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ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
เปนปที่ 37 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.
2525"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2525/111/25/11 สิงหาคม 2535]
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2506 และ
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 204 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2515
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มบี ัญญัติไวแลวในพระราช บัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"อาหารสัตว" หมายความวา วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชเลีย้ งสัตวที่รัฐมนตรี โดย คําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวประกาศเปนอาหารสัตวในราชกิจจา นุเบกษา
"ผลิต" หมายความวา ทํา ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปลี่ยนรูป หรือแบงบรรจุ
"ขาย" หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนใน ทาง
การคา และหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
"นําเขา" หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
"ภาชนะบรรจุ" หมายความวา วัตถุใด ๆ ที่ใชบรรจุหรือหุมหออาหารสัตวโดย เฉพาะ

"ฉลาก" หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ที่แสดงไวที่ ภาชนะ
บรรจุอาหารสัตว
"ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินใี้ นกรณี ที่นิติ
บุคคลเปนผูรบั ใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งนิติบุคคลแตงตัง้ ใหเปนผูดําเนินกิจการ ดวย
"ผูอนุญาต" หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ ึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตั ิการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปศุสตั ว
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช บัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได
มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ใหรฐั มนตรีมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
(1) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว
(2) คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว ตามชื่อ ประเภท ชนิด หรืออายุของ สัตว
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธกี ารผลิตเพื่อขายหรือขายอาหารสัตวนนั้
(3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตให นําเขา
เพื่อขาย
(4) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตวที่ใหใชเปนสวน ผสมใน
การผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย ตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใชหรือหามมิ ใหใชวตั ถุนั้นเกิน
กําหนด
(5)* ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และสวนประกอบของวัตถุที่เติมใน อาหาร
สัตวที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว
(6) วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารสัตว เพื่อ
ปองกันมิใหอาหารสัตวทผี่ ลิตเพื่อขายหรือขายเปนอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพตามมาตรา 34
(7) คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ และการใชภาชนะบรรจุ ตลอดจน วัตถุที่
หามใชเปนภาชนะบรรจุอาหารสัตวเพื่อขาย
*[มาตรา 6 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]

หมวด 1
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
________
มาตรา 7 ใหมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธาน
กรรมการ กับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง
แตงตั้งจากเกษตรกรสีค่ น เปนกรรมการ ผูอํานวยการกอง กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรม
ปศุสัตว เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหกรมปศุสัตวทําหนาที่เกีย่ วกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการ
มาตรา 8 ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ อยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการ ซึ่งพน
จากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปน กรรมการ
แทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือ อยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางทีก่ รรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมี
วาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งไวแลว
มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ ไมอยูในที่
ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรอง ประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ คนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียง หนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือใหความเห็นแกรัฐมนตรี หรือ
อธิบดี แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การกําหนดอาหารสัตว
(2) การออกประกาศตามมาตรา 6
(3) การวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 22 มาตรา 43 และมาตรา 55
(4) การพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 51 หรือการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 53
(5) เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือ อธิบดี
รองขอ
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา 10 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะ
อนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ ออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ หรือ สิ่ง
ใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
หมวด 2
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
________
มาตรา 14 หามมิใหผูใดผลิต หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว เวนแตไดรับใบ
อนุญาตผลิตอาหารสัตวหรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และเวลาที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 15 หามมิใหผูใด ขายอาหารสัตวตามมาตรา 6 (1) เวนแตไดรับ ใบอนุญาตขาย
อาหารสัตวจากผูอนุญาต
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและ
เวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา 14 มาตรา 15 ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณา และ
ออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขออนุญาตทราบ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง และครบถวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไม อนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน สามสิบ
วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน สิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
มาตรา 17 บทบัญญัติตามมาตรา 14 มาตรา 15 ไมใชบังคับแก
(1) กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจที่ผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อใช
ประโยชนของทางราชการ
(2) ผูผลิต ผูนาํ เขา หรือผูสงออก ซึ่งอาหารสัตวเพื่อเปนตัวอยางในทางวิชาการ หรือ
เพื่อใชประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
(3) สหกรณหรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมาย ซึ่งผลิตอาหารสัตวเพื่อใชเลีย้ งสัตว ของ
สมาชิกของตน หรือของเกษตรกรในกลุม เดียวกัน
ผูไดรับการยกเวนตามมาตรา 17 ตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรี
ประกาศ
มาตรา 18 ประเภทของใบอนุญาตมีดังนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว
(2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว
ใหผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวที่ตน ผลิต
และผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตวทตี่ นนําเขาดวย
มาตรา 19 ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหคุมกันถึงลูกจาง หรือตัวแทนของผูรับ
ใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรบั การคุมกัน ตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการ
กระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา 20 ใบอนุญาตตามมาตรา 18 ใหใชไดในระยะเวลาดังนี้
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวใหใชไดสามปนับแตวันออกใบอนุญาต
(2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออก ใบอนุญาต
มาตรา 21 ถาผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ กอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ การออกใบอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรบั คําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตอง และครบถวน
การขอตออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

