ 
 (14) ประกอบกจิการคา  นํ้ามันเช้ือเพลิง  ถานหิน  ผลิตภัณฑอยางอื่นทีก่อใหเกิดพลังงาน  และสถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิง 
 (15) ประกอบกจิการคา  ยา  ยารักษาโรค  เภสัชภัณฑ  เคมีภัณฑ  เครื่องมือแพทย  เครื่องมือ  เครื่องใช 
ทางวิทยาศาสตร  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช  ยาบํารุงพืชและสัตวทุกชนิด 
 (16) ประกอบกจิการคาเครื่องสําอาง  อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชเสริมความงาม 
 (17) ประกอบกจิการคา  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพ  หนังสือ  อุปกรณการเรียน  การ
สอน  อุปกรณการถายภาพและภาพยนตร  เครื่องคํานวณ  เครื่องพิมพ  อุปกรณการพมิพ  สิง่พมิพ  หนังสือพมิพ  ตูเก็บ
เอกสาร  เครื่องใชสํานักงาน  เครื่องมือสื่อสาร  คอมพิวเตอร  รวมทั้งอปุกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 
 (18) ประกอบกจิการคาทอง  นาก  เงิน  เพชร  พลอย  และอัญมณีอื่น  รวมทัง้วัตถุทําเทียมสิง่ดังกลาว 
 (19) ประกอบกจิการคาเม็ดพลาสติก  พลาสติก  หรือสิ่งอื่นซึ่งมลีักษณะคลายคลึงกนั  ทั้งที่อยูในสภาพ
วัตถุดิบหรือสําเร็จรูป 
 (20) ประกอบกจิการคา  ยางเทียม  วัตถุหรือสินคาดังกลาวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 
 (21) สั่งเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ  ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไวใน 
วัตถุที่ประสงค 
 (22) ทําการประมูลเพื่อขายสินคาเพื่อขายสินคาตามวัตถุประสงคใหแกบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล   
สวนราชการและองคการของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

สําเนาเอกสารน้ีแนบทายหนังสือรับรอง 
............................................................. 
(...........................................................) 

นายทะเบียน 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต 
นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.1 

45



          
 

ปดอากรแสตมป 30 บาท 
หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 

 
เขียนที…่………………………………………………………… 

วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 
  โดยหนังสือฉบบัน้ีขาพเจา…………………………………………………………….……..(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที…่………………หมูที…่……..ถนน………………………………………ตําบล/แขวง………..……………….….. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………………...โดยม…ี…………………………..……………………………..…… 
..………………………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย  เลขที…่……………….………………ลงวันที…่………....……………………ขอมอบอํานาจและ
แตงต้ังให…..…..………………………………….............เปนผูดําเนินกิจการของบริษัท  และมอีํานาจกระทําการแทนขาพเจา 
ในกิจการเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558  ตลอดจนเปนผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือในคําขอ คําใหการ คํารอง หนังสือช้ีแจง รับรองเอกสาร รับทราบคําสั่งของทางราชการ  ลงนามในเอกสาร
ทั้งปวง  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรบัมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมผีล
ผูกพันกับขาพเจา  เสมือนหน่ึงขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จึงไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลกัฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)………………………………………...ผูรบัมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
หมายเหตุ - แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สาํเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบและผูรบัมอบ  พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

45/54 - วิภาวดีรังสิต
รังสิต 

- 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายซื่อสัตย  จริงใจ  และ 
นายซื่อตรง  ตอลูกคา 

60123456789 6 มิถุนายน 2560 
นายซื่อสัตย    จริงใจ 

นายซื่อสัตย    จริงใจ 

นายซื่อตรง  ตอลูกคา 

นายซื่อสัตย    จริงใจ 

นายสมัคร  รักงาน 

นางสาวใจดี  มีความสุข 

ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
 (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
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ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนที…่……………………………………………… 
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนังสือฉบบัน้ีขาพเจา……………………..…………………..……………………………….(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล)
สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที…่………………หมูที…่……..ถนน…………………………ตําบล/แขวง…….………….-...…………………… 
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………...โดยม…ี……………………………..…….…………………… 
..…………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวง
พาณิชย  เลขที่…………..…............ลงวันที…่……….…………...…….ขอมอบอํานาจให…….………..………………..……เปนผูมี
อํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ. 
2558  กับกองวิจัยและพฒันาอาหารสัตวนํ้า  กรมประมง  ทั้งน้ีโดยให……………………………………….เปนผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือ  ในคําขอฯ  คําใหการ  คํารอง  หนังสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงทีเ่กี่ยวของกบัการขออนุญาตผลิต
อาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว   การขอตออายุนําเขาซึง่
อาหารสัตว  การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว  การขอแกไขใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว  การขออนุญาตขายอาหาร
สัตว  การขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ  การขอใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตว  การขอแกไขเปลี่ยนแปลงถอยคํา  หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสารทีเ่กี่ยวของไดทั้งสิ้น  ตลอดจนการ
ย่ืนและรบัเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  รับรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่  รับทราบ
คําสั่งทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรบัมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมผีล
ผูกพัน  กับขาพเจาเสมือนหน่ึงขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จึงไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลกัฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรบัมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

หมายเหตุ - แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชนของผู
มอบและผูรับมอบ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไวในหนังสอืรบัรองนิติบุคคล 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า จํากัด 
45/54 

- 
วิภาวดีรังสิต 

- 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายซื่อสัตย     จริงใจ 

60123456
789  

6 มิถุนายน 2560 

นางสาวใจดี   มีความสุข 

นางสาวใจดี   มีความสุข 
 

นายซื่อสัตย     จริงใจ 

นางสาวใจดี   มีความสุข 
 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
จํากัด 

ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจผูมากระทําการแทน 
 (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

นายสมัคร  รักงาน 

นายชํานาญ  เกงการงาน 
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ทะเบียนเลขที่              แบบ  ทค.  0401 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท 

 
ใบสําคญันีอ้อกใหเพือ่แสดงวา 

 
 
 
 

       …………………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรุงเทพมหานคร 

 

เมื่อวันที…่……………………………………. 
 

ออกให  ณ  วันที่……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        .....................................................................  
(…………………………………………) 

นายทะเบียน 
 
 
 
 

 

บริษทั เพื่อนอาหารสตัวน้ํา  จํากดั 

0135560010513 

6  มิถุนายน  2560 

6 มิถุนายน  2560 
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เอกสารประกอบการพจิารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสตัว 
 
ช่ือสถานที่ขายอาหารสัตว…………………………………………….…………….………………………………………………….……………… 
ช่ือผูดําเนินกจิการ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมที…่….ฉบับที.่.....……….…ออกให ณ วันที่…………….เดือน……………………พ.ศ………. 
ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ………….ประเภทอาหารสัตวที่ไดรับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด…………………………………………………………………………………………………….…… 
  ประเภทวัตถุที่ผสมแลว  ชนิด………………………………………………………………………… 
  ประเภทอาหารเสรมิสําหรบัสัตว  ชนิด……………………………………………………….………. 
  ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว  ชนิด……………………………………………………………………… 
มีสถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ…………………………………………………………อยูที่อาคาร………………………...ช้ันที่………………..
เลขที…่……………………….…หมู…………….ซอย……………………………ถนน........................................……………………………
แขวง/ตําบล .....………………เขต/อําเภอ………………………………………..จังหวัด………………………………………….…….……… 
รหสัไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ขางเคียงและขอสังเกตทีเ่ห็นไดชัดเจน…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที ่
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ติดตอไดสะดวกตามสถานที่  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………… 
ผูรบัมอบอํานาจจากผูรบัใบอนุญาตช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
แผนที่ต้ังสถานที่ขายอาหารสัตวของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบ 8 

บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 
นายซื่อสัตย    จริงใจ 

 - 
อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูปและหัวอาหารสัตว ,สารผสมลวงหนา(พรีมิกซ) 

 อาหารเสริมโปรตีน,อาหารเสริมไขมัน ,อาหารเสริมแรธาตุ 
  - 

 บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด       -    - 
45/54 - 

   - 
วิภาวดีรังสิต - 

ดอนเมือง    กรุงเทพมหานคร 
10210 0-2567-4567 

      ตรงขามบริษัท มิตซูบิชิ สาขาบางเขน 

นายซื่อสัตย    จริงใจ 
นายซื่อสัตย    จริงใจ 

กรณีขอใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหม 

   - - - - - 

- 

 บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

 

ทิศเหนือ 
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แบบ  ข.ส.  ๒ 
 
 
 
 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสตัว 
   

         เขียนที.่................................................................... 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................
            ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ...................................................................................เลขที.่........................................ออกให  ณ 
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที.่................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท...................................................................... 

