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อัพเดตพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 

นายอดุลย  เพิ่มผล   
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว กรมปศุสัตว 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
• ยกเลิก พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

• ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 132  
ตอนที่ 15 ก วันที่ 5 มีนาคม 2558  

• มีผลบังคับใชวันที่ 6 มีนาคม 2558 

• ประกอบดวยบทนํามาตรา 1-8 เน้ือหา 11 หมวด  
บทเฉพาะกาล รวม 104 มาตรา และอัตราคาธรรมเนียม 

3 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
• กฎกระทรวงหรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. 2525 ยังคงใชบังคับไดตอไป เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 
จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตคิวบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2558 (ภายใน 2 ป) 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้

“อาหารสัตว” หมายความวา 

 1. วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชหรือใชเลี้ยงสัตว โดยการใหกิน ดื่ม เลีย หรือนําเขาสู
รางกายสัตว โดยวิธีการใดๆ หรือ 

 2. วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว 

“ผลิต” หมายความวา 

 ทํา ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปลี่ยนรูป หรือแบงบรรจุ 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้

“ขาย” หมายความวา 

 จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และ
หมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่

กรมปศุสัตว กรมประมง กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานอื่นๆ 

- หนวยงานสวนกลาง - หนวยงานสวนกลาง - หนวยงานสวนกลาง - กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- หนวยงานสวนภูมิภาค - หนวยงานสวนภูมิภาค - หนวยงานสวนภูมิภาค - ผูวาราชการจังหวัด 

- นายอําเภอ 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
อาหารสัตวตามประเภทและชนิดดังตอไปนี ้

 1. ประเภทวัตถุดิบ 

 2. ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว 

อาหารสัตวที่ใชสําหรับเลี้ยงไก เปด นกกระทา สุกร โค กระบือ สุนัข แมว กระตาย กบ 
ตะพาบน้ํา กุงทะเล กุงน้ําจืด ปลาดุก ปลาน้ําจืดกินพืช ปลาน้ําจืดกินเนื้อ และปลาทะเล
กินเน้ือ ตามประเภทและชนิด ดังตอไปนี ้
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

ประเภทวัตถุที่ผสมแลว 
    1. หัวอาหารสัตว  

    2. อาหารสัตวผสมสําเรจรูป 

    3. สารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) 
  

ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว 
    1. อาหารเสริมโปรตีน 

    2. อาหารเสริมแรธาต ุ

    3. อาหารเสริมวิตามิน 

    4. อาหารเสริมไขมัน 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

อาหารสัตวประเภทวัตถุที่ผสมแลว ที่ใชสําหรับเลี้ยงสุนัขและแมว  

ชนิดดังตอไปนี้ 
1. อาหารสัตวเลี้ยงที่มีโภชนาการครบถวน 

2. อาหารขบเคี้ยว/อาหารวางสําหรับสัตวเลี้ยง 

3. อาหารประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตวเลี้ยง 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ 
• กากถั่วเหลือง 

• ถั่วเหลืองอบ 

• กากถั่วลิสง 

• รําสกัดน้ํามัน 

• ขาวโพดปน เกรด 1 

• ขาวโพดปน เกรด 2 

• โปรตีนขาวโพดหรือกลูเทนขาวโพด 

 

• กากดีดีจีเอส 

• กากเรปซีดหรือกากคาโนลา 

• กากเมล็ดทานตะวัน 

• ปลาปน ชั้นคุณภาพที่ 1 

• ปลาปน ชั้นคุณภาพที่ 2 

• ปลาปน ชั้นคุณภาพที่ 3 

• ปลาปนและกระดูกปลาปน 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ตอ) 
• เน้ือปน 

• เน้ือปนสกัดไขมัน 

• เน้ือและกระดูกปน (โปรตีน รอยละ 50) 

• เน้ือและกระดูกปน (โปรตีน รอยละ 45) 

• เน้ือสัตวปกปน 

• ผลพลอยไดจากสัตวปกปน 

• ขนสัตวปกปน 

 

• ขาวสาลีเมล็ด มีผลบังคับใชวันที่ 23 ตุลาคม 2559 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กําหนดอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว 

• นมผงสําหรับสัตว                                   
(Whole Milk Powder Feed Grade)  

• หางนมผงขาดมันเนยสําหรับสัตว              
(Skimmed Milk Powder Feed 
Grade) 

• หางนมผงพรองมันเนยสําหรับสัตว                
(Partly Skimmed Milk Powder 
Feed Grade)  

• หางนมผงดัดแปลงสําหรับสัตว              
(Denatured Skimmed Milk 
Powder)  
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• เรื่อง กําหนดช่ือ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัต ิ

