
กฎหมาย อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ            

การควบคุม ก ากับ ดูแลวัตถุอันตราย
และการค้าปัจจัยการผลิต

โดย

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต 
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น  า และปัจจัยการผลิต

กรมประมง



กฎหมาย

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558

 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510



พนักงาน
เจ้าหน้าที่

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง   
แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ที่กรมประมงมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง 
แต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์                  
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2561



อ านาจหน้าที่
ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่

1. เข้าไปในสถานด าเนินกิจการ ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั น หรือระหว่าง
เวลาที่พระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก

2. น าปัจจัยการผลิตปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่าง เพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือ
วิเคราะห์

3. ตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด ปัจจัยการผลิต ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ
4. มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น          

เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
5. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง
6. สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้

ถูกต้องได้ (พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535)



แนวทาง
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
1. การมีไว้ในครอบครองเพ่ือขายส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 ต้องได้รับใบรับแจ้งด าเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 22 และ 23)

2. ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครองเพื่อขายส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (มาตรา 43)
3. ร้านที่ขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ต้องติดแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน

ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย (มาตรา 31)
4. การมีไว้ในครอบครองเพื่อขายส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ             

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผลิตภัณฑ์นั นต้องได้รับการขึ นทะเบียนอย่างถูกต้อง          
และมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายปรากฏอยู่บนฉลาก (มาตรา 36 และมาตรา 45 (4))

5. ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขายต้องยังไม่หมดอายหุรือเสื่อมคุณภาพ (มาตรา 45 (3))
6. ห้ามมิให้ครอบครองเพื่อขายส าหรับวัตถุอันตรายปลอม (มาตรา 45 (1))
7. ห้ามมิให้ครอบครองเพื่อขายส าหรับวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน (มาตรา 45 (2))



แนวทาง
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
1. การขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะ (มาตรา 17)
2. ร้านขายอาหารสัตว์ต้องติดแสดงป้าย “สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ” ไว้

ในที่เปิดเผย (มาตรา 31)
3. อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ขายต้องได้รับการขึ นทะเบียนอย่างถูกต้อง                    

และมีหมายเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปรากฎอยู่บนฉลาก                  
(มาตรา 35 และมาตรา 56 (4))

4. อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ขายต้องติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด (มาตรา 31 (3) และ (4))

5. อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ขายต้องยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ (มาตรา 56 (2))
6. ห้ามมิให้ขายอาหารสัตว์ปลอมปน (มาตรา 56 (1))
7. ห้ามมิให้ขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน (มาตรา 56 (3))



แนวทาง
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. การขายยาสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ

ส าหรับสัตว์ (มาตรา 12)
2. ร้านขายยาสัตว์ต้องติดป้ายแสดงสถานที่ขายยาและป้ายแสดงชื่อผู้มีหน้าที่

ปฏิบัติการ (มาตรา 26)
3. ยาสัตว์ที่ขายต้องได้รับการขึ นทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีหมายเลขทะเบียน           

ยาสัตว์ปรากฏอยู่บนฉลาก (มาตรา 79 และมาตรา 72 (4))
4. ยาสัตว์ที่ขายต้องยังไม่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ (มาตรา 72 (3))
5. ห้ามมิให้ขายยาปลอม (มาตรา 72 (1))
6. ห้ามมิให้ขายยาผิดมาตรฐาน (มาตรา 72 (2))



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
1. ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งด าเนินการ

มีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
มาตรา 22 มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

หรือขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 23
มีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ

2. ผู้ใดขายหรือครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ถือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา 43 มีโทษตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

3. ร้านใดไม่ติดแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย               
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 31 มีโทษตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
4. ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขึ นทะเบียนวัตถุ

อันตรายตามมาตรา 36 แต่มิได้ขึ นทะเบียนไว้ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ                  
ตามมาตรา 45 (4) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะมีโทษตามมาตรา 78                 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ                
หรือหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 จะมีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองใน
สามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 78

5. ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 (3) ) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 มีโทษ                
ตามมาตรา 77 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท                 
หรือทั งจ าทั งปรับ หรือหากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จะมีโทษตามมาตรา 79
ต้องระวางโทษสองในสามของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 77



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
6. ผู้ใดขายวัตถุอันตรายปลอม ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 45 

(1) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ หรือหากเป็นวัตถุอันตราย    
ชนิดที่ 2 จะมีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 75

7. ผู้ใดขายวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 
45 (2) หากเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มีโทษตามมาตรา 76 ต้องระวางโทษจ าคุก              
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ หรือหากเป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 มีโทษตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 76



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
1. ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการ                

ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 17 มีโทษตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

2. ร้านขายอาหารสัตว์ไม่ติดแสดงป้าย “สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ” ไว้ในที่เปิดเผย  ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 31 มีโทษตาม
มาตรา 79 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

3. ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องขึ นทะเบียนแต่มิได้ขึ นทะเบียนไว้ 
ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 56 (4) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่น
บาท หรือทั งจ าทั งปรับ

4. ร้านขายอาหารสัตว์ขายอาหารสัตว์โดยไม่มีการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์
ของอาหารสัตว์นั น หรือฉลากสูญหาย ลบเลือน ฉีกขาดท าให้อ่านไม่ได้ จะถือว่าร้าน
ขายอาหารสัตว์นั นไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 (3) หรือพบว่าภาชนะบรรจุอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะฉีกขาด หรือแตก หรือมีร่องรอยหนูกัด ไม่สามารถเก็บรักษาอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะให้มีคุณภาพได้ จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 (4) โดยจะมีโทษ
ตามมาตรา 79 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
5. ผู้ใดขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามมาตรา 56 (2) มีโทษตามมาตรา 88 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

6. ผู้ใดขายอาหารสัตว์ปลอมปน ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา              
56 (1) มีโทษตามมาตรา 86 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่หกเดือนถึงสามปี 
หรือปรับตั งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

7. ผู้ใดขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐานถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 
56 (3) มีโทษตามมาตรา 90 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน              
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1. ผู้ใดขายยาสัตว์น  าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ

ตามมาตรา 12 มีโทษตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับ              
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

2. ร้านขายยาสัตว์ไม่ติดป้ายแสดงสถานที่ขายยาและป้ายแสดงชื่อผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 26 มีโทษตามมาตรา 105 ต้อง
ระวางโทษปรับตั งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

3. ผู้ใดขายยาที่มิได้ขึ นทะเบียนต ารับยา ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
มาตรา 72 (4) มีโทษมาตรา 122 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

4. ผู้ใดขายยาสัตว์น  าที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ถือเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามมาตรา 72 (3) มีโทษตามมาตรา 121 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ ถ้าผู้กระท าความผิดไม่รู้ว่าเป็น
ยาเสื่อมคุณภาพ จะมีโทษตามมาตรา 121 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน   
สามพันบาท



การฝ่าฝืน
และ
บทลงโทษ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
5. ผู้ใดขายยาปลอม ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 72 (1) มีโทษ

ตามมาตรา 119 ต้องระวางโทษจ าคุกตั งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่สองพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หากผู้กระท าความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาปลอมจะมีโทษตามมาตรา 
119 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าพันบาท

6. ผู้ใดขายยาผิดมาตรฐาน ถือเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 72 (2)   
มีโทษตามมาตรา 120 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หากผู้กระท าความผิดไม่รู้ว่าเป็นยาผิดมาตรฐานจะมีโทษตามมาตรา 120 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท



จบแล้ว มีค าถามไหมครับ