     ๑.๒  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมูที.่.........................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย.......................... 
เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ.....................................................................................................เลขที.่....................................... 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที.่.................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ...............................................................................อายุ..........................ป 
สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................ 
เลขที.่......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 
อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที.่........... 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

 
 
 
 

เลขทีร่ับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผูรบัคําขอ 

นายซื่อสัตย  จริงใจ 

1 

ไทย 
9 9999 99999 

999 
บัตรประจําตัวประชาชน 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 98/76 

- พหลโยธิน - 
- บางเขน กรุงเทพมหานคร 

10900 0-2999-9999 

นายซื่อสัตย  จริงใจ 35 
บัตรประจําตัวประชาชน ไทย 

98/76 พหลโยธิน 37 พหลโยธิน - 

- บางเขน กรุงเทพมหานคร 
10900 0-2123-4567 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 9 9999 99999 

 

 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 

ตัวอยางการกรอกคําขอตออาบุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
(กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาต) 

 

35 

กรกฎาคม 2560 
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๒ 
 
  ไดรับอนุญาตขายอาหารสัตว    เลมที.่...............................ฉบับที.่.......................................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน....................................................พ.ศ.........................และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
วันที่….................เดือน...................................พ.ศ.....................มีสถานทีข่ายอาหารสัตวช่ือ...........................................
อยูเลขที.่...........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..................................................หมูที.่...................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...........................................
รหสัไปรษณีย.........................................เลขหมายโทรศัพท............................................................ 
 

๒.  มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวดังกลาวเพื่อใชตอไป 
๓.  พรอมกบัคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 (๓.๑)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวหรือใบแทน 
    (๓.๒)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมอีํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 
ผูขออนุญาตไมเกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
      (๓.๓)  เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ  ไดแก
..................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.. 
 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ        ใสเครื่องหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

 

กรุงเทพมหานคร 
0-2123-4567 10900 

1 ป.1/2559 
1 กุมภาพันธ 2559 

31 ธันวาคม 2559 รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
98/76 พหลโยธิน - 

- 

บางเขน 
 

 

 

นายซื่อสัตย  จริงใจ 
ตําแหนง ผูดําเนินกิจการ 

สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาบัตรประชาชน,  
รูปถายราน,ทบ 8 

พหลโยธิน 37 
- 
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๔ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
...................................................................................................................................................................................................................……………………... 
...................................................................................................................................................................................................................……………………... 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
...................................................................................................................................................................................................................……………………... 
...................................................................................................................................................................................................................……………………... 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
  ผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสรจ็รบัเงิน   เลมที.่.................................................... 
เลขที.่....................................................................ลงวันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ. .................... 
และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที.่......................................................ลงวันที.่....................... 
เดือน..............................................พ.ศ. ....................... 
  ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที.่...............................................ฉบับ............................... 
ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
 ตําแหนง....................................................................... 
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ทะเบียนเลขที่.................................           แบบ  ทค.  0403 
คําขอที.่........................... 

กรมทะเบียนการคา 

ใบทะเบียนพาณิชย 
 

ใบสําคัญนี้ออกใหเพ่ือแสดงวา 
 

...................................................................... 
 

ไดจดทะเบียนพาณิชย  ตามพระราชบญัญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ. 2499 
 

เมื่อวันที่..................................................................... 
 

ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ 
 

..................................................................... 
 

ชนิดแหงพาณิชยกิจ 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
เลขที่...........................หมูที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ................................................จังหวัด........................................... 

 
ออกให  ณ  วันที.่.......................................................... 

(........................................................) 
    นายทะเบียน 
 
 
 
 

 

จําหนาย  อาหารสัตว ทุกชนิด 

นายซ่ือสัตย   จริงใจ 

14  มกราคม  2559 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 

98/76 - พหลโยธิน 
- บางเขน กรุงเทพมหานคร 

99/2558 

999/255
8 

พหลโยธิน 37 
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เอกสารประกอบการพจิารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสตัว 
 

ช่ือสถานที่ขายอาหารสัตว…………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
ช่ือผูดําเนินกจิการ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมที…่….ฉบับที.่.....……….…ออกให ณ วันที่…….เดือน…….…………………พ.ศ……………. 
ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ………….ประเภทอาหารสัตวที่ไดรับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด…………………………………………………………………………………………………….. 
  ประเภทวัตถุที่ผสมแลว  ชนิด………………………………………………………………………… 
  ประเภทอาหารเสรมิสําหรบัสัตว  ชนิด……………………………………………………….………. 
  ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว  ชนิด………………………………………………………………………..…… 
มีสถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ…………….………………………………………………………อยูที่อาคาร……….…………………..…... 
ช้ันที่………….เลขที…่………………หมู…………….ซอย……..……….……………………ถนน………………….…………………………. 
แขวง/ตําบล………………………………….เขต/อําเภอ…………………………….จังหวัด……………………………….……………….. 
รหสัไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………….……………………………….. 
สถานที่ขางเคียงและขอสังเกตทีเ่ห็นไดชัดเจน……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที ่
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ติดตอไดสะดวกตามสถานที่  คือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………….. 
ผูรบัมอบอํานาจจากผูรบัใบอนุญาตช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………… 
แผนที่ต้ังสถานที่ขายอาหารสัตวของ (บริษัท, หจก., หสน.)……………………………………………………………………….… 
 
 

 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
นายซื่อสัตย    จริงใจ 

 - 
อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูปและหัวอาหารสัตว ,สารผสมลวงหนา(พรีมิกซ) 

 อาหารเสริมโปรตีน,อาหารเสริมไขมัน ,อาหารเสริมแรธาตุ 
  - 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
 

   - 
   -    98/76 -    พหลโยธิน 

    -    บางเขน    กรุงเทพมหานคร 
   10900   0-2123-4567 

นายซื่อสัตย   จริงใจ 
นายซื่อสัตย   จริงใจ 

กรณีขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

   1  ป.1/2559  1  กุมภาพันธ     2559 

  2559 

   ตรงขามบริษัท มิตซูบิชิ  สาขาบางเขน 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 

 

   พหลโยธิน 37 
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ปดอากรแสตมป 30 บาท 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนที่………………………………………………… 
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

   โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา……………………..…………………………………………….อายุ……………….…ปสัญชาติ...................
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ)......................................................เลขที่................................……….......................................
ออกให ณ เขต /อําเภอ........................................…………จังหวัด……………….………………....……….…อยูบานเลขที่.............................. ……
ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................หมูที.่......................แขวง/ตําบล...................................……….. 
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………………………...ขอมอบอํานาจให………………………..……………...………………………. 
อายุ..……………ป สัญชาติ………………ถือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ)…………………………….……………………………………….. 
เลขที่..............................................ออกให ณ เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................................………… 
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..........................................หมูที.่.........................……… 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.........................................................จังหวัด...................................................………. 
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ. 2558  กับ 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า กรมประมง  ทั้งน้ีโดยให………………................................……………………….....เปนผูมีอํานาจลงลายมือ
ชื่อ  ในคําขอฯ คําใหการ คํารอง หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เก่ียวของกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขอตออายุ
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขออนุญาตนําเขาซ่ึงอาหารสัตว  การขอตออายุนําเขาซ่ึงอาหารสัตว การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว การ
ขอแกไขใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว การขออนุญาตขายอาหารสัตว การขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว การขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว การขอแกไขเปล่ียนแปลงถอยคํา หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสาร
ที่เก่ียวของไดทั้งส้ิน  ตลอดจนการยื่นและรับเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  รับรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคําตอพนักงาน
เจาหนาที่  รับทราบคําส่ังทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  กับ
ขาพเจาเสมือนหน่ึงขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีตั้งแตวันที่.............เดือน..............................พ.ศ........….    
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูรับมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
 
 

หมายเหตุ - แนบสําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชน  ของผูมอบและผูรับมอบ (บุคคลธรรมดา)   

นายซื่อสัตย    จริงใจ ไทย 
บัตรประจําตัวประชาชน 123456987654

3 
พหลโยธิน - 

ดอนเมือง 

นายซื่อตรง  ตอลูกคา 

นายซื่อสัตย     จริงใจ 

นายซื่อตรง  ตอลูกคา 

รานเพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  

ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจผูมากระทําการแทน 
 (กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูขออนุญาต) 

นายสมัคร  รักงาน 

นางสาวใจดี  มีความสุข 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 98/76 
- 

บางเขน กรุงเทพมหานคร นายซื่อตรง  ตอลูกคา 
40 ไทย 
8888888888888 

บัตรประจําตัวประชาชน 
กรุงเทพมหานคร 

67/98 - สรงประภา - 
- ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

35 
30 มิถุนายน 2560 

30 มิถุนายน 2560 

   พหลโยธิน 37 
 

- 
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แบบ  ข.ส.  ๒ 
 
 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสตัว 
   

         เขียนที.่................................................................... 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................
     ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ...................................................................................เลขที.่........................................ออกให  ณ 
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที.่................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

     ๑.๒  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที.่......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมูที.่.........................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย.......................... 
เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 
ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบ)ุ.....................................................................................เลขที.่........................................................ 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที.่.................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ช่ือ...............................................................................อายุ..........................ป 
สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอื่น  (ระบ)ุ............................................................ 
เลขที.่......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 
อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที.่........... 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหสัไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 
 
 
 
 

เลขทีร่ับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงช่ือ..........................ผูรบัคําขอ 

       บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

บัตรประจําตัวประชาชน 

นายซื่อสัตย  จริงใจ 35 
บัตรประจําตัวประชาชน ไทย 

98/76 พหลโยธิน - 
- บางเขน กรุงเทพมหานคร 

10900 0-2999-9999 

บางเขน กรุงเทพมหานคร 9 9999 99999 
999 

9999999999, 8888888888888 

กรุงเทพมหานคร บางเขน, ดอนเมือง 

ดอนเมือง 

- 

วิภาวดีรังสิต - - 

กรุงเทพมหานคร 

10900 ,  10210 0-2123-4567, - 

- พหลโยธิน , สรงประภา - 
- บางเขน , ดอนเมือง 

 

35 ,40 ไทย 

98/76, 67/98 

    บริษัทจํากัด 
58123456789 

 

  6 มิถุนายน  2558 
45/54 

0-2567-4567 
10210 

นายซื่อสัตย     จริงใจ และนายซื่อตรง  ตอลูกคา 

 

 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

ตัวอยางการกรอกคําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร 

1 กรกฎาคม 2560 

   พหลโยธิน 37 
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 ๒ 
 
  ไดรับอนุญาตขายอาหารสัตว    เลมที่................................ฉบับที.่......................................................
ออกให ณ วันที่…....................เดือน......................................................พ.ศ.........................และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ
วันที่...................................เดือน........................................................พ.ศ............................มีสถานที่ขายอาหารสัตว 
ช่ือ...........................................................................อยูเลขที.่..................................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน........................................................หมูที.่.................................ตําบล/แขวง........................................................... 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด ...............................................รหสัไปรษณีย...................................
เลขหมายโทรศัพท........................................ 
 

