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กฎกระทรวง
วาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๒๑ วรรคสอง
และมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๒๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๓๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ ( พ.ศ. ๒๕๓๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ ( พ.ศ. ๒๕๓๗ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
ขอ ๒ ผูใ ดประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว ใหยื่น คําขอพรอมดวยหลักฐาน
ตามที่ระบุไวในแบบคําขออนุญาตขายอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๒ ใหผูอนุญาตตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณี มี เ หตุ จํ า เป น ที่ ผู อ นุ ญ าตไม อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อมี คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตได ภ ายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ใบอนุญาตขายอาหารสั ตว ใ หเ ปน ไปตามแบบที่รั ฐ มนตรี กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวผูใ ดประสงคจะขอตออายุใ บอนุญาต ใหยื่น คําขอ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การอนุญาตใหตออายุใ บอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแสดงไวใ นรายการทายใบอนุญาตนั้น
หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได
ขอ ๖ ผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวผูใ ดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอ
พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตวตามที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสั ตว ใ หเ ปน ไปตามแบบที่รั ฐ มนตรี กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยมีคําวา “ใบแทน” กํากับไวที่มุมบนดานขวาดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทน
พรอมทั้งลงชื่อผูอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอนุญาต
ขอ ๗ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสิน คาปศุสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
แหงทองที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตวตั้งอยู หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
กรมปศุสัตว เวน แตอาหารสัตวน้ําที่รัฐ มนตรีประกาศเปน อาหารสัตว ในกรุงเทพมหานครใหยื่ น
ณ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ สํานักงานประมงจังหวัด
แหงทองที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตวตั้งอยู หรือสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
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ขอ ๘ ใบอนุญาตขายอาหารสัตวที่ไดออกใหตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
ขอ ๙ คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ไดยื่นไวแลว
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอที่ไดยื่นตามกฎกระทรวงนี้แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อดิศร เพียงเกษ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ระยะเวลาในการพิจารณาคําขออนุญาต
ขายอาหารสัตวยังไมเหมาะสม สมควรแกไขระยะเวลาในการพิจารณาคําขอดังกลาวใหรวดเร็วขึน้ และใหรฐั มนตรี
มีอํานาจกําหนดแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาต เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สมควรแกไขสถานที่ที่ยื่นคําขออนุญาตใหสอดคลองกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวไดใชบังคับมาตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๒๖ และมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง สมควรปรับปรุงเปนฉบับเดียวกันเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
และอางอิงของพนักงานเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

