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บทคัดยอ

ชื่อเรื่อง การจัดทําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแจง
เลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู
กรณีเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจง
การทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ
กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว สํานักกฎหมาย
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

เนื่องดวยกรมปศุสัตวไดมีการเสนอปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมปศุสัตวหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ดวย  ซึ่งตอมา
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งบางประเด็น
เปนเรื่องท่ีกําหนดข้ึนใหม อาทิเชน เรื่องของการเลิกกิจการ การท่ีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต และการท่ี
ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ไดกําหนดใหตองมีการแจงใหผูอนุญาตทราบ รวมท้ังแจงจํานวน
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู  ซึ่งไมเคยมีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องนั้นไว  โดยท่ีมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหอํานาจรัฐมนตรีในการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะเลิกกิจการ หรือผูรับใบอนุญาตไมตออายุ
ใบอนุญาต หรือกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แจงการเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ รวมถึงการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู
ในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด

กรมปศุสัตว จึงตองยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการแจง เลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะที่เหลืออยูกรณีเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการ
แจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
กลาวคือ เปนการกําหนดหลักเกณฑใหผูรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีประสงค
จะเลิกกิจการ ใหแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือ และระบุจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาท่ีเหลืออยู พรอมท้ัง
สถานท่ีเก็บอาหารสัตวนั้น ตามแบบ จ.ส. ๑ สําหรับกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือขายอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะไมตออายุใบอนุญาต หรือในกรณีที่ผู อนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จึงกําหนด
หลักเกณฑใหตองแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวนั้น ตามแบบ จ.ส. ๒

(ก)



สําหรับกรณีที่ตองทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู ตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตวกําหนด
โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว และแจงการทําลายใหผูอนุญาตทราบ
ตามแบบ จ.ส. ๓ สวนสถานท่ีรับแจง ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ีกรมปศุสัตวประกาศกําหนด ในจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีท่ีสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา หรือสถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู
หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ีกรมปศุสัตวประกาศ
กําหนด

เนื่องจากการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแจงเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่เหลืออยูกรณีเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจง
การทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเรื่องกําหนดข้ึนใหมในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งท่ีผานมายังไมเคยมีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว แนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงดังกลาวควรมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราช
กฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย

(ข)



คํานํา

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลานานแลว
บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในหลายประเด็น อาทิเชน
กรณีตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะเลิกกิจการ หรือผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือกรณีผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แจงการเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ รวมถึงการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงนํามาเปนกรณีศึกษา โดยใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) กลาวคือ ศึกษาจากคูมือแบบการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือการรางกฎหมายเบื้องตน บทความทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรางกฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติใกลเคียงกัน นํามาเปนแนวทางในการยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และผูท่ีดําเนินการ
ยกรางกฎหมายใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล
มิถุนายน ๒๕๖๑

(ค)



สารบัญ

หนา
บทคัดยอ (ก)
คํานํา (ค)
สารบัญ (ง)
บทท่ี

๑ บทนํา ๑
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา ๒
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา ๒
๑.๔ วิธีการศึกษา ๒
๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๒

๒ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ๔
๒.๑ ความหมายของกฎหมายลําดับรอง ๔
๒.๒ ลักษณะสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ๔
๒.๓ เหตุผลในการตรากฎหมายลําดับรอง ๕
๒.๔ ประเภทของกฎหมายลําดับรอง ๕
๒.๕ ความสําคัญของการรางกฎหมาย ๖
๒.๖ ข้ันตอนการยกรางกฎหมาย ๘
๒.๗ ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง ๑๐
๒.๘ แบบของประกาศกระทรวง ๑๐
๒.๙ กฎหมายท่ีเก่ียวของและมีลักษณะใกลเคียงกัน ๑๖

๓ การจัดทํารางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๙
๓.๑ การดําเนินการกอนจัดทําราง ๑๙
๓.๒ การยกรางประกาศกระทรวง ๒๐
๓.๓ ข้ันตอนการเสนอรางประกาศกระทรวง ๒๔
๓.๔ การสงเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕
๓.๕ กระบวนการ (Work Flow) ข้ันตอนการเสนอรางประกาศกระทรวง ๒๖

๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ บทสรุป ๒๗
๔.๒ ขอเสนอแนะ ๒๗

บรรณานุกรม ๒๙
ภาคผนวก ๓๐

(ง)