๒.  มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวดังกลาวเพื่อใชตอไป 
๓.  พรอมกบัคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 (๓.๑)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวหรือใบแทน 
    (๓.๒)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมอีํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 
ผูขออนุญาตไมเกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)  
      (๓.๓)  เอกสารหลักฐานอื่น  ๆ  ไดแก................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.. 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ        ใสเครื่องหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

กรุงเทพมหานคร 
0-2651-4995 

10250 

 

1 ป.1/2559 
   1 กุมภาพันธ      2559      

   31 ธันวาคม     2559      
บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 25/10 

- 

ลาดพราว    - คลองจ่ัน 
บางกะป 

 

นายซื่อสัตย   จริงใจ 

 

ตําแหนง ผูดําเนินกิจการ 

สาํเนาทะเบียนบา้น,สาํเนาบตัรประชาชน, ทบ 8 

   - 
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๓ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
....................................................................................................................................................................................................................…………………….. 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
  ผูย่ืนคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสรจ็รบัเงิน   เลมที.่................................................... 
เลขที.่....................................................................ลงวันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ. .................... 
และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที.่...............................................................ลงวันที.่............... 
เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 
  ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที.่...............................................ฉบับ............................... 
ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
    ตําแหนง.......................................................................    
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ที่  สจ. 6003776       สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
                กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

 
หนังสือรับรอง 

 

 ขอรบัรองวาบริษัทน้ี  ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เปนนิติบุคคลประเภท  บริษัทจาํกัด 
ทะเบียนเลขที…่……………………………………….เมื่อวันที…่………………………………..ปรากฏขอความในรายการตามเอกสาร
ทะเบียน ณ วันออกหนังสอื  ดังน้ี 

1. ช่ือบริษัท  “บริษัท………………………………………………………….จํากัด” 
2. กรรมการของบริษัท มี ……………………คน  ตามรายช่ือ  ดังตอไปน้ี 

(1)………………………………………………(2)…………………………………………………... 
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………... 
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………... 
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………... 

3. จํานวนหรือช่ือกรรมการซึง่ลงช่ือผูกพันบริษัทได  คือ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทุนจดทะเบียน  กําหนดไวเปนจํานวนเงิน…………………………………………………..บาท 
5. สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที…่……………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………… 
6. วัตถุประสงคของบริษัท ม…ี….ขอ  ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองน้ี  จํานวน..…..แผน 

โดยมีลายมอืช่ือนายทะเบียนซึง่รบัรองเอกสารและประทบัตราสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนสําคัญ 
 
       ออกให ณ วันที่…………………………………..… 
             
       ……………………………………………………… 

      (…………………………………………………….) 
          นายทะเบียน 
 
 
 

คํารับรองท่ีถูกตองสมบูรณตองมีเลขท่ี 
มีลายมือชื่อเต็มนายทะเบียน 

และประทับตรานายทะเบียนดวย 

เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  
3 

นายซื่อสัตย     จริงใจ นายซื่อตรง  ตอลูกคา 
นางสาวไดใจ  ไปเลย 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันประทับตราบริษัท 

5812345678
9 

6 มิถุนายน  2558 

- 2,000,000 - / สองลาน 
- 45/54  ถนนวิภาวดีรังสิต   เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 10210 

 

22 3 

หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความท่ีบริษัท 
ไดนํามาจดทะเบียนไวเพ่ือผลทางกฎหมายเทานั้น 

ขอเท็จจริงเปนสิ่งท่ีควรหาไวพิจารณาฐานะ 

 

ตัวอย่าง 

 11  มิถุนายน  2558 
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รายละเอียดวัตถุประสงค 
              
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1) ซื้อ  จัดหา  รับ  เชา  เชาซื้อ  ถือกรรมสิทธ์ิ  ครอบครอง  ปรับปรงุ  ใช  และจัดการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสนิใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรพัยสินน้ัน 
 (2) ขาย  โอน  จํานอง  จํานํา  แลกเปลี่ยน  และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3) เปนนายหนา ตัวแทน  ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกจิทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม  และการคาหลักทรัพย 
 (4) กูยืมเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบันการเงินอื่น  และใหกูยืมเงินหรือใหเครดิต
ดวยวิธีการอื่น  โดยจะมีหลกัประกันหรอืไมก็ตาม  รวมทัง้การรับ  ออก  โอน  และสลักหลงัต๋ัวเงินหรอื 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น  เวนแตในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร 
 (5) ทําการจัดต้ังสํานักงานสาขาหรือแตงต้ังตัวแทน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6) เขาเปนหั้นสวนจํากัดความรบัผิดชอบในหางหุนสวนจํากดั  เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด  และ 
บริษัทมหาชนจํากัด 
วัตถุประสงคประกอบพาณิชยกรรม 
 (7) ประกอบกิจการคาสัตวมีชีวิต  เน้ือสัตวชําแหละ  เน้ือสตัวแชแข็ง  และเน้ือสัตวบรรจุกระปอง 
 (8) ประกอบกิจการคา  ขาว  ขาวโพด  มันสําปะหลัง  มันสาํปะหลังอัดเม็ด  กาแฟ  เม็ดมะมวงหินพานต   
ถ่ัว  งา  ละหุง  ยางแผน  หรือยางชนิดอื่นอันผลิตข้ึนไดมาจากสินคาดังกลาว  ครั่ง  หนังสัตว  เขาสตัว  ไม  แร  ยาง  
ยางดิบ  ยางแผน  หรือยางชนิดอื่นอันผลิตข้ึนหรือไดมาจากสวนหน่ึงสวนใดของตนยางพาราของปา  สมุนไพร   
และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด 
 (9) ประกอบกิจการคา  ผัก  ผลไม  หนอไม  พริกไทย  พืชสวน  บุหรี่  ยาเสน  เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม  นํ้าแร   
นํ้าผลไม  สรุา  เบียร  อาหารสด  อาหารแหง  อาหารสําเรจ็รปู  อาหารทะเลบรรจุกระปอง  เครื่องกระปอง   
เครื่องปรงุอาหาร  นํ้าซอส  นํ้าตาล  นํ้ามันพืช  อาหารสัตว  และเครื่องบรโิภคอื่น    
 (10) ประกอบกจิการคา  ผา  ผาทอจากใยสังเคราะห  ดาย  ดายยางยืด  เสนใยไนลอน  ใยสังเคราะห   
เสนดายยืด  เครื่องนุงหม  เสื้อผาสําเรจ็รปู  เครื่องแตงกาย  เครื่องประดับกาย  ถุงเทา  ถุงนอง  เครื่องหนัง  รองเทา  
กระเปา  เครื่องอุปโภคอื่น  สิงทอ  อุปกรณเลนกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ว.1 

สําเนาเอกสารน้ีแนบทายหนังสือรับรอง 
............................................................. 
(...........................................................) 

นายทะเบียน 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต 
นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการน้ัน 
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รายละเอียดวัตถุประสงค 
              
