
 
 
 
 

พระราชบญัญัต ิ 
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  

พ.ศ. 2525 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525  
เปนปที่ 37 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคาํแนะนาํและ ยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปน้ี  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตน้ีิเรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 
2525"  

มาตรา 2* พระราชบัญญัตน้ีิใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเปนตนไป  
*[รก.2525/111/25/11 สิงหาคม 2535]  

มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2506 และ 
ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ 204 ลงวนัที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515  

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราช บัญญัติน้ี 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบญัญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี  
"อาหารสัตว" หมายความวา วตัถุที่มุงหมายเพื่อใชเลีย้งสัตวที่รัฐมนตรี โดย คําแนะนาํ

ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวประกาศเปนอาหารสัตวในราชกิจจา นุเบกษา  
"ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปลี่ยนรูป หรือแบงบรรจุ  
"ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งน้ี เพ่ือเปนประโยชนใน ทาง

การคา และหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย  
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  
"ภาชนะบรรจ"ุ หมายความวา วัตถุใด ๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหออาหารสัตวโดย เฉพาะ  



"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ที่แสดงไวที ่ภาชนะ
บรรจุอาหารสัตว  

"ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีในกรณี ที่นิติ
บุคคลเปนผูรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงนิติบุคคลแตงตัง้ใหเปนผูดําเนินกิจการ ดวย  

"ผูอนุญาต" หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏบิตัิการ ตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปศุสตัว  
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช บัญญัติ

น้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน 
อัตราทายพระราชบัญญัติน้ี ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งน้ี 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคบัได  
มาตรา 6 เพ่ือประโยชนในการควบคุมคณุภาพอาหารสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด  
(1) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว  
(2) คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของ สัตว 

ตลอดจนหลักเกณฑและวิธกีารผลิตเพ่ือขายหรือขายอาหารสัตวน้ัน  
(3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตให นําเขา

เพ่ือขาย  
(4) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวตัถุทีเ่ติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวน ผสมใน

การผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนอตัราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิ ใหใชวตัถุน้ันเกิน
กําหนด  

(5)* ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และสวนประกอบของวัตถุที่เติมใน อาหาร
สัตวที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว  

(6) วิธีการผลติ เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารสัตว เพ่ือ 
ปองกันมิใหอาหารสัตวทีผ่ลิตเพ่ือขายหรือขายเปนอาหารสัตวเสื่อมคณุภาพตามมาตรา 34  

(7) คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ ตลอดจน วัตถุที่
หามใชเปนภาชนะบรรจุอาหารสัตวเพ่ือขาย  
*[มาตรา 6 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]  



หมวด 1  
คณะกรรมการควบคุมคณุภาพอาหารสัตว  

________  

มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธาน 
กรรมการ กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง 
แตงตั้งจากเกษตรกรสีค่น เปนกรรมการ ผูอํานวยการกอง กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรม 
ปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหกรมปศุสัตวทําหนาที่เกีย่วกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ  
มาตรา 8 ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้อยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ ซ่ึงพน

จากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  
มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรี

แตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ  
(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) รัฐมนตรีใหออก  
(4) เปนบุคคลลมละลาย  
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ผิดที่

ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน กรรมการ

แทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือ อยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน  

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางทีก่รรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากบัวาระที ่
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว  

มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ ไมอยูในที่
ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรอง ประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม  



การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียง หน่ึงใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปน
เสียงชี้ขาด  

มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นแกรัฐมนตร ีหรือ
อธิบดี แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปน้ี  

(1) การกําหนดอาหารสัตว  
(2) การออกประกาศตามมาตรา 6  
(3) การวินิจฉยัอุทธรณตามมาตรา 22 มาตรา 43 และมาตรา 55  
(4) การพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 51 หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 53  
(5) เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือ อธิบดี

รองขอ  
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการ ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับแกการประชมุของคณะ 
อนุกรรมการโดยอนุโลม  

มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจ ออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานทีเ่กี่ยวของ หรือ สิ่ง
ใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได  

 