บทท่ี ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องดวยกรมปศุสัตวไดมีการเสนอปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของกรมปศุสัตวหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ดวย  ซึ่งตอมา
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยท่ีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งใชบังคับ
มาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
ในหลายประเด็นเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน กลาวคือ กําหนดบทนิยามคําวา “อาหารสัตว”
และ “อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ” กําหนดอํานาจรัฐมนตรีในการออกประกาศเก่ียวกับอาหารสัตวใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น กําหนดใหผู ผลิตเพื่อขาย นําเขาเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตองขออนุญาต และ
กําหนดใหผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตเพ่ือขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือ
ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
ผูขออนุญาตผลิต นําเขา หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ กําหนดเรื่องการเลิกกิจการและการโอนกิจการ
โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและตรวจสอบกรณีท่ีมีการเลิกกิจการหรือโอนกิจการเก่ียวกับ
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ กําหนดใหมีการขอ การออก การเพิกถอน และการตออายุใบรับรองระบบการประกัน
คุณภาพอาหารสัตวหรือใบรับรองอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับอาหารสัตว กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
กับทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดและมาตรการในการจัดการกับอาหารสัตว กรณีท่ีมีการฝาฝนตามพระราชบัญญัตินี้
กําหนดอัตราโทษใหม และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติใหสอดคลองกับการกําหนดรายการ
คาธรรมเนียมท่ีเพ่ิมข้ึนใหม และสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
มีบทบัญญัติ ท่ีใหอํานาจในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งบางประเด็นเปนเรื่องท่ีกําหนดข้ึนใหม ในเรื่องของการเลิกกิจการ
การท่ีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต และการท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ไดกําหนดให
ตองมีการแจงใหผูอนุญาตทราบ รวมท้ังแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู  ซึ่งไมเคยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติในเรื่องนั้นไว โดยท่ีมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหอํานาจรัฐมนตรีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาต
ซึ่งประสงคจะเลิกกิจการ หรือผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต แจงการเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
รวมถึงการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู ในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด
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ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงตองมีการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการแจงในกรณีเลิกกิจการ แจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู สถานท่ีเก็บ
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตลอดจนการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นใหผูอนุญาตทราบ

๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพ่ือศึกษาเจตนารมณของกฎหมายแมบท คือ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว

พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดทํารางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรูปแบบในการ
รางประกาศ ตลอดจนข้ันตอนในการเสนอรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๓. เพ่ือศึกษากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีกําหนดหลักการคลายคลึงกัน
๔. เพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีแจง

เลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูกรณี
เลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจงการทําลาย
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาการจัดทํารางประกาศกระทรวง โดยศึกษาจากคูมือแบบการรางกฎหมาย สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือการรางกฎหมายเบื้องตน บทความทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการราง
กฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง ศึกษาคนควาเจตนารมณของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีความแตกตางจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพาอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติใกลเคียงกัน โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑

๑.๔ วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ใชวิธีการคนควาและรวบรวมขอมูลแบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary

Research) กลาวคือ ศึกษาจากคูมือแบบการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนังสือการราง
กฎหมายเบื้องตน บทความทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรางกฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติใกลเคียงกัน และศึกษาคนควาหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต โดยเอกสารทั้งหมดนี้
จะไดนํามาประมวลเปนขอมูลในการนํามาศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทาง และรูปแบบการยกรางประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหทราบถึงเจตนารมณของกฎหมายแมบท คือ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
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๒. ทําใหทราบถึงแนวทางการจัดทํารางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรูปแบบ
ในการรางประกาศ ตลอดจนข้ันตอนในการเสนอรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๓. ทําใหทราบถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีกําหนดหลักการคลายกัน
๔. ทําใหทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีแจงเลิก

กิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูกรณีเลิกกิจการ
ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะ



บทท่ี ๒
แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

๒.๑ ความหมายของกฎหมายลําดับรอง
กฎหมายลําดับรอง คือ กฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติมอบหมายใหฝายบริหารทําการออกกฎหมาย

ท่ีเปนอํานาจของตนแทน และกฎหมายนั้นมีผลบังคับเสมือนหนึ่งวาไดออกโดยผูมอบอํานาจ๑ ฝายบริหารจะมี
อํานาจตรากฎหมายลําดับรองไดตอเม่ือมีกฎหมายแมบทใหอํานาจโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ซึ่งกฎหมายแมบท
ในการตรากฎหมายลําดับรองอาจเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีบังคับเสมอกับ
พระราชบัญญัติ โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายลําดับรองตองอยูภายในขอบเขตท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจไว หาก
เรื่องใดกฎหมายแมบทมิไดบัญญัติไวแจงชัดใหออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดในเรื่องใด ฝายบริหาร
จะออกกฎหมายลําดับรองกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นมิได

