
                    พระราชบัญญัต ิ
                     ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
                       พ.ศ. 2525 
                               _______ 
 
                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
             ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 
                    เปนปที่ 37 ในรัชกาลปจจุบัน 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
                    โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
                    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัตขิึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
                    มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ. 2525" 
 
                    มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป 
                    *[รก.2525/111/25/11 สิงหาคม 2535] 
 

                    มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2506 และ 
ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัที ่204 ลงวนัที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515 
                    บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคบัอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช 
บัญญัตินี ้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินีแ้ทน 
 
                    มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี ้
                    "อาหารสัตว" หมายความวา วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชเลี้ยงสัตวที่รฐัมนตรี โดย 
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวประกาศเปนอาหารสัตวในราชกิจจา 
นุเบกษา 
                    "ผลติ" หมายความวา ทํา ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปลี่ยนรูป หรือแบงบรรจุ 
                    "ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งน้ี เพ่ือเปนประโยชนใน 
ทางการคา และหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 
                    "นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
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                    "ภาชนะบรรจุ" หมายความวา วัตถุใด ๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหออาหารสัตวโดย 
เฉพาะ 
                    "ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ทีแ่สดงไวที ่
ภาชนะบรรจอุาหารสัตว 
                    "ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี้ในกรณี 
ที่นิติบคุคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจการ 
ดวย 
                    "ผูอนุญาต" หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
                    "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคมุคุณภาพอาหารสัตว 
                    "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏบิตัิการ 
  ตามพระราชบัญญัตินี ้
                    "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปศสุัตว 
                    "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
                    มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน 
อัตราทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวนคาธรรมเนียม 
และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ  ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
                    กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใช 
บังคับได 
 
                    มาตรา 6  เพ่ือประโยชนในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
                    (1) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว 
                    (2) คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของ 
สัตว ตลอดจนหลักเกณฑและวธิีการผลติเพ่ือขายหรอืขายอาหารสัตวนั้น 
                    (3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตให 
นําเขาเพื่อขาย 
                    (4) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวตัถุทีเ่ติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวน 
ผสมในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิ 
ใหใชวตัถุนั้นเกินกําหนด 
                    (5)* ชื่อ ประเภท ชนิด ลกัษณะ คุณสมบัต ิและสวนประกอบของวัตถทุี่เติมใน 
อาหารสัตวทีห่ามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสตัว 
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                    (6) วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารสัตว เพ่ือ 
ปองกันมิใหอาหารสัตวทีผ่ลิตเพ่ือขายหรือขายเปนอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพตามมาตรา 34 
                    (7) คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจ ุและการใชภาชนะบรรจุ ตลอดจน 
วัตถุที่หามใชเปนภาชนะบรรจุอาหารสัตวเพ่ือขาย 
                    *[มาตรา 6 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542] 
                          หมวด 1 
                      คณะกรรมการควบคุมคณุภาพอาหารสัตว 
                                       ________ 
                    มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการควบคุมคณุภาพอาหารสัตวคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธาน 
กรรมการ กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง 
แตงตั้งจากเกษตรกรสีค่น เปนกรรมการ ผูอํานวยการกอง กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรม 
ปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ 
                    ใหกรมปศุสตัวทําหนาที่เกี่ยวกับการดาํเนินงานตามมตขิองคณะกรรมการ 
 
                    มาตรา 8  ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ 
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 
                    มาตรา 9  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการซึ่ง 
รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
                    (1) ตาย 
                    (2) ลาออก 
                    (3) รัฐมนตรีใหออก 
                    (4) เปนบุคคลลมละลาย 
                    (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                    (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ 
ผิดที่ไดกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                    ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน 
กรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือ 
อยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
                    ในกรณีที่รฐัมนตรีแตงตัง้กรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว 
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ 
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว 
 



                    มาตรา 10  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 
ไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรอง 
ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 
                    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียง 
หน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด 
 