หมวด 2  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  

________  

มาตรา 14 หามมิใหผูใดผลิต หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว เวนแตไดรับใบ 
อนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวจากผูอนุญาต  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และเวลาที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 15 หามมิใหผูใด ขายอาหารสัตวตามมาตรา 6 (1) เวนแตไดรับ ใบอนุญาตขาย
อาหารสัตวจากผูอนุญาต  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและ
เวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 16 เม่ือไดรับคําขอตามมาตรา 14 มาตรา 15 ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณา และ
ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบ 
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอง และครบถวนตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง  



ในกรณีมีเหตจํุาเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไม อนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน สามสิบ
วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน สิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ัน แลวแตกรณี  

มาตรา 17 บทบัญญัติตามมาตรา 14 มาตรา 15 ไมใชบังคับแก  
(1) กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจที่ผลติหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือใช 

ประโยชนของทางราชการ  
(2) ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออก ซ่ึงอาหารสัตวเพ่ือเปนตัวอยางในทางวิชาการ หรือ

เพ่ือใชประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซ้ือ  
(3) สหกรณหรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมาย ซ่ึงผลิตอาหารสัตวเพ่ือใชเลีย้งสัตว ของ

สมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุมเดียวกัน  
ผูไดรับการยกเวนตามมาตรา 17 ตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ที่รัฐมนตรี
ประกาศ  

มาตรา 18 ประเภทของใบอนุญาตมีดังน้ี  
(1) ใบอนุญาตผลติอาหารสัตว  
(2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว  
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสตัว  
ใหผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวที่ตน ผลิต 

และผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูรับใบอนญุาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวทีต่นนําเขาดวย  
มาตรา 19 ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหคุมกันถึงลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับ 

ใบอนุญาตดวย  
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับการคุมกัน ตาม

วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการ 
กระทําดังกลาวเปนการสุดวสิัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคมุได  

มาตรา 20 ใบอนญุาตตามมาตรา 18 ใหใชไดในระยะเวลาดังน้ี  
(1) ใบอนุญาตผลติอาหารสัตวใหใชไดสามปนับแตวันออกใบอนุญาต  
(2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวใหใชไดหน่ึงปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสตัวใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏทิินแหงปที่ออก ใบอนุญาต  
มาตรา 21 ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ กอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ การออกใบอนุญาตหรอืไมออกใบอนุญาตจะตองกระทําใหเสรจ็ภายใน 
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอง และครบถวน  

การขอตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  



เม่ือไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอรับใบอนุญาตจะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผู
อนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน  

มาตรา 22 ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ ใบอนุญาต ผู
ขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตร ีภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรอืการไมอนุญาตใหตออาย ุใบอนุญาต  

คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  
ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย 

อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเม่ือผู
อุทธรณรองขอ  

 

หมวด 3  
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว  

__________  

มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตผลติอาหารสัตวเพ่ือขายปฏิบัติดังน้ี  
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน สถานที่

ผลิตอาหารสตัวเพ่ือขาย ลกัษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่
กําหนดใน กฎกระทรวง  

(2) จัดใหมีการวิเคราะหอาหารสัตวที่มีการผลิตกอนนําออกจากสถานที่ผลิต โดย มี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามป  

(3) จัดใหมีฉลากขนาดพอสมควรปดหรือติดไวที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหเห็น ได
ชัดเจน ขอความในฉลากตองเปนภาษาไทยหรือจะมีภาษาตางประเทศที่มีขอความอยาง
เดียวกัน กํากับไวดวยก็ได และอยางนอยตองมีขอความดังตอไปน้ี  

(ก) ชื่ออาหารสัตวทางการคา  
(ข) เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว และ
เลขทะเบยีนอาหารสัตวตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว  
(ค) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต  
(ง) นํ้าหนักสุทธิตามระบบเมตริกของอาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจุน้ัน  
(จ) ชื่อของวตัถุดิบที่สําคัญซ่ึงใชเปนสวนผสม  
(ฉ) คุณภาพของอาหารสัตวทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีนตามที่ไดขึ้นทะเบียนแลว  
(ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตอาหารสัตว และวนั เดือน ป ที่อาหารสัตวลวงอายุ  
(ซ) วิธีใช ในกรณีที่เปนหัวอาหารสัตว หรือวัตถทุี่เติมในอาหารสัตว  
มาตรา 24 เพ่ือประโยชนในการสงออก และเม่ือมีความจําเปนที่จะใหผูรับ ใบอนญุาต