๒.๒ ลักษณะสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
๑. กฎหมายลําดับรองเปนกฎเกณฑทางกฎหมายท่ีฝายบริหารออกมาใชบังคับโดยอาศัย

อํานาจจากพระราชบัญญัติ พระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง
๒. กฎหมายลําดับรองเปนกฎเกณฑท่ีกําหนดรายละเอียดปลีกยอยท่ีจําเปนแกการดําเนินการ

ใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมายแมบท โดยกฎหมายแมบทจะวางหลักกวางๆ แลวมอบ
อํานาจใหองคกรฝายปกครองซึ่งมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติออกกฎเกณฑ ขอบังคับท่ีเปน
รายละเอียดปลีกยอยท่ีจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามหลักการ

๓. กฎหมายลําดับรองมีคาบังคับต่ํากวาพระราชบัญญัติ ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจะขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติไมได มิฉะนั้นกฎหมายลําดับรองจะไมมีผลใชบังคับ

๔. การตรากฎหมายลําดับรองนั้น จะตองเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญนอยกวากฎหมายแมบทท่ี
ใหอํานาจในการตรากฎหมายลําดับรอง และกฎหมายแมบทท่ีใหอํานาในการตรากฎหมายลําดับรองจะตองไม
มอบอํานาจอันเปนสารัตถะของรัฐสภาใหกับองคกรฝายบริหารไปทําการตรากฎหมายลําดับรองแทนองคกร
ฝายนิติบัญญัติ เชน การจัดเก็บภาษีอากร การกําหนดโทษในทางอาญา เปนตน๒

นอกจากนี้ การตรากฎหมายลําดับรองในระบบกฎหมายไทยนั้น มีหลักการท่ีถือปฏิบัติอยู
๓ ประการ คือ

๑. ฝายบริหารจะมีอํานาจตรากฎหมายลําดับรองได ตอเม่ือกฎหมายแมบทใหอํานาจไวโดย
ชัดแจงหรือโดยปริยาย ซึ่งกฎหมายแมบทนั้น อาจเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีบังคับ
เสมอกับพระราชบัญญัติ เนื้อหาสาระในขอกําหนดของกฎหมายลําดับรองตองอยูภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายให
อํานาจไว วิธีการออกและวิธีใชบังคับกฎหมายลําดับรองตองเปนไปตามวิธีท่ีกําหนดไวในกฎหมายแมบท

๒. กฎหมายลําดับรองจะมีบทกําหนดโทษโดยตนเองไมได ผูฝาฝนขอกําหนดของกฎหมาย
ลําดับรอง จะถูกลงโทษตามกฎหมายแมบท เวนแตในกรณีของกฎหมายลําดับรองท่ีออกในระหวางท่ีประเทศ
อยูในภาวะไมปรกติ เชน มีภาวะสงคราม โดยอาจมีการตรากฎหมายลําดับรองท่ีมีบทกําหนดโทษได แตจะตอง

๑ ธรรมนิตย สุมันตกุล,การรางกฎหมายเบื้องตน : แบบของกฎหมาย, (กรุงเทพ : สํานักพิมพวิญูชน,๒๕๕๘), หนา๑๕๗.
๒ หทัยรัตน เนาวพิริยวัฒน, “การมอบอํานาจใหฝายบริหารตรากฎหมายลําดับรอง,” (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบันฑิต,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), หนา ๖๖ – ๖๗.



๕

มีกฎหมายแมบทมอบอํานาจการตรากฎหมายลําดบัรองเชนนั้นแกฝายบริหารโดยชัดแจงและโทษท่ีกําหนดโดย
กฎหมายลําดับรองจะตองไมเกินกวาโทษข้ันสูงท่ีกฎหมายแมบทกําหนด

๓. กฎหมายลําดับรองจะบัญญัติมอบอํานาจใหฝายบริหารไปออกกฎหมายตอไปอีกทอดหนึ่ง
ไมได เวนแตจะเปนการมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีวางระเบียบขอกําหนดเพ่ือกําหนดรายละเอียดปลีกยอย ท้ังนี้
เปนไปตามหลักกฎหมายท่ีวา ผูรับมอบอํานาจไมมีสิทธิมอบอํานาจตอ ซึ่งเปนหลักกฎหมายเอกชน ท่ีนํามาใช
กับกับกฎหมายมหาชนดวย แตอยางไรก็ตามหลักนี้ก็มีขอยกเวนกรณีท่ีเกิดภาวะไมปรกติ เชนหลักเดียวกับ
หลักใน ๒. ดังกลาวขางตน๓