                    มาตรา 11  ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหความเหน็แกรัฐมนตร ี
หรืออธิบดี แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปน้ี 
                    (1) การกําหนดอาหารสัตว 
                    (2) การออกประกาศตามมาตรา 6 
                    (3) การวินจิฉัยอุทธรณตามมาตรา 22 มาตรา 43 และมาตรา 55 
                    (4) การพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 51 หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 53 
                    (5) เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือ 
อธิบดีรองขอ 
 
                    มาตรา 12  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการ เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนาํความในมาตรา 10 มาใชบงัคับแกการประชุมของคณะ 
อนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
                    มาตรา 13  ในการปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตนิี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ 
ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือ 
สิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

                        หมวด 2 
                     การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
                             ________ 
                    มาตรา 14  หามมิใหผูใดผลิต หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว เวนแตไดรับใบ 
อนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวจากผูอนุญาต 
                    การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 
และเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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                    มาตรา 15  หามมิใหผูใด ขายอาหารสัตวตามมาตรา 6 (1) เวนแตไดรับ 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตวจากผูอนุญาต 
                    การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขและเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 16  เม่ือไดรับคําขอตามมาตรา 14 มาตรา 15 ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณา 
และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบ 
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง และครบถวนตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
                    ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไม 
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน 
สามสิบวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 
 
                    มาตรา 17  บทบัญญัติตามมาตรา 14 มาตรา 15 ไมใชบังคบัแก 
                    (1) กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจที่ผลิตหรอืนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือใช 
ประโยชนของทางราชการ 
                    (2) ผูผลติ ผูนําเขา หรือผูสงออก ซึ่งอาหารสัตวเพ่ือเปนตวัอยางในทางวิชาการ 
หรือเพ่ือใชประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซ้ือ 
                    (3) สหกรณหรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่งผลิตอาหารสัตวเพ่ือใชเลี้ยงสัตว 
ของสมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุมเดียวกัน 
                    ผูไดรับการยกเวนตามมาตรา 17 ตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ที่รัฐมนตรปีระกาศ 
 

                    มาตรา 18  ประเภทของใบอนุญาตมีดังน้ี 
                    (1) ใบอนุญาตผลติอาหารสัตว 
                    (2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
                    (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
                    ใหผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวทีต่น 
ผลิต และผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวที่ตนนําเขาดวย 
 
                    มาตรา 19  ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหคุมกันถึงลกูจาง หรือตัวแทนของผูรับ 
ใบอนุญาตดวย 
                    ใหถือวาการกระทําของลกูจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกัน 
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ตามวรรคหนึง่เปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรบัใบอนุญาตจะพสิูจนไดวาการ 
กระทําดังกลาวเปนการสุดวสิัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคมุได 
 
                    มาตรา 20  ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหใชไดในระยะเวลาดังน้ี 
                    (1) ใบอนุญาตผลติอาหารสัตวใหใชไดสามปนับแตวนัออกใบอนุญาต 
                    (2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวใหใชไดหน่ึงปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
                    (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปทีอ่อก 
ใบอนุญาต 
 
                    มาตรา 21  ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ 
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ การออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายใน 
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรบัคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง และครบถวน 
                    การขอตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
                    เม่ือไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอรับใบอนุญาตจะประกอบกิจการตอไปก็ได 
จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้ 
 
                    มาตรา 22  ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหตออายุ 
ใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตร ี
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุ 
ใบอนุญาต 
                    คําวนิิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
                    ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉยั 
อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเม่ือผูอุทธรณรอง
ขอ 

