
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนญุาตขายอาหารสัตว 

พ.ศ. ๒๕๔๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสอง

และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๒๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  (  พ .ศ .  ๒๕๓๒  )  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๓)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (  พ .ศ .  ๒๕๓๖  )  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๔)  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (  พ .ศ .  ๒๕๓๗  )  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
ขอ ๒  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว ใหย่ืนคําขอพรอมดวย

หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขออนุญาตขายอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๒ ใหผู

อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาตหรือมีคําส่ังไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบวัน แตตอง
มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ังใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๖ ก/หนา ๑๙/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืน

คําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตขาย
อาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแสดงไวในรายการทาย
ใบอนุญาตนั้นหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

 
ขอ ๖  ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาต ให

ย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตวตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวที่มุมบนดานขวาดวย และใหมีวัน 
เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงช่ือผูอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอนุญาต 

 
ขอ ๗  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ สํานัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตวตั้งอยู หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว เวนแตอาหารสัตวน้ําที่ รัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตว ใน
กรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ 
สํานักงานประมงจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตวตั้งอยู หรือสํานักวิจัยและพัฒนาประมง
น้ําจืด กรมประมง 

 
ขอ ๘  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวที่ไดออกใหตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 

๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหใชไดตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุ 

 
ขอ ๙  คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตท่ี

ไดย่ืนไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้แลวแต
กรณี โดยอนุโลม 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
อดิศร เพียงเกษ 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ระยะเวลาในการพิจารณาคํา
ขออนุญาตขายอาหารสัตวยังไมเหมาะสม สมควรแกไขระยะเวลาในการพิจารณาคําขอดังกลาวให
รวดเร็วข้ึน และใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาต เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีความคลองตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึนนอกจากนี้ สมควรแกไขสถานที่ที่ย่ืนคําขออนุญาตให
สอดคลองกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวไดใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๖ และมีการแกไข
เพ่ิมเติมหลายครั้ง สมควรปรับปรุงเปนฉบับเดียวกันเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและอางอิง
ของพนักงานเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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