๒.๓ เหตุผลในการตรากฎหมายลําดับรอง
๑. รัฐสภานอกจากมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณารางกฎหมายแลว ยังมีงานควบคุม การ

บริหารราชการ การงบประมาณ และการสอดสองดูแลทุกขสุขของราษฎร ดังนั้น การท่ีรัฐสภาจะพิจารณา
จัดทํากฎหมายท้ังหมดจึงเปนไปไมได และจําเปนตองมอบอํานาจใหฝายบริหารหรือองคกรท่ีเก่ียวของไปออก
กฎหมายลําดับรอง

๒. การพิจารณากฎหมายของรัฐสภา หากนํารายละเอียดทางเทคนิคมาพิจารณาจะทําให
เสียเวลาในการทําความเขาใจ หรือเปนเรื่องทางเทคนิค

๓. การตรากฎหมายลําดับรองจะทําใหเกิดความยืดหยุนของกฎหมาย
๔. การดําเนินการในภาวะเรงดวน๔

๒.๔ ประเภทของกฎหมายลําดับรอง
๑. ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศพระบรมราชโองการแตเดิมใชกันอยูในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงใชอํานาจในการตรากฎหมาย โดยกฎหมายท่ีพระมหากษัตริยทรงตราข้ึนมีศักดิ์อยางพระราชบัญญัติท้ังสิ้น
แตสําหรับประกาศพระบรมราชโองการท่ีเปนกฎหมายลําดับรองในปจจุบันนี้ยังคงเหลืออยู ไดแก พระบรมราช
โองการใหใชกฎอัยการศึก ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช
๒๔๕๗๕

๒. พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายท่ีฝายบริหารซึ่งประมุขของรัฐตราข้ึนโดยคําแนะนําของ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรองรับพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการตราพระราชกฤษฎีกา
นี้ ซึ่งมักจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดย
ไมขัดตอกฎหมาย” พระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญจึงขัดหรือแยงกับกฎหมาย
ท้ังหลายไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนดไมได๖

๓ หทัยรัตน เนาวพิริยวัฒน, เรื่องเดยีวกัน, หนา ๖๗.
๔ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (กรุงเทพ : จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๒.
๕ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดิม, หนา ๑๖๒.
๖ อัญชลิตา กองอรรถ, การรางกฎหมายเบื้องตนและการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย, เอกสารประกอบการบรรยาย

การดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนท่ี ๔๐, หนา ๙.



๖

พระราชกฤษฎีกามี ๒ ประเภท คือ
(๑) พระราชกฤษฎีกาท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยตรง

โดยไมไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบทใดประกอบดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕
เปนตนมาไดบัญญัติใหพระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาใชบังคับไดเทาที่ไมขัดตอ
กฎหมาย การตราพระราชกฤษฎีกาในลักษณะนี้ผูเสนอก็ยังคงเปนคณะรัฐมนตรี แตสามารถตราข้ึนโดยไมตอง
อาศัยอํานาจกฎหมายแมบทใด

(๒) พระราชกฤษฎีกาในฐานะท่ีเปนลูกบทของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประเภทนี้
เปนแบบปกติท่ีเห็นอยูท่ัวไป การอางบทอาศัยอํานาจจะอางท่ีมาของการตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนอํานาจ
ของพระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับบทอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติอันเปนแมบท

การออกกฎหมายลําดับรองโดยกระทําเปนพระราชกฤษฎีกาจะใชในกรณีท่ีสําคัญมากกวา
ปกติ หรือเปนสวนท่ีขยายตอจากพระราชบัญญัติ ประเพณีการตราพระราชกฤษฎีกานั้น พระราชกฤษฎีกา
ตองทูลเกลาฯ เพ่ือท่ีรัฐบาลไดตระหนักวาอํานาจออกกฎหมายลําดับรองในเรื่องนี้มิใชอํานาจของรัฐบาล
โดยลําพัง แตตองมีเหตุผลเหมาะสมท่ีสามารถถวายคําอธิบายตอพระมหากษัตริยไดกอนทรงลงพระ
ปรมาภิไธย๗

๓. กฎกระทรวง
กฎกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีออกโดยนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น๘ กฎกระทรวงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
ซึ่งบัญญัติใหออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดรายละเอียดบางประการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินั้น๙

๔. ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด เปนกฎหมายลําดับรองท่ีใชในกรณีท่ีฝายบริหารตองการ

กําหนดสิ่งท่ีเปนรายละเอียดคอนขางมาก ไมใชกรอบ ไมใชนโยบาย แตเปนวิธีการในรายละเอียด หรือเปนการ
ประสานกันทางฝายบริหารท่ีมีหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายแหงใหมาทํางานดวยกัน โดยปกติแลวพระราชบัญญัติ
อันเปนกฎหมายแมบทจะกําหนดวาตองออกระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดในเรื่องใด๑๐