 
 (11) ประกอบกจิการคา  เครื่องเคหภัณฑ  เครื่องเรือน  เฟอรนิเจอร  เครื่องแกว  เครื่องครัว  ตูเย็น  
เครื่องปรบัอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ  พัดลม  เครื่องดูดอากาศ  หมอหุงขาวไฟฟา  เตารีดไฟฟา  เครื่องทําความรอน  
เครื่องทําความเย็น  เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องใชไฟฟา  อุปกรณไฟฟา  รวมทั้งอะไหลและอปุกรณของสินคาดังกลาว 
 (12) ประกอบกจิการคาวัสดุกอสราง  อุปกรณและเครื่องมือใชในการกอสราง  เครื่องมือชางทุกประเภท  สี  
เครื่องมือทาสี  เครื่องตกแตงอาคาร  เครือ่งเหล็ก  เครื่องทองแดง  เครื่องทองเหลือง  เครื่องเคลือบ  เครื่องสุขภัณฑ  
อุปกรณประปา  รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 
 (13) ประกอบกิจการคา  เครื่องจักร  เครื่องยนต  เครื่องมือกล  เครื่องทุนแรง  ยานพาหนะ  เครื่องกําเนิดไฟฟา  
เครื่องสูบนํ้า  เครือ่งบําบัดนํ้าเสีย  และเครื่องกําจัดขยะ 
 (14) ประกอบกจิการคา  นํ้ามันเช้ือเพลิง  ถานหิน  ผลิตภัณฑอยางอื่นทีก่อใหเกิดพลังงาน  และสถานีบริการ
นํ้ามันเช้ือเพลิง 
 (15) ประกอบกจิการคา  ยา  ยารักษาโรค  เภสัชภัณฑ  เคมีภัณฑ  เครื่องมือแพทย  เครื่องมือ  เครื่องใช 
ทางวิทยาศาสตร  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช  ยาบํารุงพืชและสัตวทุกชนิด 
 (16) ประกอบกจิการคาเครื่องสําอาง  อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชเสริมความงาม 
 (17) ประกอบกจิการคา  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพ  หนังสือ  อุปกรณการเรียน  การ
สอน  อุปกรณการถายภาพและภาพยนตร  เครื่องคํานวณ  เครื่องพิมพ  อุปกรณการพมิพ  สิง่พมิพ  หนังสือพมิพ  ตูเก็บ
เอกสาร  เครื่องใชสํานักงาน  เครื่องมือสื่อสาร  คอมพิวเตอร  รวมทั้งอปุกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 
 (18) ประกอบกจิการคาทอง  นาก  เงิน  เพชร  พลอย  และอัญมณีอื่น  รวมทัง้วัตถุทําเทียมสิง่ดังกลาว 
 (19) ประกอบกจิการคาเม็ดพลาสติก  พลาสติก  หรือสิ่งอื่นซึ่งมลีักษณะคลายคลึงกัน  ทั้งที่อยูในสภาพ
วัตถุดิบหรือสําเร็จรูป 
 (20) ประกอบกจิการคา  ยางเทียม  วัตถุหรือสินคาดังกลาวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 
 (21) สั่งเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ  ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไวใน 
วัตถุที่ประสงค 
 (22) ทําการประมูลเพื่อขายสินคาเพื่อขายสินคาตามวัตถุประสงคใหแกบุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล   
สวนราชการและองคการของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

สําเนาเอกสารน้ีแนบทายหนังสือรับรอง 
............................................................. 
(...........................................................) 

นายทะเบียน 

แบบ ว.1 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต 
นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการน้ัน 
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ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
 

เขียนที…่………………………………………………………… 
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนังสือฉบบัน้ีขาพเจา…………………………………………………………….……..(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที…่………………หมูที…่……..ถนน………………………………ตําบล/แขวง………………….……..……….. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………………...โดยม…ี……………………………..……………………………… 
..………………………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย  เลขที…่…………………..……ลงวันที่…………....……………………ขอมอบอํานาจและแตงต้ัง 
ให…..…..…………………………………..................เปนผูดําเนินกจิการของบริษัท  และมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา 
ในกิจการเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558  ตลอดจนเปนผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือในคําขอ คําใหการ คํารอง หนังสือช้ีแจง รับรองเอกสาร รับทราบคําสั่งของทางราชการ  ลงนามในเอกสาร
ทั้งปวง  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรบัมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผล
ผูกพันกับขาพเจา  เสมือนหน่ึงขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จึงไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลกัฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)………………………………………...ผูรบัมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
 
 

หมายเหตุ - แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สาํเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบและผูรบัมอบ  พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสตัวนํ้า  จํากัด 

45/54 - ลาดพราว คลองจ่ัน 

บางกะป กรุงเทพมหานคร นายซื่อสัตย    จริงใจ  และ 
นายซื่อตรง  ตอลูกคา 

60123456789 6 มิถุนายน 
2560 นายซื่อสัตย    จริงใจ 

นายซื่อสัตย    จริงใจ 

นายซื่อตรง  ตอลูกคา 

นายซื่อสัตย    จริงใจ 

นายสมัคร  รักงาน 

นางสาวใจดี  มีความสุข 

ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
 (กรณีนิติบคุคลเปนผูขออนุญาต) 
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ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนที…่……………………………………………… 
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนังสือฉบบัน้ีขาพเจา……………………..…………………..……………………………….(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที…่………………หมูที…่……..ถนน…………………………ตําบล/แขวง…….…………....……….…………… 
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………...โดยม…ี……………………………..…….…………………. 
..……………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
กระทรวงพาณิชย  เลขที่…………….........ลงวันที่…………...………………….…ขอมอบอํานาจให…..…………………………………เปน
ผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ. 
2558  กับกองวิจัยและพฒันาอาหารสัตวนํ้า กรมประมง   ทั้งน้ีโดยให……………………………………………….เปนผูมี
อํานาจลงลายมือช่ือ  ในคําขอฯ  คําใหการ  คํารอง  หนังสอืช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทัง้ปวงที่เกี่ยวของกับการขอ
อนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว   การขอตอ
อายุนําเขาซึ่งอาหารสัตว  การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว  การขอแกไขใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว  การขอ
อนุญาตขายอาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ  การขอใบแทน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว  การขอแกไขเปลี่ยนแปลงถอยคํา  หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสารที่
เกี่ยวของไดทั้งสิ้น  ตลอดจนการย่ืนและรับเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  รบัรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคํา
ตอพนักงานเจาหนาที่  รับทราบคําสั่งทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทน
ขาพเจาได 
 การใดที่ผูรบัมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผล
ผูกพัน  กับขาพเจาเสมือนหน่ึงขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จึงไดลง
ลายมือช่ือไวเปนหลกัฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรบัมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

หมายเหตุ   - แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชน  ของ        
                 ผูมอบและผูรับมอบ  พรอมประทบัตราสําคัญของนิติบุคลตามทีร่ะบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า จํากัด 

45/54 - วิภาวดีรังสิต - 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายซื่อสัตย     จริงใจ 

601234567
89 

6 มิถุนายน 2560 นางสาวใจดี   มีความสุข 

นางสาวใจดี   มีความสุข 

นายซื่อสัตย     จริงใจ 

นางสาวใจดี  มีความสุข 

บริษัท  เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า 
จํากัด 

ตัวอยางการกรอกหนังสือมอบอํานาจผูมากระทําการแทน 
 (กรณีนิติบคุคลเปนผูขออนุญาต) 

นายสมัคร  รักงาน 

นายชํานาญ  เกงการงาน 
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ทะเบียนเลขที่              แบบ  ทค.  0401 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท 

 
ใบสําคญันีอ้อกใหเพือ่แสดงวา 

 
 
 
 

             …………………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรุงเทพมหานคร 

 

เมื่อวันที…่……………………………………. 
 

ออกให  ณ  วันที่……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

        .....................................................................  
(…………………………………………) 

นายทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

013556001051
3 

6 มิถุนายน 2560 

6 มิถุนายน 2560 
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เอกสารประกอบการพจิารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

รายละเอียดสถานท่ีขายอาหารสัตว 
 
ช่ือสถานที่ขายอาหารสัตว…………………………………………….…………….…………………………………………………………… 
ช่ือผูดําเนินกจิการ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมที…่….ฉบับที.่.....……….…ออกให ณ วันที่…….เดือน……………………พ.ศ………. 
ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ………….ประเภทอาหารสัตวที่ไดรับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด…………………………………………………………………………………………………. 
  ประเภทวัตถุที่ผสมแลว  ชนิด………………………………………………………………………… 
  ประเภทอาหารเสรมิสําหรบัสัตว  ชนิด……………………………………………………….………. 
  ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว  ชนิด……………………………………………………………… 
มีสถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ…………………………………………………………อยูที่อาคาร………………………... 
ช้ันที่………….เลขที…่………………หมู…………….ซอย………………………..........ถนน…………………………………............. 
แขวง/ตําบล………………………………….เขต/อําเภอ…………………………….จังหวัด………………….…………………………. 
รหสัไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………………….……………………….. 
สถานที่ขางเคียงและขอสังเกตทีเ่ห็นไดชัดเจน…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...ตามรายละเอียดของแผนที ่
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ติดตอไดสะดวกตามสถานที่  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………… 
ผูรบัมอบอํานาจจากผูรบัใบอนุญาตช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
แผนที่ต้ังสถานที่ขายอาหารสัตวของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………… 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 

นายซื่อสัตย    จริงใจ 

 - 
อาหารสัตวผสมสาํเร็จรูปและหัวอาหารสัตว ,สารผสมลวงหนา 

 อาหารเสริมโปรตีน,อาหารเสริมไขมัน ,อาหารเสริมแรธาตุ 

 บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด       - 
   -    98/76 

- 

พหลโยธิน 
- บางเขน    กรุงเทพมหานคร 

10900 0-2123-4567 
      ตรงขามบริษัท มิตซูบิชิ สาขาบางเขน 

นายซื่อสัตย   จริงใจ 
นายซื่อสัตย  จริงใจ 

กรณีขอใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหม 

   1 ป.1/2559 1 กุมภาพันธ 2559 
2559 

 - 

 

พหลโยธิน 37 

บริษัท เพ่ือนอาหารสัตวนํ้า  จํากัด 
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คูมือประชาชน 



คูมือสาํหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวนํ้า) 

หนวยงานท่ีใหบริการ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูขออนุญาตตองปฏบิัติตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ.2558 

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php /main/site2/afr  

  

2. ผูขออนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ.2558 

ดังน้ี 

 

  (1) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาต 

  (2) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสบิปบรบิูรณ 

  (3) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

  (4) ไมเปนบคุคลลมละลาย 

  (5) ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึทีสุ่ดหรือคาํสัง่ที่ชอบดวยกฎหมายใหจาํคุกในความผิดที่กฎหมายบญัญัติให

ถือเอาการกระทาํโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือตามพระราชบัญญัติน้ีเวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับ

ใบอนุญาต 

  (6) ไมเปนบคุคลวิกลจริตคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (7) มีสถานทีผ่ลิตสถานที่นําเขาสถานทีข่ายหรือสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะและอุปกรณที่ใชในการผลิตการขาย

หรือการเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะและการควบคุมหรือรกัษาคุณภาพอาหารสัตวควบคุมเฉพาะซึ่งมีลกัษณะและจาํนวน

ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ในกรณีนิติบคุคลเปนผูขออนุญาตผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการตองมีคุณสมบัตติาม (2) และ (3) 

และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) หรอื (6) 

 

3. หลังจากผูมีอาํนาจลงนามในใบอนุญาตแลว เจาหนาทีจ่ะออกเลขที่ใบอนุญาตพรอมทัง้จัดทาํใบคาํรองชาํระ

คาธรรมเนียมและแจงใหผูขออนุญาตมารบัใบอนุญาต โดยการย่ืนคาํขอชาํระคาธรรมเนียมตองย่ืนกอนเวลา 14.30 น. 

