
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ. ๒๕๒๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ใหย่ืนคําขอพรอมดวย

หลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ค.ส. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 
ขอ ๒  เมื่อไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๑ ใหผู

อนุญาตตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูอนุญาตไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง ครั้งละไมเกิน
สามสิบวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ังใหผูขออนุญาตทราบกอน
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

 
ขอ ๓  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวใหใชแบบ ค.ส. ๔ ทายกฎกระทรวงนี ้
 
ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ให

ย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ค.ส. ๗ ทายกฎกระทรวง
นี้ 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง จะแสดงไวในรายการทาย
ใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

 
ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทนใบอนุญาต ให

ย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ ค.ส. ๑๐ ทายกฎกระทรวงนี้ 
ใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวใหใชแบบ ค.ส. ๔ โดยมีคําวา “ใบแทน” 

กํากับไวที่มุมบนดานขวาดวย และใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงช่ือผูอนุญาตหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากผูอนุญาต 

 
ขอ ๖๒  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน ณ กอง

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๕๒/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒/๒๓ กันยายน ๒๕๒๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหง
ทองที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตวตั้งอยู หรือกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว เวนแต
อาหารสัตวน้ําที่รัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตว ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กองควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่นใหย่ืน ณ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด หรือสํานักงานประมงจังหวัดแหงทองที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตวตั้งอยู 
กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กรมปศุสัตว หรือสถาบันวิจัยประมงน้ําจืด กรมประมง 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ประยุทธ ศิริพานิชย 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                                                                                                            
๒ ขอ ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑๓.  คําขออนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ ผ.ส. ๑) 
๒๔.  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ บ.ผ.ส. ๑) 
๓๕.  คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ ผ.ส. ๒) 
๔๖.  คําขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ ผ.ส. ๓) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๓
 คําขออนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ ผ.ส. ๑) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ 

(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๔
 ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ บ.ค.ส. ๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ 

(พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕
 คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ ผ.ส. ๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๖
 คําขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว (แบบ ค.ส. ๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง 

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ บัญญัติวา การขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และ
เวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง และการขอตออายุใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตผลิต
อาหารสัตว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕๗ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดออกประกาศกําหนดใหสารผสมลวงหนา (พรีมิกซ) ผลิตภัณฑนมบางชนิด 
และอาหารเสริมสําหรับสัตวเปน “อาหารสัตว” ดังนั้น จําเปนตองปรับปรุงแบบคําขออนุญาตผลิต
อาหารสัตว และแบบคําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวตามที่กําหนดไวทายกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 
๒๕๒๕ ใหครอบคลุมถึงอาหารสัตวตามประกาศดังกลาว และสมควรปรับปรุงแบบคําขออื่นๆ 
และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวทายกฎกระทรวงดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณไดออกประกาศกําหนดใหอาหารสัตวน้ําเปนอาหารสัตวตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕  ดังนั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นคําขอ
อนุญาตผลิตอาหารสัตว คําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว และคําขอใบแทนใบอนุญาต
ผลิตอาหารสัตว ในสวนที่เก่ียวกับอาหารสัตวน้ําที่ประกาศเปนอาหารสัตว สมควรกําหนดสถานที่
สําหรับยื่นคําขออนุญาตดังกลาวเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว พ.ศ. ๒๕๒๕๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแบบ
                                                 

๗
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๑๑ กันยายน ๒๕๓๒ 

๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หนา ๒/๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๙ ก/หนา ๓๓/๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําขออนุญาตผลิตอาหารสัตวและแบบคําขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวทายกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 
๒๕๒๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ เพ่ือกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตอง
แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการคาในกรณีที่ทองที่นั้นกําหนดใหตองมีตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข หรือตองแสดงใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่เปนโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/แกไข 
๘ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 

 