๕. ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรองท่ีกฎหมายแมบทใหอํานาจแกผูมีหนาท่ีเก่ียวของ

กับการดูแลการบังคับใชกฎหมายนั้นเปนผูออก หากรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเปนผูออก ก็จะเรียกวา
ประกาศกระทรวง... คณะกรรมการเปนผูออก ก็จะเรียกวา ประกาศคณะกรรมการ...๑๑

๒.๕ ความสําคัญของการรางกฎหมาย
การรางกฎหมายนั้น ผูทําหนาท่ีรางกฎหมาย (draftsman) มองวากฎหมายเปนเครื่องมือ

ในการออกแบบกําหนดโครงสรางทางสังคมและกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคมและสื่อสารไปยังสมาชิก
สังคมใหพรอมปฏิบัติตาม ภาษาในทางกฎหมาย คือ “law compliance” ในแงมุมนี้ กฎหมายจึงมีหนาท่ีอยู
๒ ประการ คือ (๑) การทําหนาท่ีกําหนดอํานาจและควบคุมการใชอํานาจทางการเมือง (political power)

๗ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๖๓ - ๑๖๔.
๘ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๖๗.
๙ ประวีณ ณ นคร, เทคนิคการรางกฎหมาย, (สวัสดิการสาํนักงาน ก.พ., ๒๕๔๘), หนา ๑๗๑.
๑๐ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๗๐.
๑๑ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๗๑.



๗

และ (๒) การทําหนาท่ีสรางคุณคาใหกับสังคมโดยใหการสอนและการเรียนรูและสรางความสมานฉันทให
เกิดข้ึนในสังคม (social cohesion) เพ่ือการอยูรวมกันโดยสงบสุขของสังคม

เม่ือพิจารณาการออกกฎหมายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งแลว เราจะพบวาตัวบทกฎหมายเองก็
สะทอนถึงนโยบายสาธารณะ (Public Choice) ของแตละยุคแตละสมัย ซึ่งอาจแตกตางกันได กฎหมายจึงยอม
มีวัตถุประสงค (purposive) อยางหนึ่งอยางใดเสมอ ดังนั้น กฎหมายจึงเปนวิธีการ (means) ท่ีนําไปสู
ปลายทางหรือวัตถุประสงค (end) ท่ีสังคมตองการ

ดวยเหตุนี้ รางกฎหมายท่ีดียอมจะชวยใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ และสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย เพราะวารางกฎหมายจะนํานโยบาย (ท่ีดี) ของผูกําหนดนโยบายไปเขียน
เปนบทบังคับดวยภาษาของกฎหมายหรืออีกนัยหนึ่งการรางกฎหมายเปนการนําแนวความคิดและนโยบาย
ทางกฎหมายไปเขียนตอดวยภาษาซึ่งเปนสัญลักษณสื่อสารใหสมาชิกสังคมเขาใจ และยอมรับนับถือปฏิบัติตาม
โดยการใชภาษาท่ีมีความชัดเจน (clear) สั้น (concise) มีเหตุและผล (logical) สอดคลองตองกัน (consistent)
และเหมาะสมเปนประโยชนสําหรับสังคมนั้น (social useful) จนประชาชนสามารถเขาใจถึงสิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของตนได รางกฎหมายจึงเปนกฎระเบียบของสังคมท่ีเขียนข้ึนเปนลายลักษณอักษร (rules in
fixed verbal form) เพ่ือใหสมาชิกสังคมถือปฏิบัติ

ในการรางกฎหมายนั้น มีเทคนิควานอกจากผูรางกฎหมายตองอาศัยความรูทางกฎหมายอัน
เปนเนื้อหาสาระ (content) ของกฎหมายนั้นเองแลว สิ่งท่ีสําคัญมากท่ีผูรางกฎหมายยังตองเขาใจในกลไก
เบื้องหลังของกรางกฎหมาย คือ การเขาใจถึงความหมายของหลักนิติธรรม ความเปนธรรม ระบบกฎหมาย
หลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ หลักการบริหารราชการแผนดิน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพ่ือวาง
โครงสรางของรางกฎหมาย และยังตองเขาใจสภาพสังคม และการใหเหตุผลทางเศรษฐศาสตร และตองมี
ความรูความเขาใจแนวโนมของกฎหมายระหวางประเทศและพันธะความตกลงระหวางประเทศท่ีจะสงผลตอ
กฎหมายภายในและการรักษาผลประโยชนของประเทศ และสามรถคาดการณไดถึงผลกระทบของรางกฎหมาย
นั้นท่ีจะมีข้ึนแกสังคม การคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้ จึงทําใหการรางกฎหมายมีลักษณะเปนท้ังศาสตรและ
ศิลปไปพรอมกัน ในท่ีสุดแลวการรางกฎหมายจะกลายเปนประสบการณท่ีสะสมจากการทํางานของตัวผูราง
กฎหมายเอง๑๒