 

4. กรณีเจาหนาที่มีขอสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาเจาหนาทีผู่พิจารณาสามารถแจงใหผูย่ืนคําขอมาชีแ้จงเพิ่มเติมได 

 

5. กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรอืไมถกูตองและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะน้ัน ผู

รับคาํขอและผูยื่นคาํขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพ่ิมเติมรวมกันพรอม
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กําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคาํขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูย่ืนคาํขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดจะถือวาผูย่ืนคาํขอไมประสงคจะย่ืนคาํขอ 

 

6. ขั้นตอนการดาํเนินงานตามคูมือจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามทีร่ะบุในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

7.กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้าจะรบัเอกสารคาํขอไมเกินวันละ 10 ฉบับซึ่งจาํนวนคาํขอที่เกินจะดาํเนินการในวันทาํ

การถัดไปเนื่องจากมีเอกสารที่เก่ียวของตามระเบียบที่ตองตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลาในการดาํเนินงานหากรบั

เอกสารคาํขอเกินจาํนวนจะไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ตามกรอบเวลา 

 

8. กองวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้าจะรับคาํขอไมเกินเวลา 16.00 น. เน่ืองจากมีเอกสารที่เกี่ยวของตามระเบียบที่ตอง

ตรวจสอบและมขีั้นตอนระยะเวลาในการดาํเนินงาน หากรับเอกสารคําขอหลังเวลา 16.00 น. จะไมสามารถดําเนินการให

แลวเสร็จตามกรอบเวลา 

 

9.การยื่นคาํขออนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ(อาหารสัตวนํ้า) 

 (1) ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กองวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า 

 (2) ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืน ณ สาํนักงานประมงจังหวัดแหงทองที่ที่สถานทีข่ายอาหารสัตวต้ังอยูหรือกองวิจัยและพัฒนาอาหาร

สัตวนํ้า 

10.ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใชไดจนถงึสิ้นปปฏิทนิแหงปที่ออกใบอนุญาต 

 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ : -) 
กลุมตรวจสอบและรบัรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตวนํ้า 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า อาคารปลอดประสพ ชั้น 4  
กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท 0-2562-0600-15 ตอ 
4403 โทรศัพท/โทรสาร  0-2940-6149 /ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 วันทาํการ 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

 
1.ผูขออนุญาตย่ืนคาํขอพรอมเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ 
 
2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถกูตองครบถวนของคาํขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ 
 
หมายเหตุ :กรณีมีการแกไขเพ่ิมเติมคําขอหรือตองสงเอกสาร
หรือหลกัฐานเพ่ิมเติมตามที่เจาหนาที่แจงผูขออนุญาตตอง
ดําเนินการภายใน 7 วันทาํการ 

1 วันทาํการ กองวิจัยและพฒันา
อาหารสัตวนํ้า 

 

2) การพิจารณา 
 
เจาหนาทีจ่ัดทาํใบอนุญาตและเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลง
นาม 
 
หมายเหตุ : - 

1 วันทาํการ กองวิจัยและพฒันา
อาหารสัตวนํ้า 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
 
ผูมีอํานาจลงนามในใบอนญุาต 
 
หมายเหตุ : - 

2 วันทาํการ กองวิจัยและพฒันา
อาหารสัตวนํ้า 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขออนุญาตขายอาหารสัตว 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมปศสุัตว 

2) บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีเปนบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเปนนิติบคุคลใหแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของ
กรรมการผูมอํีานาจลงนามผูกพันนิตบิคุคลน้ัน 
3. กรณีแตงต้ังผูดําเนินกิจการใหแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูดําเนินกิจการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดาํเนินการแทนใหแนบสาํเนาบตัร
ประจาํตัวประชาชนของผูมอบอาํนาจและผูรบัมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

3) 
 

ทะเบียนบาน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีเปนบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเปนนิติบคุคลใหแนบสาํเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคลน้ัน 
3.กรณีแตงตั้งผูดาํเนินกิจการใหแนบสาํเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูดาํเนินกิจการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดาํเนินการแทนใหแนบสาํเนาทะเบียน
บานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
กรณีผูขออนญุาตเปนชาวตางชาติใหลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทุก
หนา 

- 

5) 
 

ใบสําคัญการเปลีย่นชือ่ 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
1.กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีผูขออนุญาตเปนคนตางชาติ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหตุ  
1.กรณีนิติบคุคลเปนผูขออนุญาต 
2.เอกสารอายุไมเกิน 6 เดือน 
3.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนาตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในหนังสือ
รับรอง 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

8) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีบคุคลธรรมดาที่ตองการระบสุถานทีข่ายเปนชื่อตามที่ระบุในใบ
ทะเบียนพาณิชย 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

9) 
 

หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
1.กรณีมีการแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
2.ติดอากรแสตมป 30 บาท 

- 

10) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีมีการมอบอาํนาจใหผูอื่นมาดําเนินการ 
2.กรณีนิติบคุคลเปนผูมอบอํานาจใหแนบหนังสือรับรองนิตบิุคคล 
3.ติดอากรแสตมป 30 บาท 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
หนังสือสัญญาเชาสถานท่ีขายอาหารสัตวหรือหนังสอืยินยอมใหใช
สถานท่ี 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  
1.กรณีเชาสถานทีข่ายอาหารสัตว 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

- 

12) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีขายอาหารสัตว 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภทขายสงและขาย

ปลีก 

หมายเหตุ : เปนคาธรรมเนียมที่กําหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพ

อาหารสัตวพ.ศ.2558 

คาธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

2) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภทขายปลกี 

หมายเหตุ : เปนคาธรรมเนียมที่กําหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพ

อาหารสัตวพ.ศ.2558 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้าํ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

10900 โทรศัพท 0 2562 0600-15 ตอ 4518, 4520 โทรสาร 0 2562 0513 
หมายเหตุ : - 

2) ศูนยแกไขปญหาความเดือดรอนดานการประมงเกษตรกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท/โทรสาร 0 2579 3079 
หมายเหตุ : - 
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ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
3) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

 

 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1 แบบคาํขออนุญาตขายอาหารสัตว 

หมายเหตุ : http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/afr 
 

หมายเหตุ – 
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คูมือสาํหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวนํ้า) 

หนวยงานท่ีใหบริการ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูขออนุญาตตองปฏบิัติตามพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ.2558 

http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/ main/site2/afr 

  

2. ผูขออนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ.2558 

ดังน้ี 

 

  (1) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาต 

  (2) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสบิปบรบิูรณ 

  (3) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

  (4) ไมเปนบคุคลลมละลาย 

  (5) ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึทีสุ่ดหรือคาํสัง่ที่ชอบดวยกฎหมายใหจาํคุกในความผิดที่กฎหมายบญัญัติให

ถือเอาการกระทาํโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือตามพระราชบัญญัติน้ีเวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับ

ใบอนุญาต 

  (6) ไมเปนบคุคลวิกลจริตคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (7) มีสถานทีผ่ลิตสถานที่นําเขาสถานทีข่ายหรือสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะและอุปกรณที่ใชในการผลิตการขาย

หรือการเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะและการควบคุมหรือรกัษาคุณภาพอาหารสัตวควบคุมเฉพาะซึ่งมีลกัษณะและจาํนวน

ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ในกรณีนิติบคุคลเปนผูขออนุญาตผูจัดการหรือผูแทนของนิติบคุคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการตองมีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) 

และไมมีลักษณะตองหามตาม (4) (5) หรอื (6) 

 

3. ผูรับใบอนุญาตทีป่ระสงคจะตออายุใบอนุญาตจะตองปฏบิัติตามมาตรา 25 ของพ.ร.บ.ควบคมุคุณภาพอาหารสัตว

พ.ศ.2558 http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/afr 

 

4. ผูขออนุญาตตองย่ืนคาํขอตอใบอนุญาตกอนวันสิ้นอายุ การขอตออายุใบอนญุาตเม่ือลวงพนกาํหนดเวลาสามสบิวนันับแต

วันที่ใบอนุญาตสิน้อายุจะกระทาํมิได 
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5. หลังจากผูมีอาํนาจลงนามในใบอนุญาตแลว เจาหนาทีจ่ะออกเลขที่ใบอนุญาตพรอมทัง้จัดทาํใบคาํรองชาํระ

คาธรรมเนียมและแจงใหผูขออนุญาตมารบัใบอนุญาต โดยการย่ืนคาํขอชาํระคาธรรมเนียมตองย่ืนกอนเวลา 14.30 น. 