                          หมวด 3 
                   หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว 
                              __________ 
                    มาตรา 23  ใหผูรับใบอนญุาตผลติอาหารสัตวเพ่ือขายปฏิบตัิดังนี้ 
                    (1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน 
สถานที่ผลติอาหารสัตวเพ่ือขาย 
                    ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
                    (2) จัดใหมีการวิเคราะหอาหารสัตวทีมี่การผลิตกอนนําออกจากสถานที่ผลติ โดย 
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มีหลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามป 
                    (3) จัดใหมีฉลากขนาดพอสมควรปดหรือติดไวที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหเห็น 
ไดชัดเจน ขอความในฉลากตองเปนภาษาไทยหรือจะมีภาษาตางประเทศที่มีขอความอยางเดียวกัน 
กํากับไวดวยก็ได และอยางนอยตองมีขอความดังตอไปน้ี 
                    (ก) ชื่ออาหารสัตวทางการคา 
                    (ข) เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว 
และเลขทะเบยีนอาหารสัตวตามใบสําคญัการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว 
                    (ค) ชื่อผูผลติและสถานทีผ่ลิต 
                    (ง) น้ําหนักสุทธติามระบบเมตริกของอาหารสัตวทีบ่รรจุในภาชนะบรรจุนั้น 
                    (จ) ชื่อของวัตถุดิบที่สําคญัซ่ึงใชเปนสวนผสม 
                    (ฉ) คุณภาพของอาหารสัตวทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีนตามที่ไดขึน้ทะเบียนแลว 
                    (ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตอาหารสัตว และวัน เดือน ป ที่อาหารสตัวลวงอาย ุ
                    (ซ) วิธใีช ในกรณีที่เปนหัวอาหารสัตว หรือวัตถุทีเ่ตมิในอาหารสัตว 
 
                    มาตรา 24  เพ่ือประโยชนในการสงออก และเม่ือมีความจําเปนที่จะใหผูรับ 
ใบอนุญาตผลติอาหารสัตว เพ่ือสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ผูอนุญาต 
จะอนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวตามมาตรฐานของตางประเทศ 
หรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานที่รฐัมนตรีประกาศ 
กําหนดตามมาตรา 6 ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ 
 

                    มาตรา 25  ใหผูรับใบอนญุาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขายปฏิบตั ิดังนี้ 
                    (1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน 
สถานที่นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขาย 
                    ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
                    (2) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตอาหารสัตว แสดงรายละเอียดการวิเคราะหอาหาร 
สัตวทุกครั้งทีน่ําเขา 
                    (3) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 (3) 
 
                    มาตรา 26  ใหผูรับใบอนญุาตขายอาหารสัตวปฏิบตัดัิงนี้ 
                    (1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน 
สถานที่ขายอาหารสัตว 
                    ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
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                    (2) จัดใหมีการแยกเก็บอาหารสัตวเปนสัดสวนตางหากจากสิ่งที่อาจทําใหอาหาร 
สัตวเสื่อมคุณภาพ 
                    (3) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 (3)  
หรือมาตรา 25 (3) แลวแตกรณี ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน 
                    (4) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะบรรจ ุ
อาหารสัตวชํารุด หามมิใหนํามาขาย 
 
                    มาตรา 27  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับ 
ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่ และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแต 
วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
                    การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 28  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนญุาตไวในที ่
เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลติอาหารสัตวเพ่ือขาย สถานที่ขายอาหารสัตวหรือสถานที่นําเขา 
ซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขาย แลวแตกรณี 
 
                    มาตรา 29  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลติอาหารสัตวเพ่ือขาย 
สถานที่ขายอาหารสัตว สถานที่นําเขา หรือสถานที่เกบ็อาหารสัตวเพ่ือขาย แลวแตกรณี ตองแจง 
การยายสถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย 
 
                    มาตรา 30  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิี้ 
ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในสิบหาวันนับแตวนัเลิกกิจการและ 
ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตัง้แตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น 

                          หมวด 4 
                   อาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ 
                                ________ 
                    มาตรา 31  หามมิใหผูใดผลิตเพ่ือขาย ขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว 
ดังตอไปน้ี 
                    (1) อาหารสัตวปลอมปน 
                    (2) อาหารสัตวผิดมาตรฐาน 
                    (3) อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ 
                    (4) อาหารสัตวที่มิไดขึ้นทะเบียน 
                    (5) อาหารสัตวที่อธิบดีสัง่เพิกถอนทะเบียน 
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                    (6) อาหารสัตวอ่ืนที่รฐัมนตรีกําหนด 
 