สําหรับรางกฎหมายท่ีมีคุณภาพนั้นยอมมาจากการรางกฎหมายท่ีผูรางมีทักษะในการเขียน
(writing skill) การออกแบบ และความสามารถในการทําความเขาใจวิเคราะหเนื้อหา และเนื่องจากโครงสราง
ของภาษาเปนโครงสรางของความคิด ในวิธีการนําเสนอ (style) กฎหมาย จึงมีความสําคัญเชนเดียวกับเนื้อหา
สาระของกฎหมาย (substance) ดวย ทักษะและความสามารถของผูรางกฎหมายจึงมีความสําคัญตอการทําให
กฎหมายเปนท่ีเขาใจเชนกัน และปจจุบันนี้สื่อสารมวลชนในทุกรูปแบบมีวามสําคัญอยางมากในการใหขอมูล
ขาวสารตอสังคม การอธิบายกฎหมายจะเปนเรื่องยาก เพราะกฎหมายนั้นมีหลักกฎหมาย (fundamental
principle) ท่ีคุมครองสิทธิเสรีภาพหลายเรื่องอยูเบื้องหลัง๑๓

๑๒ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๒ - ๑๕.
๑๓ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๕ - ๑๖.
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๒.๖ ข้ันตอนการยกรางกฎหมาย
Thomas R. Haggard และ George W. Kuney ในหนังสือ Legal Drafting-Process,

Techniques and Exercises ใหขอพึงระลึกวา การรางกฎหมายเริ่มจากความคิด (idea) แลวไปจบ (end)
ท่ีถอยคําบนแผนกระดาษ หนาท่ีของผูรางกฎหมายไมไดเปนผูออกความคิดเอง ผูรางกฎหมายยกรางกฎหมาย
ในสิ่งท่ีวางนโยบายมาแลว แตผูรางกฎหมายก็ปรึกษาหารือกับผูกําหนดนโยบายไดถานโยบายไมชัดเจน และ
หากตองตัดสินใจเลือกก็ตองเสนอทางเลือกในทางท่ีดี ผูรางกฎหมายตองคาดถึงผลกระทบดวย และเลือก
เทคนิคในการเขียนท่ีดี ท่ีจะปองกันแกไขปญหาได และควรปรึกษาหารือกับผูกําหนดนโยบายดังนี้

๑. มีความจําเปนตองมีกฎหมายนี้ออกมาบังคับใชหรือไม หรือวาควรปลอยใหเปนไปตาม
กลไกของสังคมหรือกลไกตลาดท่ีจะบังคับกันเอง

๒. กฎหมายนี้จะแกไขปญหาไดจริงหรือไม หรือเปนเพียงเพ่ือกลบซอนปญหา
๓. อะไรเปนผลกระทบตามมา เชน ประชาชนจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงไปกระทําอยางอ่ืนแทน

หรือไม ซึ่งจะทําใหเปนผลเสียข้ึนไปอีก
๔. ผลกระทบระยะยาวคืออะไร
๕. ใครจะไดประโยชนหรือตองเสียประโยชน และอยางไร
๖. กฎหมายจะบังคับการไดอยางท่ีเขียนหรือไม
๗. ถากฎหมายใชบังคับ ตนทุนในการบังคับคืออะไร เวลา งบประมาณ หรือเจาหนาท่ีตองเพ่ิม

หรือไม หรือมีอยูแลวหรือไม
๘. อะไรคือปรัชญาท่ีอยูเบื้องหลังขอเสนอของรางกฎหมายนี้ และสามารถถูกทดสอบความ

ถูกตองเม่ือใชกฎหมายนี้ไดหรือไม
G.C. Thornton ในหนังสือ Legislative Drafting เสนอแนะข้ันตอนการรางกฎหมายเปน

ตนแบบไว ๕ ข้ันตอน ซึ่งศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต (กรรมการกฤษฎีกา และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา) ไดขยายความข้ันตอนการรางกฎหมายของ Thornton ไว ดังนี้

๑. การทําความเขาใจนโยบาย (understand the proposal)
๒. การวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของ (analyzing the proposal)
๓. การออกแบบโครงสรางกฎหมาย (designing the law)
๔. การเขียน (composing and developing the draft)
๕. การตรวจพิจารณา (verifying the draft)
โดยข้ันตอนขางตนมิใชจะแยกกันเด็ดขาดเสมอไป บางครั้งก็เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องหรือ