เมื่อไดยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ผูขอรับใบอนุญาตจะประกอบกิจการตอไปก็ได จนกวาผู
อนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา 22 ในกรณีที่ผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ ใบอนุญาต ผู
ขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี ภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือการไมอนุญาตใหตออายุ ใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย
อุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนไดเมื่อผู
อุทธรณรองขอ
หมวด 3
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว
__________
มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวเพื่อขายปฏิบัติดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงา ยจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน สถานที่
ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่
กําหนดใน กฎกระทรวง
(2) จัดใหมีการวิเคราะหอาหารสัตวที่มีการผลิตกอนนําออกจากสถานที่ผลิต โดย มี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสามป
(3) จัดใหมีฉลากขนาดพอสมควรปดหรือติดไวที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหเห็น ได
ชัดเจน ขอความในฉลากตองเปนภาษาไทยหรือจะมีภาษาตางประเทศที่มีขอความอยาง
เดียวกัน กํากับไวดว ยก็ได และอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้
(ก) ชื่ออาหารสัตวทางการคา
(ข) เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว และ
เลขทะเบียนอาหารสัตวตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว
(ค) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(ง) น้ําหนักสุทธิตามระบบเมตริกของอาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจุนั้น
(จ) ชื่อของวัตถุดิบที่สําคัญซึ่งใชเปนสวนผสม
(ฉ) คุณภาพของอาหารสัตวทางเคมีโดยเฉพาะโปรตีนตามที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
(ช) วัน เดือน ป ที่ผลิตอาหารสัตว และวัน เดือน ป ที่อาหารสัตวลว งอายุ
(ซ) วิธีใช ในกรณีที่เปนหัวอาหารสัตว หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
มาตรา 24 เพื่อประโยชนในการสงออก และเมื่อมีความจําเปนที่จะใหผูรบั ใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว เพื่อสงออกไปจําหนายนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ผูอนุญาต จะ

อนุญาตเปนการเฉพาะคราวใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวตามมาตรฐานของตางประเทศ
หรือมาตรฐานระหวางประเทศไมวาจะต่ํากวาหรือสูงกวาคุณภาพหรือมาตรฐานที่รฐั มนตรี
ประกาศ กําหนดตามมาตรา 6 ก็ได แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบ
มาตรา 25 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขายปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน สถานที่
นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขาย ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไป
ตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
(2) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตอาหารสัตว แสดงรายละเอียดการวิเคราะหอาหาร สัตว
ทุกครั้งที่นําเขา
(3) จัดใหมีฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 (3)
มาตรา 26 ใหผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวปฏิบตั ิดังนี้
(1) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน สถานที่
ขายอาหารสัตว ลักษณะ ขนาดของปายและขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) จัดใหมีการแยกเก็บอาหารสัตวเปนสัดสวนตางหากจากสิ่งที่อาจทําใหอาหาร สัตว
เสื่อมคุณภาพ
(3) รักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตามที่กําหนดไวในมาตรา 23 (3) หรือมาตรา
25 (3) แลวแตกรณี ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน
(4) รักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตวใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะบรรจุ อาหาร
สัตวชํารุด หามมิใหนํามาขาย
มาตรา 27 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผรู ับ ใบอนุญาต
แจงตอพนักงานเจาหนาที่ และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบหาวันนับแต วันที่ได
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม หลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่ เปดเผย
ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย สถานที่ขายอาหารสัตวหรือสถานที่นําเขา ซึ่ง
อาหารสัตวเพือ่ ขาย แลวแตกรณี
มาตรา 29 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย สถานที่
ขายอาหารสัตว สถานที่นําเขา หรือสถานที่เก็บอาหารสัตวเพื่อขาย แลวแตกรณี ตองแจง การ
ยายสถานที่ดงั กลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันทีย่ าย
มาตรา 30 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ตอง
แจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการและ
ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุตงั้ แตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น