 

6. กรณีเจาหนาที่มีขอสงสัยในเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาเจาหนาทีผู่พิจารณาสามารถแจงใหผูย่ืนคําขอมาชีแ้จงเพิ่มเติมได 

 

7. กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวนหรอืไมถกูตองและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะน้ัน ผู

รับคาํขอและผูยื่นคาํขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหลักฐานที่ตองย่ืนเพ่ิมเติมรวมกันพรอม

กําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคาํขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูย่ืนคาํขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่

กําหนดจะถือวาผูย่ืนคาํขอไมประสงคจะย่ืนคาํขอ 

 

8. ขั้นตอนการดาํเนินงานตามคูมือจะเริม่นับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามทีร่ะบุในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

9. กองวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้าจะรับเอกสารคาํขอไมเกินวันละ 10 ฉบบัซึ่งจาํนวนคาํขอที่เกินจะดําเนินการในวันทํา

การถัดไปเนื่องจากมีเอกสารที่เก่ียวของตามระเบียบทีต่องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลาในการดาํเนินงานหากรบั

เอกสารคาํขอเกินจาํนวนจะไมสามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ตามกรอบเวลา 

 

10. กองวจิัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้าจะรับคาํขอไมเกินเวลา 16.00 น. เน่ืองจากมีเอกสารที่เก่ียวของตามระเบียบที่ตอง

ตรวจสอบและมขีั้นตอนระยะเวลาในการดาํเนินงานหากรบัเอกสารคาํขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไมสามารถดําเนินการให

แลวเสร็จตามกรอบเวลา 

 

11. การยื่นคาํขออนุญาตขายอาหารสัตวควบคมุเฉพาะ(อาหารสัตวนํ้า) 

  (1) ในกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ กองวิจัยและพฒันาอาหารสัตวน้าํ 

  (2) ในจังหวัดอ่ืนใหยื่นณสาํนักงานประมงจงัหวัดแหงทองที่ที่สถานทีข่ายอาหารสัตวตัง้อยูหรือกองวิจัยและพัฒนาอาหาร

สัตวนํ้า 

 

12. ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใชไดจนถึงสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนญุาต 
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ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
(หมายเหตุ : -) 
กลุมตรวจสอบและรบัรองระบบคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตวนํ้า 
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า อาคารปลอดประสพ ชั้น 4  
กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โทรศัพท 0-2562-0600-15 ตอ 
4403 โทรศัพท/โทรสาร  0-2940-6149 /ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 4 วันทาํการ 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

 
1.ผูขออนุญาตย่ืนคาํขอพรอมเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอ 
 
2.เจาหนาที่ตรวจสอบความถกูตองครบถวนของคาํขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ 
 
หมายเหตุ : กรณีมีการแกไขเพ่ิมเติมคาํขอหรือตองสงเอกสาร
หรือหลกัฐานเพ่ิมเติมตามที่เจาหนาที่แจงผูขออนุญาตตอง
ดําเนินการภายใน 7 วันทาํการ 

1 วันทาํการ กองวิจัยและพฒันา
อาหารสัตวนํ้า 

 

2) การพิจารณา 
 
เจาหนาทีจ่ัดทาํใบอนุญาตและเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลง
นาม 
 
หมายเหตุ : - 

1 วันทาํการ กองวิจัยและพฒันา
อาหารสัตวนํ้า 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
 

2 วันทาํการ กองวิจัยและพฒันา
อาหารสัตวนํ้า 
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ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
ผูมีอํานาจลงนามในใบอนญุาต 
 
หมายเหตุ : - 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรมปศสุัตว 

2) บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีเปนบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเปนนิติบคุคลใหแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของ
กรรมการผูมอํีานาจลงนามผูกพันนิตบิคุคลน้ัน 
3. กรณีแตงต้ังผูดําเนินกิจการใหแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูดําเนินกิจการ 
4.กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดาํเนินการแทนใหแนบสาํเนาบตัร
ประจาํตัวประชาชนของผูมอบอาํนาจและผูรบัมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ทะเบียนบาน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีเปนบคุคลธรรมดา 
2.กรณีเปนนิติบคุคลใหแนบสาํเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบคุคลน้ัน 
3.กรณีแตงตั้งผูดาํเนินกิจการใหแนบสาํเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูดาํเนินกิจการ 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4.กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาดาํเนินการแทนใหแนบสาํเนาทะเบียน
บานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
5.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

4) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุกรณีผูขออนุญาตเปนชาวตางชาติใหลงนามรบัรองสาํเนา
ถูกตองทุกหนา 

- 

5) 
 

ใบสําคัญการเปลีย่นชือ่ 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
1.กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีผูขออนุญาตเปนคนตางชาติ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั  
หมายเหตุ  
1.กรณีนิติบคุคลเปนผูขออนุญาต 
2.เอกสารอายุไมเกิน 6 เดือน 
3.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนาตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในหนังสือ
รับรอง 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

8) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีบคุคลธรรมดาที่ตองการระบสุถานทีข่ายเปนชื่อตามที่ระบุในใบ
ทะเบียนพาณิชย 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

9) 
 

หนังสือแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ 
1.กรณีมีการแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
2.ติดอากรแสตมป 30 บาท  

- 

10) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ  
1.กรณีมีการมอบอาํนาจใหผูอื่นมาดําเนินการ 
2.กรณีนิติบคุคลเปนผูมอบอํานาจใหแนบหนังสือรับรองนิตบิุคคล 
3.ติดอากรแสตมป 30 บาท 

- 

11) 
 

หนังสือสัญญาเชาสถานท่ีขายอาหารสัตวหรือหนังสอืยินยอมใหใช
สถานท่ี 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ  
1.กรณีเชาสถานทีข่ายอาหารสัตว 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตองทกุหนา 

- 

12) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังของสถานท่ีขายอาหารสัตว 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

13) 
 

ใบอนุญาตขายอาหารสัตวใบเดิมหรือใบแทน 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 
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คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภทขายสง

และขายปลีก 

หมายเหตุ : เปนคาธรรมเนียมที่กําหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพ

อาหารสัตวพ.ศ.2558 

คาธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

2) การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภทขาย

ปลีก 

หมายเหตุ : เปนคาธรรมเนียมที่กําหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพ

อาหารสัตวพ.ศ.2558 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้าํ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

10900 โทรศัพท 0 2562 0600-15 ตอ 4518, 4520 โทรสาร 0 2562 0513 
หมายเหตุ : - 

2) ศูนยแกไขปญหาความเดือดรอนดานการประมงเกษตรกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท/โทรสาร 0 2579 3079 
หมายเหตุ : - 

3) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสํานกันายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

 

 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1 แบบคาํขอตออายุใบอนญุาตขายอาหารสัตว 

หมายเหตุ : http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/afr 
 

หมายเหตุ – 
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พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 

(เฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับใบอนุญาตขายอาหารสัตว) 



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 
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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 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(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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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 
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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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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 

101

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 
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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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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาการเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวในด้านการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารสัตว์  ดังน้ัน  เพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการออกใบรับรองระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสัตว์และใบรับรองอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์  การเลิกกิจการและการโอนกิจการ  รวมทั้งปรับปรุง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว์  บทกําหนดโทษ  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดให้อาหารสัตว์  ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) ประเภทวัตถุดิบ 
 (ก) กากถ่ัวเหลือง   
 (ข) ถั่วเหลืองอบ 
 (ค) กากถ่ัวลิสง 
 (ง) รําสกัดน้ํามัน 
 (จ) ขา้วโพดป่น  เกรด  ๑ 
 (ฉ) ข้าวโพดป่น  เกรด  ๒ 
 (ช) โปรตีนข้าวโพดหรือกลูเทนข้าวโพด 
 (ซ) กากดีดีจีเอส 
 (ฌ) กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 
 (ญ) กากเมล็ดทานตะวัน 
 (ฎ) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๑ 
 (ฏ) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๒ 
 (ฐ) ปลาป่น  ชั้นคุณภาพที่  ๓ 
 (ฑ) ปลาและกระดูกปลาป่น 
 (ฒ) เนื้อป่น 
 (ณ) เนื้อป่นสกัดไขมัน 
 (ด) เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  ๕๐) 
 (ต) เนื้อและกระดูกป่น  (โปรตีน  ร้อยละ  ๔๕) 
 (ถ) เนื้อสัตว์ปีกป่น 
 (ท) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น 
 (ธ) ขนสัตว์ปีกป่น 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) ประเภทผลิตภัณฑ์นมสําหรับสัตว์ 
 (ก) นมผงสําหรับสัตว์  (Whole  Milk  Powder  Feed  Grade)   
 (ข) หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว์  (Skimmed  Milk  Powder  Feed  Grade) 
 (ค) หางนมผงพร่องมันเนยสําหรับสัตว์  (Partly  Skimmed  Milk  Powder  Feed  Grade) 
 (ง) หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว์  (Denatured  Skimmed  Milk  Powder)   
 (จ) หางเนยผงสําหรับสัตว์  (Whey  Powder) 
 (ฉ) อาหารแทนนมสําหรับสัตว์  (Milk  Replacer)   
 (ช) หางเนยผงดัดแปลงสําหรับสัตว์  (Denatured  Whey  Powder)   
 (ซ) หางเนยผงผ่านกระบวนการสําหรับสัตว์  (Processed  Whey  Powder)   
ข้อ ๔ กําหนดให้อาหารสัตว์ที่ใช้สําหรับเลี้ยงไก่  เป็ด  นกกระทา  สุกร  โค  กระบือ  