                    มาตรา 32  อาหารสัตวปลอมปนไดแก อาหารสัตวทีใ่ชวตัถุอ่ืนเปนสวนผสม 
ไมตรงกับทีข่ึน้ทะเบียนไว ยกเวนวัตถุซึง่อาจมีไดโดยธรรมชาต ิตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
                    มาตรา 33  อาหารสัตวผดิมาตรฐานไดแก อาหารสัตวที่มีคุณภาพไมถูกตองตาม 
มาตรฐานที่รฐัมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (2) 
 
                    มาตรา 34  อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพไดแก อาหารสัตวที่มีลักษณะตอไปน้ี 
                    (1) อาหารสัตวที่ลวงอายุไปจากที่แสดงไวในฉลาก 
                    (2) อาหารสัตวที่เปน รา บูด เนา หรือมีวัตถุมีพิษเจือปนจนอาจเปนอันตรายแก 
สัตวตามลักษณะหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
                    (3) อาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจทุี่ตองหามตามมาตรา 6 (7) 
 
                    มาตรา 35  เหตุที่ไมรูวาอาหารสัตวทีผ่ลิตเพ่ือขาย ขาย หรือนําเขาเพื่อขายเปน 
อาหารสตัวปลอมปนหรืออาหารสัตวเสื่อมคุณภาพไมเปนขอแกตัวใหผูรับใบอนุญาตพนผิด เวนแตจะ 
พิสูจนไดวาตนมีเหตุผลเชื่อวาอาหารสัตวนั้นไมเปนอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ 
 
                    มาตรา 36  เพ่ือประโยชนแกการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวใหถกูสุขลักษณะ 
ปราศจากอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวใหอธิบดีมีอํานาจ 
                    (1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลติหรอืผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวดัดแปลง 
แกไขสถานทีผ่ลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตวได 
                    (2) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวงดผลิต 
หรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ผลติหรือนําเขาโดยไมไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรืออาหารสัตว 
ที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสัตว 
                    (3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารสัตวใหประชาชนทราบในกรณีที่เปนอาหาร 
สัตวอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา 31 หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที ่
ตองหามตามมาตรา 6 (7) 
                    ประกาศดังกลาวใน (3) ใหระบุขอความดังตอไปน้ีดวย 
                    (ก) ในกรณีที่ปรากฏตวัผูผลิต หรือผูนําเขาโดยแนชดั ใหระบุชื่อผูดําเนินการ 
สถานที่ดําเนนิการพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหาร 
สัตวหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลติหรือนําเขา ใหระบุชื่อทางการคา 
และลําดับครั้งที่ผลติหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี 



                    (ข) ในกรณีที่ไมปรากฏตวัผูผลติหรือผูนําเขา แตปรากฏตัวผูขายใหระบุชื่อผูขาย 
และสถานที่ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุนั้น 

                        หมวด 5 
                  การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว 
                              ________ 
                    มาตรา 37  ผูรับใบอนุญาตผลติอาหารสัตวเพ่ือขายหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่ง 
อาหารสัตวเพ่ือขายผูใดประสงคจะผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพื่อขาย ซึ่งอาหารสัตวชนิดใด ตองนํา 
อาหารสัตวชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเม่ือไดรับใบสําคัญการขึ้น 
ทะเบียนอาหารสัตวแลว จึงจะผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวนั้นได 
                    การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 38  เม่ือไดมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แลว ใหผูรับใบอนญุาตตาม 
มาตรา 14 ซึ่งผลิตอาหารสตัวอยูกอนวันที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนด งดผลิตอาหารสัตวจนกวาจะได 
รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามมาตรา 37 เวนแตผูอนุญาตจะไดอนุญาตใหผลติตอไป 
ไดเปนการชั่วคราวภายในกาํหนดเวลาตามที่เห็นสมควร 
 