ยอนกลับได๑๔

นอกจากท่ีศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒนฯ ไดนําเสนอขางตนแลว สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเคยเชิญผูเชี่ยวชาญจาก Department of Legislative Service รัฐแมรีแลนด มาบรรยาย ข้ันตอน
การรางกฎหมาย (The Bill Drafting Process) ของ Department of Legislative Service ดังนี้

๑. ทําความเขาใจนโยบาย (Determining the Sponsor’s Intent)
ผูกําหนดนโยบายตองการสิ่งใด ปญหาท่ีผูกําหนดนโยบายตองการแกไขคือเรื่องใด ใครเปน

ผูไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย รางกฎหมายตองการใหมีผลใชบังคับเม่ือใด เปนกฎหมายเรงดวนหรือไม

๑๔ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๒๘ - ๒๙.
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สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากท่ีใด มีสิ่งใดท่ีผิดปกติท่ีตองการใหเขียนในรางหรือไม ทําอยางไรจึงทําให
ผูกําหนดนโยบายสามารถใชกฎหมายบรรลุผลได ในชั้นนี้ผูรางกฎหมายควรมีโอกาสสื่อสารหรือหารือกับ
ผูกําหนดนโยบายไดอยางเต็มท่ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในกฎหมายท่ีตองการ

๒. ตรวจสอบกฎหมายท่ีใชอยูในขณะยกราง (Researching the Existing Law)
ผูรางกฎหมายตองรูวามีกฎหมายใดซึ่งใชบังคับในขณะนั้นท่ีเก่ียวของกับหลักการท่ีตองการ

ยกราง รวมท้ังบรรทัดฐานของศาล เพ่ือทราบวาจะตองยกรางกฎหมายอยางไรบาง และตองแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายท่ีมีอยูฉบับใด

๓. จัดทํารางเคาโครงของรางกฎหมาย (Developing an Outline)
การรางเคาโครงทําใหเกิดความชัดเจนและเปนการสรุปยอดรวมความคิดของผูกําหนด

นโยบาย นอกจากนี้โครงสรางกฎหมายยังทําใหรางกฎหมายมีตรรกะ และลดชองวาในรางกฎหมายท่ีอาจ
ซ้ําซอนและขัดแยงกันได

๔. เตรียมรางแรก (Preparing a First Draft)
ข้ันตอนนี้ ผูรางกฎหมายจะยกรางคราว ๆ (a rough draft) โดยมุงไปท่ีภาพใหญของ

หลักการ ยังไมตองเขมงวดกับรายละเอียดและความถูกตองของถอยคํามากนัก และในข้ันตอนนี้ผูรางกฎหมาย
จะรูวาสาระสําคัญใดขาดหายไป และอาจตองสอบถามขอเท็จจริงหรือความตองการจากผูกําหนดนโยบายหรือ
สวนราชการท่ีรับผิดชอบก็ได

๕. แกไขปรับปรุงราง (Revising – and revising again!)
ข้ันตอนนี้ ผูรางกฎหมายตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหความคิดและการอาน

เปนสําคัญ ตองอานรางกฎหมายอยางเปนกลาง ไมควรถือความเขาใจของตนเปนหลัก พยายามพิจารณาวา
หากเปนผูอ่ืนจะเขาใจอยางไร ซึ่งทําใหผูรางกฎหมายมีสมาธิและคิดไดวารางกฎหมายท่ีตองการเปนอยางไร
ในกรณีท่ีมีการแกไขรางกฎหมายใหตั้งคําถาม ดังนี้

- รางกฎหมายชัดเจนแลวหรือยังกํากวมอยูหรือไม
- รางกฎหมายสอดคลองกันท้ังฉบับหรือไม
- รางกฎหมายท้ังฉบับสอดคลองกับกฎหมายอ่ืนหรือไม (รางกฎหมายตองไมขัดหรือแยง

หรือสรางความสับสนใหกับกฎหมายอ่ืนท่ีไมตองการใหยกเลิก)
- สําคัญท่ีสุด ผูรางกฎหมายตองตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมายไปพรอม ๆ กัน

ดัวย
๖. เสนอตอคณะกรรมการตรวจรางกฎหมาย (Submitting the Bill for Review)

