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กฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๒๕ วรรคสอง
และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จ ะขายอาหารสั ต ว์ควบคุม เฉพาะ ให้ยื่ นค าขออนุ ญ าตต่อ ผู้อนุ ญ าต
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
เมื่อได้รับคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๓ เมื่อผู้อนุญาตได้รับคาขออนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคาขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน
ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คาขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคาขออนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ข ออนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าขออนุ ญ าต หรื อ ไม่ จั ด ส่ งเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะให้ดาเนินการต่อไป
และให้ผู้อนุญาตจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ค าขออนุ ญ าต เอกสารหรือ หลัก ฐานมี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ วนแล้ ว
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคาขอ โดยผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ให้ผู้อนุญาตพิจารณามีคาสั่งอนุญาตหรือคาสั่งไม่อนุญาตและแจ้งคาสั่งนั้นให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แ ล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว อาจขยายเวลาได้อีก
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ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้ง
ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งออกใบอนุญาตแล้วผู้ขออนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสี่สิบห้าวัน
นั บแต่วัน ที่ได้รับ แจ้งคาสั่ง ให้ ถือว่าผู้ขออนุญ าตไม่ป ระสงค์จะรับใบอนุญ าต และให้จาหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่อนุญาต ในหนังสือแจ้งคาสั่งให้แจ้งเหตุผลของคาสั่งไม่อนุญาต
และสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ ภายในเก้าสิบวันก่อนวัน ที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้รับคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อนุญาตออกใบรับคาขอให้แก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖ เมื่อผู้อนุญาตได้รับคาขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๓ โดยอนุโลม
ในกรณีที่คาขอต่ออายุใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานมีความถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาต
พิจารณาคาขอ โดยผู้อนุญาตจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตนั้นได้ เมื่อปรากฏว่า
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ให้ผู้อนุญาตพิจารณามีคาสั่งอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
และแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่วันได้รับคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
การอนุ ญ าตให้ ต่ออายุใบอนุ ญ าตตามวรรคสอง ให้ ออกใบอนุญ าตฉบับ ใหม่โดยระบุเลขที่
ใบอนุญาตเดิม และให้มีข้อความว่า “ฉบับต่ออายุ” กากับไว้ที่มุมบนด้านซ้ายของใบอนุญาตด้วย
ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ในหนังสือแจ้งคาสั่งให้แจ้งเหตุผล
ของคาสั่งไม่อนุญาตและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตเดิมโดยมีคาว่า “ใบแทน” และให้มีวัน เดือน ปี
ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อนุญาตกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของใบแทนใบอนุญาตด้วย
ข้อ ๘ บรรดาคาขอและใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๙ การยื่นคาขอรวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคาขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการยื่นคาขอโดยเอกสาร
ข้อ ๑๐ การยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่อธิบดีประกาศกาหนด หรือสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่
สาหรับคาขอเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้าที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ยื่น
ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น ณ กรมปศุ สั ต ว์ หน่ ว ยงานที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศก าหนด
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้า กรมประมง หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกาหนด
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ กรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่อธิบดี ประกาศกาหนด สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่ กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัต ว์น้ า กรมประมง หน่ ว ยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกาหนด หรือสานักงานประมงจังหวัด
แห่งท้องที่ที่สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่
การยื่น ค าขอตามวรรคหนึ่ งหรือ วรรคสอง อาจยื่น ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรือ ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
ข้อ ๑๑ บรรดาคาขอที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ผู้อนุญาต ให้ ถือว่าเป็น คาขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขอดังกล่าวแตกต่างไปจาก
คาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้การเป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๒ ใบอนุ ญ าตขายอาหารสั ต ว์ ที่ อ อกให้ ต ามกฎกระทรวงว่าด้ วยการขออนุ ญ าตและ
การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๒๕ วรรคสอง
และมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้การขออนุญาต
การออกใบอนุ ญาต การขอต่ ออายุ ใบอนุ ญาต การอนุ ญาตให้ ต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับใบแทนใบอนุ ญาต
ขายอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