ผลิตอาหารสตัว เพ่ือสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ผูอนุญาต จะ



อนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับใบอนุญาตผลติอาหารสัตวตามมาตรฐานของตางประเทศ 
หรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศ กําหนดตามมาตรา 6 ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ  

มาตรา 25 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขายปฏิบตัิ ดังน้ี  
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน สถานที่

นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพ่ือขาย ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไป
ตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง  

(2) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตอาหารสัตว แสดงรายละเอียดการวิเคราะหอาหาร สัตว
ทุกครั้งที่นําเขา  

(3) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 (3)  
มาตรา 26 ใหผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวปฏิบตัิดังน้ี  
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน สถานที่

ขายอาหารสัตว ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง  

(2) จัดใหมีการแยกเก็บอาหารสัตวเปนสัดสวนตางหากจากสิ่งที่อาจทําใหอาหาร สัตว
เสื่อมคุณภาพ  

(3) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 (3) หรือมาตรา 
25 (3) แลวแตกรณี ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน  

(4) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะบรรจ ุอาหาร
สัตวชํารุด หามมิใหนํามาขาย  

มาตรา 27 ในกรณีที่ใบอนญุาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคญัใหผูรับ ใบอนุญาต
แจงตอพนักงานเจาหนาที่ และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแต วันที่ได
ทราบถึงการสญูหายหรือถูกทําลายดังกลาว  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที ่เปดเผย
ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย สถานที่ขายอาหารสัตวหรือสถานที่นําเขา ซ่ึง
อาหารสัตวเพ่ือขาย แลวแตกรณี  

มาตรา 29 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย สถานที่
ขายอาหารสัตว สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหารสตัวเพ่ือขาย แลวแตกรณี ตองแจง การ
ยายสถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันทีย่าย  

มาตรา 30 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตอง
แจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในสิบหาวนันับแตวันเลกิกิจการและ 
ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตัง้แตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวน้ัน  



หมวด 4  
อาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวเสือ่มคุณภาพ  

________  

มาตรา 31 หามมิใหผูใดผลิตเพ่ือขาย ขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว ดังตอไปน้ี  
(1) อาหารสัตวปลอมปน  
(2) อาหารสัตวผิดมาตรฐาน  
(3) อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ  
(4) อาหารสัตวที่มิไดขึ้นทะเบียน  
(5) อาหารสัตวที่อธบิดีสั่งเพิกถอนทะเบยีน  
(6) อาหารสัตวอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนด  
มาตรา 32 อาหารสัตวปลอมปนไดแก อาหารสัตวที่ใชวตัถุอ่ืนเปนสวนผสม ไมตรงกับ

ที่ขึ้นทะเบียนไว ยกเวนวตัถุซ่ึงอาจมีไดโดยธรรมชาต ิตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
มาตรา 33 อาหารสัตวผิดมาตรฐานไดแก อาหารสัตวที่มีคุณภาพไมถูกตองตาม 

มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (2)  
มาตรา 34 อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพไดแก อาหารสัตวที่มีลักษณะตอไปน้ี  
(1) อาหารสัตวที่ลวงอายุไปจากที่แสดงไวในฉลาก  
(2) อาหารสัตวที่เปน รา บดู เนา หรือมีวัตถุมีพิษเจือปนจนอาจเปนอันตรายแก สัตว

ตามลักษณะหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
(3) อาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจุทีต่องหามตามมาตรา 6 (7)  
มาตรา 35 เหตุที่ไมรูวาอาหารสัตวที่ผลติเพ่ือขาย ขาย หรือนําเขาเพื่อขายเปน อาหาร

สัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวเสื่อมคุณภาพไมเปนขอแกตัวใหผูรับใบอนุญาตพนผิด เวนแตจะ 
พิสูจนไดวาตนมีเหตุผลเชื่อวาอาหารสัตวน้ันไมเปนอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวเสื่อม
คุณภาพ  

มาตรา 36 เพ่ือประโยชนแกการควบคมุคุณภาพอาหารสัตวใหถกูสุขลักษณะ 
ปราศจากอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวใหอธิบดีมีอํานาจ  

(1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิตหรือผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวดัดแปลง แกไข
สถานที่ผลติหรือสถานที่เกบ็อาหารสตัวได  

(2) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวงดผลติ หรือ
นําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ผลติหรือนําเขาโดยไมไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรืออาหารสัตว ที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสตัว  

(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารสัตวใหประชาชนทราบในกรณีที่เปนอาหาร สัตว
อยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา 31 หรือภาชนะบรรจรุายใดประกอบดวยวตัถุที่ 
ตองหามตามมาตรา 6 (7)  



ประกาศดังกลาวใน (3) ใหระบุขอความดังตอไปน้ีดวย  
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตวัผูผลิต หรือผูนําเขาโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูดําเนินการ สถานที่
ดําเนินการพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุน้ัน และถาอาหาร 
สัตวหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลติหรือนําเขา ใหระบุชื่อ
ทางการคา และลําดับครั้งทีผ่ลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี  
(ข) ในกรณีทีไ่มปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนําเขา แตปรากฏตัวผูขายใหระบุชื่อผูขาย และ
สถานที่ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุน้ัน  

 

หมวด 5  
การข้ึนทะเบยีนและการโฆษณาอาหารสัตว  

________  

มาตรา 37 ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสตัวเพ่ือขายหรือผูรับใบอนญุาตนําเขาซึ่ง อาหาร
สัตวเพ่ือขายผูใดประสงคจะผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพื่อขาย ซ่ึงอาหารสัตวชนิดใด ตองนํา 
อาหารสัตวชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเม่ือไดรับใบสําคัญการ
ขึ้น ทะเบยีนอาหารสัตวแลว จึงจะผลิตเพ่ือขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวน้ันได  

การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 38 เม่ือไดมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แลว ใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 14 
ซ่ึงผลิตอาหารสัตวอยูกอนวันที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนด งดผลิตอาหารสัตวจนกวาจะได รับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามมาตรา 37 เวนแตผูอนุญาตจะไดอนุญาตใหผลติตอไป 
ไดเปนการชั่วคราวภายในกาํหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  

มาตรา 39 เม่ือไดมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แลว ใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 14 
ซ่ึงนําหรือสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด นําอาหาร
สัตวน้ันมาขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวภายในหกสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวน
แตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดงักลาวให  

มาตรา 40 ผูรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตว ตองผลติหรือนําเขา ซ่ึงอาหาร
สัตวใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตวไว  

มาตรา 41 การขอแกไขรายการทะเบยีนอาหารสัตว ใหกระทําได เม่ือไดรับ อนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่  

การขอแกรายการทะเบียนอาหารสัตว และการอนุญาตใหแกรายการทะเบียน อาหาร
สตัว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง  
 



มาตรา 42 ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสัตวใหใชไดตลอดไป เวนแตถกูสั่ง ยกเลิก
หรือเพิกถอน  

มาตรา 43 อาหารสัตวทีไ่ดขึ้นทะเบียนอาหารสัตวไวแลว หากปรากฏภายหลัง วา
อาหารสัตวน้ันไมมีการผลิตหรือนําเขาเกินสองป หรืออาจเปนอันตรายแกสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจ 
สั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบยีนอาหารสัตวมีสทิธิอุทธรณ เปน
หนังสือตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่ง  

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  
การอุทธรณตามวรรคสองยอมไมเปนการทุเลาการบังคบัตามคําสั่งยกเลิกหรือ เพิกถอน

ทะเบียนอาหารสัตว  
มาตรา 44 ในกรณีใบสําคญัการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวสูญหาย หรือถูกทําลายใน 

สาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น 
ทะเบียนอาหารสัตวภายในสบิหาวัน นับแตวันที่ทราบถงึการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว  

การขอรับใบแทนใบสําคญัการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว และการออกใบแทน ใบสําคญั
การขึ้นทะเบียนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง  

มาตรา 45 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนเท็จหรือเกิน ความจริง 
ซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตวน้ัน  

มาตรา 46 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตวทางวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอ่ืน หรือ 
ดวยวธิีอ่ืนใด เพ่ือประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตรหรือขอความที่จะ
โฆษณา ดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพจิารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได  

มาตรา 47 เพ่ือพิทักษประโยชนของผูเลี้ยงสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ อยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี  

(1) ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงบัการโฆษณาอาหารสัตวที ่เห็น
วาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนตามมาตรา 45  

(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงบัการผลติ การนําเขา การ ขาย 
หรือการโฆษณาอาหารสัตวที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารสัตวดังกลาวไมมีคุณภาพหรือ 
สรรพคุณตามที่โฆษณา  

 
 
 



หมวด 6  
พนักงานเจาหนาที่  

__________  

มาตรา 48* ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที ่ผลิต
อาหารสัตว สถานที่ขายอาหารสัตว สถานที่นําหรือสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 
สถานที่เก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปในสถานที่เลี้ยงสตัว ในเวลาระหวาง 
พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทิตยตกหรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว ในกรณีที่มีเหต ุ
อันควรสงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีเพ่ือ  

(1) ตรวจสอบอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอาหาร สัตว 
รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว หรือวิธีการเกบ็รักษา  

(2) นําอาหารสัตวหรือวัตถทุี่สงสัยวาเปนอาหารสัตวในปริมาณพอสมควร ไปเปน
ตัวอยางเพ่ือทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห  

(3) คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับ อาหาร
สัตว ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  

ในการปฏิบตัหินาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาต ผูเลี้ยงสัตวและผูซ่ึง เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร  
*[มาตรา 48 แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]  

มาตรา 49 ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว ตอ ผูรับ
ใบอนุญาตหรอืผูซ่ึงเกี่ยวของ บัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา 50 อาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไว ตาม
มาตรา 48 (3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือศาลโดยคําพิพากษาถงึที่สุดไมใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืน 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีย่ึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาล 
พิพากษาถึงทีสุ่ดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปศุสัตว เพ่ือจัดการตามระเบียบที่
อธิบดี กําหนด  
 

หมวด 7  
การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต  

_________  

มาตรา 51 เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตน้ีิ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะ 



กรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตในกรณีที่มีการ 
ฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตน้ีิ ผูอนุญาตจะสั่งพักใช 
ใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุด
ประกอบกิจการตาม ใบอนุญาตนั้น และในระหวางถูกสัง่พักใชใบอนญุาตจะขอรับใบอนุญาตใด 
ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ไมได  

มาตรา 52 ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เม่ือ
ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัตติามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตน้ีิแลว 

มาตรา 53 เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 31 (1) หรือฝา
ฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง เพิก
ถอนใบอนุญาตได ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีก
ไมได จนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา 54 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทาํเปนหนังสือ แจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนญุาตไมยอมรับคําสั่ง 
ดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในทีเ่ปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบไุวในใบอนุญาต และใหถือ
วา ผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งน้ันแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง  

มาตรา 55 ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจ สั่งให
ยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตได  

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการ
บังคับตามคําสั่งพักใช ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา 56 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองขายหรือจําหนายอาหารสัตวของตน ที่
เหลืออยูใหแกผูรับใบอนุญาตอ่ืนหรือแกผูที่อธิบดีเห็นสมควรภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ 
ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ทราบคําวินิจฉยัของรัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่ 
จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให  

 

 



หมวด 8  
บทกําหนดโทษ  

_________  

มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัตติามประกาศทีอ่อกตามมาตรา 6 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 58 ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 59 ผูใดขายอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ จําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 60 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา 23 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ตอง
ระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท  

มาตรา 61 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 มาตรา 
29 มาตรา 30 หรือมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  