                    มาตรา 39  เม่ือไดมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แลว ใหผูรับใบอนญุาตตาม 
มาตรา 14 ซึ่งนําหรือสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจกัรอยูกอนวันที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนด 
นําอาหารสัตวนั้นมาขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวภายในหกสิบวันนบัแตวันที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให 
 
                    มาตรา 40  ผูรับใบอนุญาตผลติหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตว ตองผลติหรือนําเขา 
ซึ่งอาหารสัตวใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบยีนอาหารสัตวไว 
 
                    มาตรา 41  การขอแกไขรายการทะเบยีนอาหารสัตว ใหกระทําได เม่ือไดรับ 
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
                    การขอแกรายการทะเบยีนอาหารสัตว และการอนุญาตใหแกรายการทะเบียน 
อาหารสัตว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                    มาตรา 42  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวใหใชไดตลอดไป เวนแตถูกสั่ง 
ยกเลิกหรือเพิกถอน 
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                    มาตรา 43  อาหารสัตวทีไ่ดขึ้นทะเบียนอาหารสัตวไวแลว หากปรากฏภายหลัง 
วาอาหารสัตวนั้นไมมีการผลิตหรือนําเขาเกินสองป หรืออาจเปนอันตรายแกสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจ 
สั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                    ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวมีสิทธิอุทธรณ 
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่ง 
                    คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
                    การอุทธรณตามวรรคสองยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งยกเลิกหรือ 
เพิกถอนทะเบียนอาหารสัตว 
 
                    มาตรา 44  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวสูญหาย หรือถูกทําลายใน 
สาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น 
ทะเบียนอาหารสัตวภายในสบิหาวัน นับแตวันที่ทราบถงึการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
                    การขอรับใบแทนใบสําคญัการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว และการออกใบแทน 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 45  หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนเทจ็หรือเกิน 
ความจริง ซึ่งอาจทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคณุภาพของอาหารสัตวนั้น 
 

                    มาตรา 46  ผูใดประสงคจะโฆษณาคณุภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตวทางวทิยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอ่ืน หรือ 
ดวยวธิีอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในทางการคา ตองนาํเสียง ภาพ ภาพยนตรหรือขอความที่จะโฆษณา 
ดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได 
 
                    มาตรา 47  เพ่ือพิทักษประโยชนของผูเลี้ยงสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ 
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                    (1) ใหผูผลติ ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารสัตวที ่
เห็นวาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนตามมาตรา 45 
                    (2) ใหผูผลติ ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงับการผลติ การนําเขา การ 
ขาย หรือการโฆษณาอาหารสัตวที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารสัตวดังกลาวไมมีคณุภาพหรือ 
สรรพคุณตามที่โฆษณา 
                       หมวด 6 
                        พนักงานเจาหนาที่ 
                           __________ 
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                    มาตรา 48* ในการปฏิบัตหินาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที ่
ผลิตอาหารสตัว สถานที่ขายอาหารสัตว สถานที่นําหรอืสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 
สถานที่เก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปในสถานที่เลี้ยงสตัว ในเวลาระหวาง 
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทิตยตกหรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว ในกรณีที่มีเหต ุ
อันควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ทั้งน้ีเพ่ือ 
                    (1) ตรวจสอบอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอาหาร 
สัตว รวมตลอดทั้งวิธีการผลติอาหารสัตว หรือวิธีการเกบ็รักษา 
                    (2) นําอาหารสัตวหรือวตัถุที่สงสัยวาเปนอาหารสัตวในปริมาณพอสมควร 
ไปเปนตวัอยางเพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห 
                    (3) คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตว ภาชนะบรรจ ุเอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับ 
อาหารสัตว ทั้งน้ี ตามระเบยีบที่อธบิดีกําหนด 
                    ในการปฏิบตัิหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาต ผูเลี้ยงสัตวและผูซึ่ง 
เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
                    *[มาตรา 48 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542] 
 