หมวด 4
อาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวเสือ่ มคุณภาพ
________
มาตรา 31 หามมิใหผูใดผลิตเพื่อขาย ขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว ดังตอไปนี้
(1) อาหารสัตวปลอมปน
(2) อาหารสัตวผิดมาตรฐาน
(3) อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ
(4) อาหารสัตวที่มิไดขึ้นทะเบียน
(5) อาหารสัตวที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน
(6) อาหารสัตวอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 32 อาหารสัตวปลอมปนไดแก อาหารสัตวที่ใชวตั ถุอื่นเปนสวนผสม ไมตรงกับ
ที่ขึ้นทะเบียนไว ยกเวนวัตถุซึ่งอาจมีไดโดยธรรมชาติ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา 33 อาหารสัตวผิดมาตรฐานไดแก อาหารสัตวที่มีคุณภาพไมถูกตองตาม
มาตรฐานที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (2)
มาตรา 34 อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพไดแก อาหารสัตวที่มีลักษณะตอไปนี้
(1) อาหารสัตวที่ลว งอายุไปจากที่แสดงไวในฉลาก
(2) อาหารสัตวที่เปน รา บูด เนา หรือมีวัตถุมีพิษเจือปนจนอาจเปนอันตรายแก สัตว
ตามลักษณะหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(3) อาหารสัตวที่บรรจุในภาชนะบรรจุทตี่ อ งหามตามมาตรา 6 (7)
มาตรา 35 เหตุที่ไมรูวาอาหารสัตวที่ผลิตเพื่อขาย ขาย หรือนําเขาเพื่อขายเปน อาหาร
สัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวเสื่อมคุณภาพไมเปนขอแกตัวใหผูรับใบอนุญาตพนผิด เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมีเหตุผลเชื่อวาอาหารสัตวนั้นไมเปนอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวเสื่อม
คุณภาพ
มาตรา 36 เพื่อประโยชนแกการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวใหถกู สุขลักษณะ
ปราศจากอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวใหอธิบดีมีอํานาจ
(1) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิตหรือผูน ําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวดัดแปลง แกไข
สถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหารสัตวได
(2) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูขายซึ่งอาหารสัตวงดผลิต หรือ
นําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ผลิตหรือนําเขาโดยไมไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรืออาหารสัตว ที่
ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสัตว
(3) ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารสัตวใหประชาชนทราบในกรณีที่เปนอาหาร สัตว
อยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา 31 หรือภาชนะบรรจุรายใดประกอบดวยวัตถุที่
ตองหามตามมาตรา 6 (7)

ประกาศดังกลาวใน (3) ใหระบุขอความดังตอไปนี้ดวย
(ก) ในกรณีที่ปรากฏตัวผูผลิต หรือผูนําเขาโดยแนชัด ใหระบุชื่อผูดําเนินการ สถานที่
ดําเนินการพรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุนั้น และถาอาหาร
สัตวหรือภาชนะบรรจุดังกลาวมีชื่อทางการคาหรือลําดับครั้งที่ผลิตหรือนําเขา ใหระบุชื่อ
ทางการคา และลําดับครั้งทีผ่ ลิตหรือนําเขานั้นดวย แลวแตกรณี
(ข) ในกรณีทไี่ มปรากฏตัวผูผลิตหรือผูนาํ เขา แตปรากฏตัวผูข ายใหระบุชื่อผูขาย และ
สถานที่ขาย พรอมทั้งชนิดและลักษณะของอาหารสัตวหรือภาชนะบรรจุนั้น