มาตรา 62 ผูใดผลิตเพ่ือขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวปลอมปน หรือ อาหาร
สัตวที่มิไดขึ้นทะเบียนอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หน่ึง
ปถึงหาป หรือปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 63 ผูใดขายอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวที่มิไดขึ้นทะเบียนอันเปน การ
ฝาฝนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแต หา
พันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 64 ผูใดผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝน มาตรา 31 
(2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 65 ผูใดขายอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (2) ตอง 
ระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท  

มาตรา 66 ผูใดผลิตเพ่ือขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ อันเปน
การฝาฝน 31 (3) ตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาพันบาท ถึง
สองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 67 ผูใดขายอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (3) ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 68 ผูใดผลิตเพ่ือขาย ขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวที่อธิบดีสั่ง เพิก
ถอนทะเบียนหรืออาหารสัตวอ่ืนตามที่รัฐมนตรีกําหนด อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (5) หรือ (6) 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ  



มาตรา 68 ทวิ* ผูใดผลติหรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ปรากฏจากผลการตรวจ 
พิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสัตวตามมาตรา 36 (2) อันเปนการฝาฝนประกาศของ
อธิบดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
*[มาตรา 68 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542] 

มาตรา 69 ผูใดโฆษณาคณุภาพของอาหารสัตวอันเปนการฝาฝนมาตรา 45 มาตรา 46 
หรือมาตรา 47 หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัต ิหนาที่
ตามมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา ทั้ง
ปรับ  

มาตรา 70 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 51 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
หน่ึงป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 71 ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรบัโทษตามพระราชบัญญัตน้ีิเปน นิติบุคคล 
ผูดําเนินการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ ความผดิ
น้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  

 

บทเฉพาะกาล  
_________  

มาตรา 72 ใบอนุญาตประกอบอาหารสัตวเพ่ือการคาและทําการคาอาหารสัตว หรือ
ใบอนุญาตทําการคาอาหารสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กอนวันที่ 
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูรับใบอนุญาตดังกลาว
ประสงค จะดําเนินกิจการตอไปและไดยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ให
ดําเนินกิจการที่ ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม
หรือผูอนุญาตแจงให ทราบถึงการไมอนุญาต ในกรณไีมอนุญาตใหนําความในมาตรา 56 มาใช
บังคับโดยอนุโลมและใน กรณีไดรับใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
น้ีใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย ยี่สิบวันนบัแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

มาตรา 73 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนอาหารสัตวที่ออกใหตามกฎหมาย วา
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหมีอายุใชไดหน่ึงปนับ 
แตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

พลเอก ป. ติณสูลานนท  
นายกรัฐมนตรี  

 



 
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุม คุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคบัอยูในปจจุบัน ไดใชบังคับมานานแลว บทบัญญัตติาง ๆ 
ในสวนที ่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวยังไมรัดกุมเพียงพอ และยังขาดมาตรการ
เกี่ยวกับการขอ อนุญาตผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ตลอดจนการ
ควบคุมในเรื่องอ่ืน ๆ สมควรปรับปรุงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี  
[รก.2525/111/25/11 สิงหาคม 2535]  

 

พระราชบญัญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542  
หมายเหต:ุ- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปจจุบันมีผูเลี้ยงสัตวเปน 
จํานวนมากนิยมใชอาหารสัตวซ่ึงมีสวนผสมของสารเรงการเจริญเตบิโตหรือสารเรงเนื้อแดง และ 
สารดังกลาวบางชนิดเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว
ได แตกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคบัอยูในปจจุบันยงัไมมีมาตรการ
เกี่ยวกับ การควบคุมการผสมสารดังกลาวในอาหารสตัว สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจของ รัฐมนตรี อธิบดี และพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
ใหถูกสุขลักษณะปราศจาก อันตรายแกสตัวหรือมนุษยผูบริโภคผลติภัณฑจากสัตวใหครอบคลมุ
ถึงกรณีการผสมสาร ดังกลาวในอาหารสัตว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

[รก.2542/20ก/10/25 มีนาคม 2542]  

 
 