ของวัตถุที่หามใชผสมในอาหารสัตว พ.ศ. 2558 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา   
เลมที่ 132 ตอนพิเศษ 193 ง วันที่ 21 สิงหาคม 2558 (หนา 3) 

• มีผลบังคับใชวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 

• หามใชยาตานจุลชีพทุกชนิดผสมลงในอาหารสัตวใน
วัตถุประสงคเพื่อเรงการเจริญเติบโตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชอาหารสัตว 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในอาหารสัตว พ.ศ. 2559 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เลมที่ 133  
ตอนพิเศษ 18 ง วันที่ 22 มกราคม 2559 (หนา 27) 

• มีผลบังคับใชวันที่ 23 มกราคม 2559 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• หามใช เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป 

ที่เปนสารออกฤทธิ์หรือมีสวนผสมของสารออกฤทธิ์ ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญ 
ของยาที่สามารถมีฤทธิบ์ําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวย 
ของมนุษยหรือสัตว เปนสวนผสมในอาหารสัตว 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หามใช ยา เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูป และ
เคมีภัณฑ เปนสวนผสมในอาหารสัตว ดังน้ี 

 - กลุมเบตาอะโกนิสต - คารบาดอกซ 

 - กลุมไนโตรฟูแรนส - โอลาควินดอกซ 

 - กลุมไนโตรอิมิดาโซล - ไดเอทิลสติลเบสโทรล 

 - คลอแรมเฟนิคอล  - เมลามีนหรือสารในกลุมเมลามีน 

 - อะโวพารซิน 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 20 
ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะไดเมื่อปรากฏ
วาผูขออนุญาต 

(1) เปนเจาของกิจการที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาต 
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 20 (ตอ) 
(5)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งทีช่อบดวยกฎหมายใหจําคุก

ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือ
ตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับ
ใบอนุญาต 

(6)  ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(7)  มีสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ

และอุปกรณที่ใชในการผลิต การขาย หรือการเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และ
การควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะและจํานวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 22 ประเภทของใบอนุญาต 
มีดังตอไปนี ้

 (1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

 (2) ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

 (3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

               ใหผูรับใบอนุญาตตาม (1) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) สําหรับอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะที่ตนผลิต และผูรับใบอนุญาตตาม (2) เปนผูรับใบอนุญาตตาม (3) 
สําหรับอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่ตนนําเขาดวย 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มาตรา 25 
 ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผู
อนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตจะตองกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมี
รายละเอียดถูกตองและครบถวน  

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 25 (ตอ) 
 ผูรับใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินสามสิบวัน จะย่ืนคําขอตอ
อายุใบอนุญาตและขอผอนผัน โดยแสดงเหตุผลที่มิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายใน
กําหนดก็ได แตการขอผอนผันไมเปนเหตุใหพนผิดตามมาตรา 77 หรือมาตรา 78 
แลวแตกรณี 

 การขอตออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระทํามิได 

 

22 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปาย : สถานทีผ่ลิต/นําเขา/ขาย/เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
• ทําจากวัสดุถาวร 

• ขนาด 10 x 60 เซนติเมตร 

• ระบุขอความเปนอักษรไทยสีขาว สูงไม
นอยกวา 3 เซนติเมตร 

 

23 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถานที่นําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

สถานที่ผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

สถานที่ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

สถานที่ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

ขายสงและขายปลีก 

ขายปลีก 

ปาย : สถานที่ผลิต/นําเขา/ขาย/เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

• สถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะ (กรณีแยกเปนสัดสวน)  
สีเดียวตามประเภทของใบอนุญาต         
(ผลิต/นําเขา/ขาย) ลักษณะเหมือน
ปายสถานทีผ่ลิต/นําเขา/ขาย 
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

 

24 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

สถานที่เก็บรักษาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

ขายสงและขายปลีก 

ขายปลีก 

นําเขา 

ผลิต 
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ฉลากและขอความในฉลากอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 
• มีขนาดพอสมควรโดยปดหรือติดไวที่ภาชนะบรรจ ุ

• ขอความในฉลากตองเปนภาษาไทย หรือมีทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่มีขอความอยางเดียวกันกํากับไวดวยก็ได
และอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 

 ชื่ออาหารสัตวควบคุมเฉพาะทางการคา (ยกเวน ประเภท วัตถุดิบ) 

 เลขทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ 

 ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต ชื่อผูนําเขาและสถานที่นําเขา 

 น้ําหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธ ิ

 ชื่อของวัตถุดิบสําคัญที่ใชเปนสวนผสม 

 คุณภาพทางเคม ี

 วัน เดือน ป ที่ผลิตและลวงอาย ุ

 วิธีใช ขนาดการใช และอัตราการใช (ยกเวน วัตถุดิบ อาหารผสมสําเร็จรูป) 