                    มาตรา 49  ในการปฏิบัตหินาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว ตอ 
ผูรับใบอนุญาตหรือผูซึ่งเกี่ยวของ 
                    บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
                    มาตรา 50  อาหารสัตว ภาชนะบรรจ ุเอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไว 
ตามมาตรา 48 (3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือศาลโดยคําพิพากษาถงึที่สุดไมใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืน 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีย่ึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาล 
พิพากษาถึงทีสุ่ดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปศุสัตว เพ่ือจัดการตามระเบียบที่อธิบดี 
กําหนด 
 

                     หมวด 7 
             การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต 
                          _________ 
                    มาตรา 51  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏบิัตติามพระราชบัญญัตินี ้
หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตในกรณีที่มีการ 
ฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใช 
ใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 
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                    ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตาม 
ใบอนุญาตนั้น และในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้
ไมได 
 
                    มาตรา 52  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได 
เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎกระทรวง 
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้แลว 
 
                    มาตรา 53  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 31 (1) 
หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาตได 
                    ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบญัญัตินี้อีกไมได 
จนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถกูสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 

                    มาตรา 54  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือ 
แจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตวัผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง 
ดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในทีเ่ปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบไุวในใบอนุญาต และใหถือวา 
ผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งน้ันแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง 
 
                    มาตรา 55  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสบิวนันับแตวันทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจ 
สั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตได 
                    คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
                    การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคาํสั่งพักใช 
ใบอนุญาตหรอืคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
                    มาตรา 56  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองขายหรือจําหนายอาหารสัตวของตน 
ที่เหลืออยูใหแกผูรับใบอนุญาตอ่ืนหรือแกผูที่อธิบดีเห็นสมควรภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัที่ 
ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ทราบคําวินิจฉยัของรัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่ 
จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให 
                          หมวด 8 
                             บทกําหนดโทษ 
                               _________ 



                    มาตรา 57  ผูใดไมปฏิบตัิตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 ตองระวางโทษจําคกุ 
ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

                    มาตรา 58  ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 59  ผูใดขายอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ 
จําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 60  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏบิัตติามมาตรา 23 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
                    มาตรา 61  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏบิัตติามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 
มาตรา 29 มาตรา 30 หรือมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
                    มาตรา 62  ผูใดผลิตเพ่ือขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวปลอมปน หรือ 
อาหารสัตวทีมิ่ไดขึ้นทะเบยีนอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
หน่ึงปถึงหาป หรือปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 63  ผูใดขายอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวที่มิไดขึน้ทะเบียนอันเปน 
การฝาฝนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแต 
หาพันบาทถงึสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

                    มาตรา 64  ผูใดผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝน 
มาตรา 31 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 65  ผูใดขายอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (2) ตอง 
ระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท 
 
                    มาตรา 66  ผูใดผลิตเพ่ือขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวเสือ่มคุณภาพ 
อันเปนการฝาฝน 31 (3) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาพันบาท 
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



                    มาตรา 67  ผูใดขายอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (3) ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 68  ผูใดผลิตเพ่ือขาย ขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวที่อธิบดีสั่ง 
เพิกถอนทะเบียนหรืออาหารสัตวอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกาํหนด อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (5) หรือ 
(6) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพนับาทถึงสามหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 68 ทวิ* ผูใดผลิตหรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ปรากฏจากผลการตรวจ 
พิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสัตวตามมาตรา 36 (2) อันเปนการฝาฝนประกาศของอธิบดี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    *[มาตรา 68 ทว ิเพ่ิมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2542] 
 