สุนัข  แมว  กระต่าย  กบ  ตะพาบน้ํา  กุ้งทะเล  กุ้งน้ําจืด  ปลาดุก  ปลาน้ําจืดกินพืช  ปลาน้ําจืดกินเนื้อ  
และปลาทะเลกินเนื้อ  ตามประเภทและชนิดดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑) ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 
 (ก) หัวอาหารสัตว์ 
 (ข) อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป   
 (ค) สารผสมล่วงหน้า  (พรีมิกซ์) 
(๒) ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว์ 
 (ก) อาหารเสริมโปรตีน   
 (ข) อาหารเสริมแร่ธาตุ 
 (ค) อาหารเสริมวิตามิน 
 (ง) อาหารเสริมไขมัน 
ข้อ ๕ กําหนดให้อาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว  ที่ใช้สําหรับเลี้ยงสุนัขและแมว  

ดังต่อไปนี้  เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน  (Complete  Pet  Food)   
(๒) อาหารขบเค้ียว/อาหารว่างสําหรับสัตว์เลี้ยง  (Complementary  Pet  Food)   
(๓) อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยง  (Therapeutic  Pet  Food) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่กรมประมงได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  และอํานาจหน้าที่ของกรมประมง 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ ยก เลิ กความใน ข้อ   ๔   แห่ งประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์   
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  ให้อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  และผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงาน 
ของกรมประมงต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(๑) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง   
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิทยาศาสตร์ 
(๔) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
(๕) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ข) นักวิชาการประมง 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
 (ง) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต 
 (จ) นักวิชาการประมง  ด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ฉ) เจ้าพนักงานประมง  ด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(๖) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง   
(๗) สํานักงานประมงจังหวัด 
 (ก) ประมงจังหวัด 
 (ข) นกัวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง” 
ข้อ ๒ ให้ ยก เลิ กความใน ข้อ   ๕   แห่ งประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์   

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ให้อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  
(๓)  (๔)  และ  (๕)  (ยกเว้นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ  ๔  (๕)  (ง) - (ฉ)  ซึ่งปฏิบัติงานประจําศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  และด่านตรวจสัตว์น้ํา)  มีอํานาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่เก่ียวกับอาหารสัตว์น้ํา  ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ  ๔  (๕)  (ง) - (ฉ)  ซึ่งปฏิบัติงานประจําศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจ
สัตว์น้ําเขต  และด่านตรวจสัตว์น้ํา  และผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ  ๔  (๖)  และ  (๗)  มีอํานาจปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่เก่ียวกับอาหารสัตว์น้ําในท้องที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้น ๆ” 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ  วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ 

และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ  วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ  และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใหม่  แห้ง  สะอาดและกันความชื้นได้ 
(๒) ไม่มีสารที่ปนเปื้อนกับอาหารสัตว์ในปริมาณท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ 
(๓) ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ 
(๔) ผิวภายในภาชนะบรรจุที่ทําด้วยโลหะ  ต้องไม่มีสนิม  ถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่น  สารดังกล่าว  

ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ 
(๕) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งอาหารสัตว์  ต้องทําให้ส่วนที่บรรจุอาหารสัตว์แห้ง  สะอาด  

และไม่มีการตกค้างของสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายในส่วนที่บรรจุ 
ข้อ ๔ ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นภาชนะบรรจุที่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ  ปุ๋ย  หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ 
(๒) เป็นภาชนะที่ทําให้เกิดความชื้นในอาหารสัตว์มากกว่าปริมาณความชื้นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน  

วนั  เดือน  ปี  ที่อาหารสัตว์ล่วงอายุ  ตามที่ระบุไว้ในฉลาก 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๒๑ 

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ประสงค์ผลิตเพื่อขาย  นําเข้าเพื่อขาย  

หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบ
การผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  โดยระบุประเภท  ชนิด  และจํานวนอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  รวมทั้งสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ตลอดจน
สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  ทั้งนี้  ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๔ การผลิตเพื่อขาย  การนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือการขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  เพื่อเป็นตัวอย่างในทางวิชาการ  เพื่อใช้ประกอบการข้ึนทะเบียน  หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ  
ให้ผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขายแจ้งเป็นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ทราบ  โดยระบุประเภท  ชนิด  และจํานวน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะก่อนการดําเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   

ทั้งนี้  การผลิต  หรือนําเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในทางวิชาการ  โดยนํามาใช้ทดลองเลี้ยงสัตว์  
ผู้ผลิต  หรือผู้นําเข้าต้องแนบแผนการทดลองทางวิชาการด้วย 

ข้อ ๕ ให้กรมปศุสัตว์ออกหนังสือตอบรับทราบให้ผู้แจ้งตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๖ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย  ที่ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ของสมาชิกของตน  หรือของเกษตรกรในกลุ่มเดียวกัน  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําหนังสือแจ้งต่อปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่โดยมีหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

หรือกลุ่มเกษตรกร  พร้อมรายชื่อสมาชิกที่จะใช้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะท่ีผลิตขึ้นนั้น  รวมทั้งรายละเอียด
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่จะผลิตด้วยว่าเป็นอาหารสําหรับสัตว์ชนิดใด  แล้วให้ปศุสัตว์จังหวัด   
แจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ 

(๒) ห้ามขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิตขึ้นต่อผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนั้น  ๆ
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) แจ้งรายละเอียดปริมาณการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและความต้องการใช้วัตถุดิบ  
ตลอดจนจํานวนสัตว์ที่ใช้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบ  โดยทําประมาณการ
ล่วงหน้าทุก  ๓  เดือน  ก่อนผลิตและสรุปผลผลิตทั้งปีแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบก่อนวันที่  ๑  
มีนาคม  ของปีถัดไป  แล้วให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ 

(๔) อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิตจะต้องมีฉลากแจ้งคุณภาพทางเคมีไว้ที่ภาชนะบรรจุ   
โดยอย่างน้อยระบุโปรตีนและความชื้น  พร้อมทั้งแจ้งชื่อกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร  สถานที่ผลิต  
วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิตและล่วงอายุและข้อความว่า  “ใช้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น”  ไว้ด้วย 

(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
สามารถเข้าตรวจสอบการดําเนินการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้ 
ในเวลาทําการ  เพื่อช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ 

(๖) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรจะต้องไม่ใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ตามมาตรา  ๖  (๔) 
(๗) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรใดที่เคยผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประสงค์จะหยุดกิจการ

หรือเลิกกิจการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้แจ้งต่อปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบด้วย  แล้วให้ 
ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดลักษณะ  ขนาดของป้าย  และข้อความท่ีแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต   

สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๒๗  (๑)  มาตรา  ๒๙  (๑)  และมาตรา  ๓๑  (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดลักษณะ  
ขนาดของป้าย  และข้อความท่ีแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ป้ายที่ใช้สําหรับสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   

ให้มีลักษณะ  ขนาด  และข้อความ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําจากวัตถุถาวร  ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า  ๑๐  x  ๖๐  เซนติเมตร   
(๒) สีของป้าย   
 (ก) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นสีเขียว 
 (ข) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นสีแสด 
 (ค) ป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายส่งและขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็น 

สีน้ําเงิน  สําหรับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ขายปลีกอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้เป็นสีแดง 
(๓) ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว  สูงไม่น้อยกว่า  ๓  เซนติเมตร  ว่า  “สถานที่ผลิตอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะ”  หรือ  “สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”  หรือ  “สถานที่ขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ”  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  หรือผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  จัดให้มีป้ายตามท่ีกําหนดในข้อ  ๓  ไว้
ในที่เปิดเผย  ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะแยกต่างหากจากสถานท่ีผลิต  สถานที่นําเข้า  
หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้ผู้ รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ผู้รับ
ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  จัดให้มี
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ป้ายที่มีลักษณะ  และสีเช่นเดียวกับป้ายที่ใช้แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขาย
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว  สูงไม่น้อยกว่า   
๓  เซนติเมตร  ว่า  “สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ  จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  และการแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ  จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  และการแจ้ง
การทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะเลิกกิจการ  ให้แจ้งเลิกกิจการ  โดยระบุจํานวนอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  ตามแบบ  จ.ส.  ๑  ท้ายประกาศนี้  
พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้ผู้อนุญาตทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ 

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
แล้วแต่กรณี  ให้แจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  
ตามแบบ  จ.ส.  ๒  ท้ายประกาศนี้  ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ 
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งเลิกกิจการตามข้อ  ๓  หรือแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ที่เหลืออยู่ตามข้อ  ๔  ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น  หรือบุคคล 
ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  หรือวันที่ผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  และแจ้งการทําลายให้ผู้อนุญาตทราบตามแบบ  จ.ส.  ๓  
ท้ายประกาศน้ี  พร้อมแนบภาพถ่ายการทําลายมาด้วย 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๖ การแจ้งตามประกาศนี้  ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน   
ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นตั้งอยู่  หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงาน
ที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 

สําหรับอาหารสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ในกรุงเทพมหานคร  
ให้ย่ืน  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด  หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมง   
ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  
สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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แบบ จ.ส. ๑ 
หนังสือแจ้งเลกิกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
ขอแจ้งเลิกกิจการ � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ....................... พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาต และใบสําคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจํานวน...........ฉบับ มาด้วยแล้ว 
      � ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลอือยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่เลขที่.................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 