 

25 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 52 
 เพื่อเปนการจัดการผลิตอาหารสัตวที่ดี ผูผลิตอาหารสัตวจะขอใหผูอนุญาตออก
ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตวหรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับอาหาร
สัตวก็ได โดยผูรองขอจะตองเสียคาธรรมเนียม 

 การกําหนดช่ือ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหาร
สัตวหรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับอาหารสัตว ตลอดจนการขอใบรับรองและการ
ออกใบรับรองตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 

26 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 53 
ใบรับรองตามมาตรา 52 ใหใชไดในระยะเวลาดังตอไปนี ้

 (1) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตวใหใชไดสามป นับแตวันออก
ใบรับรอง 

 (2) ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับอาหารสัตวนอกจาก (1) ใหใชไดเฉพาะครั้ง
เทานั้น 

 

27 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 62  
 (1) ไมแสดงคุณประโยชน คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน สวนประกอบ หรือ
แหลงกําเนิดของอาหารสัตว อันเปนเท็จหรือเกินความจริง  

 (2) ไมแสดงขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับอาหารสัตว 

การโฆษณาอาหารสัตวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

28 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



22/09/59 

8 

มาตรา 62  
 ผูใดสงสัยวาการโฆษณาอาหารสัตวของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ อาจขอใหผูอนุญาตพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาได 
ในกรณีนี้ผูอนุญาตจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตผูอนุญาต
ไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผูอนุญาตใหความเห็นชอบแลว  
 การพิจารณาของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 การใหความเห็นของผูอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ถามีขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปไมตัด
อํานาจของผูอนุญาตท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร 
 การใดที่ไดกระทําไปตามความเห็นของผูอนุญาตท่ีใหตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาการ
กระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 

 

29 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ระเบียบกรมปศุสัตว: วาดวยการคน ยึด อายัดอาหารสัตว 

ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตวตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2559 

30 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระเบียบกรมปศุสัตว 

“สิ่งใดๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว” หมายความวา สิ่งที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได  

เชน เคร่ืองมือ เครื่องใชในการผลิต วัตถุที่หามใชผสมในอาหารสัตว สัตวที่ตรวจพบหรือ
สงสัยวามีการใชวัตถุที่หามใชผสมในอาหารสัตว เปนตน 

 

“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา สถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว และใหหมายความ
รวมถึงบริเวณที่ใชผลิตอาหารสัตวและที่เก็บอาหารสัตวดวย 

 

31 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ระเบียบกรมปศุสัตว 
ขอ 9 ในกรณียึดหรืออายัดเพื่อทดลอง ตรวจ หรือวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามขอ 8 
วรรคสามแลว ไมพบความผิดและไมมีการดําเนินคดี ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งวา
ไมมีการดําเนินคดีและแจงใหผูประกอบกิจการอาหารสัตว เจาของสถานที่เลี้ยงสัตวยื่น
คํารองขอคืนสิ่งที่ยึด หรือเพิกถอนการอายัดแลวแตกรณี ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับการแจงคําสั่งวาไมมีการดําเนินคด ี

 

32 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ระเบียบกรมปศุสัตว 
• วาดวยการคน ยึด อายัดอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆ เกี่ยวกับ

อาหารสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2559 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 133 ตอนพิเศษ 98 ง  
วันที่ 29 เมษายน 2559 (หนา 1 - 3) 

• มีผลบังคับใชวันที่ 30 เมษายน 2559  มาตรา 65(4) 

 

33 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 67 
• ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

34 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 99 
 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเปนความผิด
ที่มีโทษปรับหรือจําคุกไมเกินหนึ่งป ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบไดตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด  

 เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

 

35 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 101 
ใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายอาหารสัตวที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนกวา 
จะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน หรือจนกวาผูอนุญาตจะมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 

36 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มาตรา 102 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงใชแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี 

 

37 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มาตรา 104 
 บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ ใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวง
หรือประกาศตามพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 
 การดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได
ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 

38 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 
• ฉบับภาษาไทย 

• ฉบับภาษาอังกฤษ  

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

• กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

• ประกาศกรมปศุสัตว 

• ระเบียบกรมปศุสัตว 

39 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สามารถ Download ขอมูลไดท่ี 

http://afvc.dld.go.th  

ขอบคุณครับ 

ฝายตรวจสอบ 1 กองควบคุมอาหารและยาสัตว 
เลขที่ 91 หมูที่  4 ถนนติวานนท ตําบลบางกะด ี
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท 02-159-0406 ตอ 104 โทรสาร 02-159-0406 ตอ 105 
อีเมล : beta.afvc1@gmail.com 
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