                    มาตรา 69  ผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนการฝาฝนมาตรา 45 
มาตรา 46 หรือมาตรา 47 หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัต ิ
หนาที่ตามมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 70  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 51 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคกุ 
ไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
                    มาตรา 71  ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน 
นิติบุคคล ผูดําเนินการหรือผูแทนของนิตบิุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ 
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนัน้ 
                       บทเฉพาะกาล 
                        _________ 
                    มาตรา 72  ใบอนุญาตประกอบอาหารสัตวเพ่ือการคาและทาํการคาอาหารสัตว 
หรือใบอนุญาตทําการคาอาหารสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคมุคุณภาพอาหารสัตว กอนวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงค 
จะดําเนินกิจการตอไปและไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่ 
ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหมหรือผูอนุญาตแจงให 
ทราบถึงการไมอนุญาต ในกรณีไมอนุญาตใหนําความในมาตรา 56 มาใชบังคับโดยอนุโลมและใน 
กรณีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสรจ็ภายในหนึ่งรอย 



ยี่สิบวันนบัแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
 

                    มาตรา 73  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนอาหารสัตวที่ออกใหตามกฎหมาย 
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดหน่ึงปนับ 
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ป. ติณสูลานนท 
             นายกรัฐมนตร ี
 

                  อัตราคาธรรมเนียม 
                      _________ 
 
 (1) ใบอนุญาตผลติอาหารสัตว 
     (ก) ประสทิธิภาพในการผลิตของเครือ่งจักร 
          ไมเกิน 10 ตันตอชัว่โมง                                    ฉบับละ    3,000 บาท 
     (ข) ประสทิธิภาพในการผลิตของเครือ่งจักร 
                 สวนที่เกิน 10 ตันตอชัว่โมง คิดเพิ่มจาก 
          (ก) ตันละ 1,000 บาท เศษของหนึ่งตันใหคิด 
          เปนหน่ึงตัน 
 (2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว                                   ฉบบัละ  20,000 บาท 
 (3) ใบอนุญาตขายอาหารสตัว 
     (ก) ขายสงและขายปลีก                                          ฉบับละ     500 บาท 
     (ข) ขายปลีก                                                     ฉบับละ     200 บาท 
 (4) คําขอใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว                        สูตรละ    1,500 บาท 
 (5) การขอแกไขรายการในใบสําคัญการขึน้ 
     ทะเบียนอาหารสัตว 
     (ก) ในสวนที่เกี่ยวของกับสูตรอาหารสัตว                        ครั้งละ    1,000 บาท 
     (ข) ในสวนอ่ืน ๆ                                                 ครั้งละ     500 บาท 
 (6) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคญั 
      การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว                                      ฉบับละ     100 บาท 
 (7) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากบัคา 
      ธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 



 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการควบคุม 
คุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดใชบังคบัมานานแลว บทบัญญัตติาง ๆ ในสวนที ่
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวยังไมรัดกุมเพียงพอ และยังขาดมาตรการเกี่ยวกับการขอ 
อนุญาตผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ตลอดจนการควบคุมในเรื่องอ่ืน ๆ 
สมควรปรับปรุงเสยีใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
                    [รก.2525/111/25/11 สิงหาคม 2535] 
 
_______________________ 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปจจุบันมีผูเลี้ยงสัตวเปน 
จํานวนมากนิยมใชอาหารสัตวซึ่งมีสวนผสมของสารเรงการเจริญเตบิโตหรือสารเรงเน้ือแดง และ 
สารดังกลาวบางชนิดเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวได 
แตกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการเกี่ยวกับ 
การควบคุมการผสมสารดังกลาวในอาหารสัตว สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกีย่วกับอํานาจของ 
รัฐมนตร ีอธิบดี และพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมคณุภาพอาหารสัตวใหถูกสุขลักษณะปราศจาก 
อันตรายแกสตัวหรือมนุษยผูบริโภคผลติภัณฑจากสัตวใหครอบคลมุถึงกรณีการผสมสาร 
ดังกลาวในอาหารสัตว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
                    [รก.2542/20ก/10/25 มีนาคม 2542] 