119



๒ 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 
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แบบ จ.ส. ๒ 
แบบแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

กรณีไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 ผลิต  นําเข้า  ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
ซึ่งไม่ต่ออายุ / ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................ วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ขอแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ดังนี้ 
      � ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลอือยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่ที่....................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           

 
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 
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๒ 
 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 
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แบบ จ.ส. ๓ 
แบบแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีเ่หลืออยู่ 

 
 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
 � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ขอแจ้งว่าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เมื่อวันที่..............................................เวลา.........................  ณ สถานที่ทําลาย........................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

โดยวิธีการทําลาย � เผา  � ฝังกลบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ลําดับ ประเภท/ชนิด 
 

ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต 
 

วันล่วงอายุ ลักษณะ   
ภาชนะบรรจุ

ขนาดบรรจุ/
หน่วย 

จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
  ข้าพเจ้าได้แนบภายถ่ายการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว 
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 
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๒ 
 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

กรณีเลิกกิจการ  ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดวิธีการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตเลิกกิจการ  
ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์   
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
กรณีเลิกกิจการ  ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ”  หมายความว่า  อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้  

ต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของตนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น  
หรือผู้ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  หรือวันที่
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวใหต้ามที่เห็นสมควร 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  และมีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่  ห้ามผู้รับใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว  และให้ทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง   
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๖ การทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งวัน  เวลา  
สถานที่ที่จะทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์ในการทําลายด้วย  ทั้งนี้  การทําลายให้ดําเนินการตามวิธีการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เผาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นจนหมดสิ้น  หรือ 
(๒) ให้ฝังอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติ เมตร   

หากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นมีปริมาณมากให้พูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร 
ข้อ ๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่แล้ว  ให้แจ้งผู้อนุญาตทราบ  

พร้อมแนบภาพถ่ายการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  การแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแสดงความจํานงขอเป็น 

ผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการแสดงความจํานงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทของผู้รับใบอนุญาตซึ่งถึงแก่ความตาย

ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป  ให้ย่ืนคําขอแสดงความจํานงต่อผู้อนุญาต  ภายในเก้าสิบวันนับแต่  
วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอท้ายประกาศนี้   

ข้อ ๔ ผู้แสดงความจํานงต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก   

ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทําโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ  หรือตามพระราชบัญญัตินี้  
เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตเดิม  

เว้นแต่รายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  และให้กํากับคําว่า  “รับโอน”  ไว้ที่ด้านหน้าขวา  และระบุ  วัน  เดือน  ปี  
ที่ออกใบอนุญาตไว้ด้วย  สําหรับใบอนุญาตเดิม  ให้ประทับตรา  “ยกเลิก”  ด้วยอักษรสีแดง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คําขอแสดงความจํานงเป็นผู้รับใบอนุญาตผลิต นําเข้า หรอืขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
        เขียนที่.................................................... 
       วันที่........ เดือน............................. พ.ศ. ............. 

ข้าพเจ้า .................................................................................................... สัญชาติ.................................
บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอ่ืน (ระบุ) ...................................... เลขที ่………………….................................. 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ...................................... อยู่บ้านเลขที ่.......................... 
ตรอก/ซอย .......................... ถนน .............................. หมูท่ี่ .............. ตําบล/แขวง .......................................... 
อําเภอ/เขต ........................................ จงัหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท.์.............................................. 
 ขอแสดงความจํานงเป็นผู้รับใบอนุญาต  

 ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ    
 นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ    
 ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   

 ซึ่งมีสถานที ่ผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ ………………………………………………………  
อยู่เลขที.่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ที.่........................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท.์........................................... 
เน่ืองจากผู้รับใบอนุญาต ช่ือ .................................................................................................. อายุ ............. ปี 
สัญชาติ ............................... ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว             
ได้เสียชีวิตลง ข้าพเจ้า ขอย่ืนคําขอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพ่ือขอเป็นผู้รับใบอนุญาต              
ผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ  
   ใบอนุญาตผลิต/นําเข้า/ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับเดิม) 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน ของผู้แสดงความจํานง 
   สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แสดงความจํานง 
   สําเนาใบมรณะบัตรของผู้รับใบอนุญาตเดิม 
   หนังสือยินยอมจากทายาททุกคน หรือคาํสั่งศาลแต่งต้ังผู้จัดการมรดก หรือพินัยกรรม 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดงความจํานงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   
       ลงช่ือ ............................................... ผู้ย่ืนคําขอ 
              (..............................................)  
________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ : ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจักร   
  ไม่เกิน  ๑๐  ตันต่อชั่วโมง   ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
 (ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจักร 
  ส่วนที่เกิน  ๑๐  ตันต่อชั่วโมง  คิดเพิ่มจาก  (ก) 
  ตันละ  ๕๐๐  บาท  เศษของหน่ึงตันให้คิดเป็น 
  หนึ่งตัน 
(๒) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
 (ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจักร 
  ไม่เกิน  ๑๐  ตันต่อชั่วโมง   ฉบับละ ๗๕๐ บาท 
 (ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจักร 
  ส่วนที่เกิน  ๑๐  ตันต่อชั่วโมง  คิดเพิ่มจาก  (ก) 
  ตันละ  ๒๕๐  บาท  เศษของหน่ึงตันให้คิดเป็น 
  หนึ่งตัน 
(๓) ใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ 
 เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
 (ก) หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health) ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 (ข) หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ 
  (Certificate  of  Free  Sale) 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

  ๑) สินค้า  ๑ - ๑๐  รายการ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  ๒) สินค้า  ๑๑ - ๒๐  รายการ ฉบับละ ๑๕๐ บาท 
  ๓) สินค้า  ๒๑  รายการขึ้นไป ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
 (ข) ขายปลีก  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๖) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) การขอแก้ไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
 อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 (ก) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสูตรอาหารสัตว์ คร้ังละ ๕๐๐ บาท 
 (ข) ในส่วนอื่น ๆ  คร้ังละ ๒๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
 อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๙) การต่ออายุใบอนุญาตคร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 สําหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดลักษณะของสถานท่ีผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย   
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๐   วรรคหนึ่ ง  (๗ )   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารที่ม่ันคง  แข็งแรง  สามารถป้องกันน้ําฝนได้  และแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นที่

สํานักงานและที่พักอาศัย  ในกรณีที่เป็นอาคารเดียวกันต้องมีผนังก้ันหรือหากมีประตูเข้าสู่สถานที่ผลิต
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรงต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค 
(๔) มีพื้นที่สําหรับติดตั้งอ่างล้างมือ  และจัดให้มีอุปกรณ์การทําความสะอาดมือและทํามือ 

ให้แห้งที่ถูกสุขลักษณะ 
(๕) มีพื้นที่สําหรับการเก็บวัตถุดิบ  การผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  และการติดตั้ง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามสายการผลิตที่เหมาะสม  เพียงพอ  
และถูกสุขลักษณะ  โดยมีการป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

(๖) มีการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกและสัตว์เข้าไปภายในพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับการเก็บ
วัตถุดิบ  การผลิต  และพื้นที่สําหรับการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตตาม  (๕) 

สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ต้องมีลักษณะตามข้อ  ๕  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ด้วย 
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ข้อ ๓ สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารที่ม่ันคง  แข็งแรง  สามารถป้องกันน้ําฝนได้  และแยกเป็นสัดส่วนจากพื้นที่ 

ที่พักอาศัย 
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด  

เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค 
สถานที่นําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

ต้องมีลักษณะตามข้อ  ๕  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ด้วย 
ข้อ ๔ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารที่ม่ันคง  แข็งแรง  และสามารถป้องกันน้ําฝนได้ 
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานท่ีขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด   

เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค 
สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะในส่วนที่ใช้เป็นสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

ต้องมีลักษณะตามข้อ  ๕  (๔)  และ  (๕)  ด้วย 
ข้อ ๕ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอาคารที่ม่ันคง  แข็งแรง  และสามารถป้องกันน้ําฝนได้ 
(๒) มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ 
(๓) บริเวณภายนอกและภายในอาคารสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องสะอาด   

เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําโรค 
(๔) พื้นทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง  เรียบ  ทําความสะอาดง่าย  และไม่เปียกชื้น 
(๕) มีพื้นที่สําหรับการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะท่ีเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกสุขลักษณะ  

และป้องกันไม่ให้แสงแดดสัมผัสกับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยตรง  โดยจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะเป็นสัดส่วนต่างหากจากสิ่งที่อาจทําให้อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเสื่อมคุณภาพ 

(๖) มีการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกและสัตว์เข้าไปภายในพื้นที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะตาม  (๕) 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  หากประสงค์จะใช้สถานที่ผลิต  
สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต่อไป  จะต้องทําการปรับปรุง
สถานที่ดังกล่าวให้มีลักษณะตามที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
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ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวและอายุใบอนุญาต 
มีระยะเวลาเหลืออยู่น้อยกว่าหกสิบวัน  ให้ผู้รับใบอนุญาตน้ันใช้สถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ต่อไป  จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๐  วรรคหนึ่ง  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  หรือขายอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะได้  เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีสถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  สถานที่ขาย  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  ซึ่งมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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