หมวด 5
การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาอาหารสัตว
________
มาตรา 37 ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวเพื่อขายหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่ง อาหาร
สัตวเพื่อขายผูใดประสงคจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขาย ซึ่งอาหารสัตวชนิดใด ตองนํา
อาหารสัตวชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการ
ขึ้น ทะเบียนอาหารสัตวแลว จึงจะผลิตเพือ่ ขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวนนั้ ได
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แลว ใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 14
ซึ่งผลิตอาหารสัตวอยูกอนวันที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด งดผลิตอาหารสัตวจนกวาจะได รับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวตามมาตรา 37 เวนแตผูอนุญาตจะไดอนุญาตใหผลิตตอไป
ไดเปนการชั่วคราวภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา 39 เมื่อไดมีประกาศตามมาตรา 6 (1) แลว ใหผูรับใบอนุญาตตาม มาตรา 14
ซึ่งนําหรือสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักรอยูกอนวันที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด นําอาหาร
สัตวนั้นมาขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตวภายในหกสิบวันนับแตวันที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด เวน
แตผูอนุญาตจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
มาตรา 40 ผูรับใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตว ตองผลิตหรือนําเขา ซึ่งอาหาร
สัตวใหตรงตามที่ไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตวไว
มาตรา 41 การขอแกไขรายการทะเบียนอาหารสัตว ใหกระทําได เมื่อไดรับ อนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
การขอแกรายการทะเบียนอาหารสัตว และการอนุญาตใหแกรายการทะเบียน อาหาร
สัตว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา 42 ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตวใหใชไดตลอดไป เวนแตถกู สั่ง ยกเลิก
หรือเพิกถอน
มาตรา 43 อาหารสัตวทไี่ ดขึ้นทะเบียนอาหารสัตวไวแลว หากปรากฏภายหลัง วา
อาหารสัตวนนั้ ไมมีการผลิตหรือนําเขาเกินสองป หรืออาจเปนอันตรายแกสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนทะเบียนอาหารสัตวมีสทิ ธิอุทธรณ เปน
หนังสือตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคสองยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งยกเลิกหรือ เพิกถอน
ทะเบียนอาหารสัตว
มาตรา 44 ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวสูญหาย หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตวภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว และการออกใบแทน ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง
มาตรา 45 หามมิใหผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนเท็จหรือเกิน ความจริง
ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดในคุณภาพของอาหารสัตวนั้น
มาตรา 46 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตวทางวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทางฉายภาพ ภาพยนตร หรือทางหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอื่น หรือ
ดวยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชนในทางการคา ตองนําเสียง ภาพ ภาพยนตรหรือขอความที่จะ
โฆษณา ดังกลาวนั้น ใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะโฆษณาได
มาตรา 47 เพื่อพิทักษประโยชนของผูเลี้ยงสัตว ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ อยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงับการโฆษณาอาหารสัตวที่ เห็น
วาเปนการโฆษณาโดยฝาฝนตามมาตรา 45
(2) ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย หรือผูทําการโฆษณาระงับการผลิต การนําเขา การ ขาย
หรือการโฆษณาอาหารสัตวที่คณะกรรมการเห็นวาอาหารสัตวดังกลาวไมมีคุณภาพหรือ
สรรพคุณตามที่โฆษณา

หมวด 6
พนักงานเจาหนาที่
__________
มาตรา 48* ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ ผลิต
อาหารสัตว สถานที่ขายอาหารสัตว สถานที่นําหรือสั่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร
สถานที่เก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทําการ หรือเขาไปในสถานที่เลี้ยงสัตว ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขนึ้ ถึงพระอาทิตยตกหรือเขาไปในยานพาหนะที่บรรทุกอาหารสัตว ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เพือ่
(1) ตรวจสอบอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอาหาร สัตว
รวมตลอดทั้งวิธีการผลิตอาหารสัตว หรือวิธีการเก็บรักษา
(2) นําอาหารสัตวหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนอาหารสัตวในปริมาณพอสมควร ไปเปน
ตัวอยางเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห
(3) คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับ อาหาร
สัตว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในการปฏิบตั หิ นาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาต ผูเลี้ยงสัตวและผูซึ่ง เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
*[มาตรา 48 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 49 ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัว ตอ ผูรับ
ใบอนุญาตหรือผูซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 50 อาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไว ตาม
มาตรา 48 (3) ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี
หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืน
ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีย่ ึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาล
พิพากษาถึงทีส่ ุดไมใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมปศุสัตว เพื่อจัดการตามระเบียบที่
อธิบดี กําหนด
หมวด 7
การพักใชใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต
_________
มาตรา 51 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะ

กรรมการมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตในกรณีที่มีการ
ฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผูอนุญาตจะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุด
ประกอบกิจการตาม ใบอนุญาตนั้น และในระหวางถูกสัง่ พักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด
ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมได
มาตรา 52 ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อ
ปรากฏวาผูรบั ใบอนุญาตซึง่ ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้แลว
มาตรา 53 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดกระทําความผิดตามมาตรา 31 (1) หรือฝา
ฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง เพิก
ถอนใบอนุญาตได ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีก
ไมได จนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 54 คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทาํ เปนหนังสือ แจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีไมพบตัวผูรบั ใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่ง
ดังกลาว ใหปด คําสั่งไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือ
วา ผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
มาตรา 55 ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจ สั่งให
ยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของผูอนุญาตได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการ
บังคับตามคําสั่งพักใช ใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 56 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองขายหรือจําหนายอาหารสัตวของตน ที่
เหลืออยูใหแกผูรับใบอนุญาตอื่นหรือแกผูที่อธิบดีเห็นสมควรภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่
จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให

หมวด 8
บทกําหนดโทษ
_________
มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัตติ ามประกาศทีอ่ อกตามมาตรา 6 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 58 ผูใดผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดขายอาหารสัตวโดยฝาฝนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ จําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 60 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา 23 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 61 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 มาตรา
29 มาตรา 30 หรือมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 62 ผูใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวปลอมปน หรือ อาหาร
สัตวที่มิไดขึ้นทะเบียนอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึง่
ปถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 63 ผูใดขายอาหารสัตวปลอมปนหรืออาหารสัตวที่มิไดขึ้นทะเบียนอันเปน การ
ฝาฝนมาตรา 31 (1) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแต หา
พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 64 ผูใดผลิตหรือนําเขาอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝน มาตรา 31
(2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 65 ผูใดขายอาหารสัตวผิดมาตรฐาน อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (2) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 66 ผูใดผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ อันเปน
การฝาฝน 31 (3) ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาพันบาท ถึง
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 67 ผูใดขายอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพอันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (3) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 68 ผูใดผลิตเพื่อขาย ขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวที่อธิบดีสั่ง เพิก
ถอนทะเบียนหรืออาหารสัตวอื่นตามที่รฐั มนตรีกําหนด อันเปนการฝาฝนมาตรา 31 (5) หรือ (6)
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 68 ทวิ* ผูใดผลิตหรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ปรากฏจากผลการตรวจ
พิสูจนวาเปนอาหารสัตวที่ไมควรใชเลี้ยงสัตวตามมาตรา 36 (2) อันเปนการฝาฝนประกาศของ
อธิบดี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*[มาตรา 68 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 69 ผูใดโฆษณาคุณภาพของอาหารสัตวอันเปนการฝาฝนมาตรา 45 มาตรา 46
หรือมาตรา 47 หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ หนาที่
ตามมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจํา ทั้ง
ปรับ
มาตรา 70 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 51 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตนิ ี้เปน นิติบุคคล
ผูดําเนินการหรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ ความผิด
นั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
บทเฉพาะกาล
_________
มาตรา 72 ใบอนุญาตประกอบอาหารสัตวเพื่อการคาและทําการคาอาหารสัตว หรือ
ใบอนุญาตทําการคาอาหารสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูรับใบอนุญาตดังกลาว
ประสงค จะดําเนินกิจการตอไปและไดยนื่ คําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ให
ดําเนินกิจการที่ ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม
หรือผูอนุญาตแจงให ทราบถึงการไมอนุญาต ในกรณีไมอนุญาตใหนําความในมาตรา 56 มาใช
บังคับโดยอนุโลมและใน กรณีไดรบั ใบอนุญาตใหมใหดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย ยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรบั ใบอนุญาต
มาตรา 73 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนอาหารสัตวที่ออกใหตามกฎหมาย วา
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีอายุใชไดหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุม คุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดใชบังคับมานานแลว บทบัญญัตติ าง ๆ
ในสวนที่ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวยังไมรัดกุมเพียงพอ และยังขาดมาตรการ
เกี่ยวกับการขอ อนุญาตผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ตลอดจนการ
ควบคุมในเรื่องอื่น ๆ สมควรปรับปรุงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
[รก.2525/111/25/11 สิงหาคม 2535]

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีผูเลี้ยงสัตวเปน
จํานวนมากนิยมใชอาหารสัตวซึ่งมีสว นผสมของสารเรงการเจริญเติบโตหรือสารเรงเนื้อแดง และ
สารดังกลาวบางชนิดเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายแกสัตวหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตว
ได แตกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการ
เกี่ยวกับ การควบคุมการผสมสารดังกลาวในอาหารสัตว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจของ รัฐมนตรี อธิบดี และพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
ใหถูกสุขลักษณะปราศจาก อันตรายแกสตั วหรือมนุษยผูบริโภคผลิตภัณฑจากสัตวใหครอบคลุม
ถึงกรณีการผสมสาร ดังกลาวในอาหารสัตว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2542/20ก/10/25 มีนาคม 2542]

