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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใหผูไดรับการยกเวน 

ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 
๒๕๒๕ 

(ฉบับที ่๑) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
----------- 

 
  เพื่อใหผูไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายในแนวทางเดียวกัน 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕  
และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ กําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขใหผูไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๗ ถือปฏิบัติดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ในกรณีผูผลิต ผูนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อใชประโยชนของทางราชการเปน 
กระทรวง ทบวง กรม หรือรัฐวิสาหกิจ ใหแจงการผลิตและการนําเขาซึ่งอาหารสัตว รวมท้ังสถานท่ี 
ผลิตและสถานที่เก็บอาหารสัตวใหกรมปศุสัตวทราบลวงหนากอนการผลิตหรือกอนการนําเขาซึ่ง 
อาหารสัตว แลวแตกรณีไมนอยกวาสิบหาวัน 
  ขอ ๒  ผูไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๗ (๒) ใหแจงเปนหนังสือใหกรมปศุสัตว 
ทราบกอนการดําเนินการไมนอยกวาสิบหาวัน 
  ขอ ๓  ใหกรมปศุสัตวออกหนังสือตอบรับทราบใหผูแจงตามขอ ๑ และขอ ๒  
ทราบโดยวิธีดวนท่ีสุด 
  ขอ ๔  ผูไดรับการยกเวนตามมาตรา ๑๗ (๓) ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 
  ๔.๑  เม่ือสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตามกฎหมายรายใดมีความประสงคจะผลิต 
อาหารสัตว เพ่ือใชเล้ียงสัตวของสมาชิกสหกรณหรือกลุมเกษตรกรของตน ใหทําหนังสือแจงตอ 
ปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีโดยมีหลักฐานแสดงการจดทะเบียนเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร 
พรอมรายชื่อสมาชิกที่จะใชอาหารสัตวที่ผลิตขึ้นนั้น รวมท้ังรายละเอียดอาหารสัตวท่ีจะผลิตดวยวา  
เปนอาหารสําหรับสัตวชนิดใด แลวใหปศุสัตวจังหวัดแจงกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตวทราบ 
ดวย 
  ๔.๒  อาหารสัตวท่ีผลิตข้ึนหามขายตอผูท่ีมิไดเปนสมาชิกสหกรณหรือกลุม 
เกษตรกรนั้น ๆ 
  ๔.๓  สหกรณหรือกลุมเกษตรกร จะตองแจงรายละเอียดปริมาณการผลิตอาหาร 
สัตวและความตองการใชวัตถุดิบ ตลอดจนจํานวนสัตวท่ีใชอาหารใหปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ี 
ทราบ โดยทําประมาณการลวงหนาทุก ๓ เดือนกอนผลิตและสรุปผลผลิตท้ังปแจงใหปศุสัตว 
จังหวัดแหงทองท่ีทราบกอนวันท่ี ๑ มีนาคม ของปถัดไป ซ่ึงรายงานน้ีใหปศุสัตวจังหวัดแจงตอ 
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กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตวทราบดวย 
  ๔.๔  อาหารสัตวที่ผลิตจะตองมีฉลากแจงคุณภาพทางเคมีไวที่ภาชนะบรรจุ โดย 
อยางนอยตองระบุ โปรตีน และความชื้น พรอมทั้ง แจงช่ือกลุมสหกรณหรือกลุมเกษตรกร  
สถานท่ีผลิต วัน เดือน ป ท่ีผลิตและลวงอายุ และขอความวา "ใชเฉพาะสมาชิกเทานั้น" ไวดวย 
  ๔.๕  พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สามารถ 
เขาตรวจสอบการดําเนินงานผลิตอาหารสัตวของสหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดในเวลาทําการ เพื่อ 
ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙" 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๗ คดีอาญาเลิกกันได ดั่งตอไปนี้ 
  (๑)  ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตรา 
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ีกอนศาลพิจารณา 
  (๒)  ในคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด 
ลหุโทษหรือความผิดตอกฎหมายแผนกภาษีอากร ซ่ึงมีโทษปรับอยางสูงไมเกินสองพันบาทเม่ือ 
ผูตองหาชําระคาปรับตามที่พนักงานสอบสวนไดเปรียบเทียบแลว 
  (๓)  ในคดีความผิดท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดท่ีอัตราโทษไมสูงกวาความผิด 
ลหุโทษ หรือคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียวอยางสูงไมเกินสองพันบาท ซ่ึงเกิดในจังหวัดพระนคร 
  ๔.๖  กรณีที่สหกรณหรือกลุมเกษตรกรจะใชวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ผลิตอาหาร 
สัตวของตนใหใชไดเฉพาะวัตถุที่เติมในอาหารสัตวชนิดที่ไดรับอนุญาตตามประกาศกระทรวง ฯ  
ท่ีควบคุมวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว โดยจะตองปฏิบัติตามขอจํากัดตาง ๆ ตามชนิดของวัตถุท่ีเติม 
ในอาหารสัตวในประกาศกระทรวง ฯ นั้น ดวย 
  ๔.๗  เม่ือกลุมเกษตรกรหรือสหกรณใดท่ีเคยผลิตอาหารสัตวประสงคจะหยุด 
กิจการหรือเลิกกิจการผลิตอาหารสัตว ใหแจงตอปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีทราบดวย แลวให 
ปศุสัตวจังหวัดแจงกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตวอีกครั้งหนึ่ง 
  ท้ังน้ี ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๗ 
                 ประยุทธ  ศิริพานิชย 
             รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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