การเสนอตอคณะกรรมการตรวจรางกฎหมายอีกครั้งหนึ่งชวยใหเกิดความรอบคอบ ในท่ีนี้
กรรมการตรวจรางกฎหมายจะพินิจพิจารณารางกฎหมายดวยสายตาท่ีมีมุมมองตางออกไป (a fresh pair of
eyes) ซึ่งทําใหรางกฎหมายมีคุณภาพยิ่งข้ึน การตรวจพิจารณาท่ีดีชวยลดชองวางในกฎหมาย และแนนอนวา
ตองมีคําแนะนะในการแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหรางกฎหมายชัดเจนและสอดคลองกับระบบกฎหมาย ซึ่งการรับฟง
คําแนะนํานี้ยังมีผลทําใหผูรางกฎหมายสามารถปรับปรุงเทคนิคในการยกรางกฎหมายของตนใหดยีิ่งข้ึนได๑๕

๑๕ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๓๑ - ๓๓.
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๒.๗ ความสัมพันธระหวางกฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรอง
แมวาการตรากฎหมายแมบทและการออกกฎหมายลําดับรองจะแยกกันยกรางและ

ประกาศใชก็ตาม แตกฎหมายท้ังสองประเภทก็มีความสัมพันธกันในหลาย ๆ ดาน เชน
๑. รัฐสภาเปนผูใหความเห็นชอบในการตรากฎหมายแมบทเพ่ือบังคับใชและจากกฎหมาย

แมบทนี้รัฐสภาจะยินยอมใหมีการออกกฎหมายลําดับรองได
๒. กฎหมายแมบทวางกรอบในการดําเนินการ และใหรายละเอียดเปนเนื้อหาของกฎหมาย

ลําดับรองท่ีจะกําหนด
ดังนั้น ความสัมพันธสองประการนี้ กฎหมายแมบทและกฎหมายลําดับรองควรพัฒนาข้ึนโดย

มีความเชื่อมโยงกัน กฎหมายลําดับรองอาจจัดทําหรือยกรางพรอมกับกฎหมายแมบทหรือจัดทําในภายหลังก็ได
ซึ่งแลวแตสถานการณ  อยางไรก็ตาม หากกฎหมายลําดับรองมีความสําคัญมากท่ีจะทําใหกฎหมายแมบท
มีความสมบูรณและเปนสวนหนึ่งของกฎหมายแมบท แนะนําวาควรจัดทําไปพรอมกันกับการเสนอกฎหมาย
แมบทหรืออยางนอยท่ีสุดก็ควรกําหนดกรอบเนื้อหาของกฎหมายลําดับรองไวเปนการลวงหนา เพ่ือการราง
กฎหมายลําดับรองนั้นจะมีความชัดเจนในเนื้อหาและมีความสอดคลอง (consistency) กับกฎหมายแมบท

ในกรณีของการเตรียมการออกกฎหมายลําดับรองนี้ กระทรวงและหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอง
วางแผนการออกกฎหมายลําดับรอง และควรตองมีรายงานการจัดทําแผนและกําหนดลําดับความสําคัญของ
การออกกฎหมายลําดับรอง มิฉะนั้นแลว กฎหมายแมบทก็ยังไมอาจใชไดโดยสมบูรณ เปนปญหาในการปฏิบัติ
ดังเชน จากการท่ีกฎหมายแมบทไดบัญญัติในบทเฉพาะกาลวา บรรดากฎหมายลําดับรอง (พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง) ท่ีออกตามกฎหมายเดิม ใหยังคงบังคับใชตอไปจนกวาจะมีกฎหมาย
ลําดับรองในเรื่องนั้น ก็ปรากฏวากฎหมายแมบทไดเปลี่ยนโครงสรางไปแลว แตยังคงใชกฎหมายลําดับรองตาม
โครงสรางเดิมอยู๑๖

๒.๘ แบบของประกาศกระทรวง
๑. ชื่อของประกาศกระทรวง

การตั้งชื่อของประกาศกระทรวงจะตองครอบคลุมเนื้อหาของประกาศกระทรวงฉบับนั้น
ไมวาจะสั้นหรือยาวก็ตาม และตองพยายามสื่อใหผูใชกฎหมายไดเขาใจสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญของรางประกาศ
กระทรวงใหตรงท่ีสุด อยางไรก็ตาม ชื่อของประกาศกระทรวงมักจะเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายอันเปน
มาตราแมบท

๑๖ ธรรมนิตย สุมันตกุล, เรื่องเดมิ, หนา ๑๘๔.

ประกาศกระทรวง.......................
เรื่อง  .....................................................................

……………………………………………………………………………………..
พ.ศ. ....
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๒. คําปรารภ
คําปรารภของประกาศกระทรวงไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัว เพียงแตเขียนใหชัดเจน โดย

แสดงท่ีมาของการออกประกาศ หรือหลักการและวัตถุประสงคไวก็ได เพ่ือใหผูอานเขาใจไดทันที

๓. บทอาศัยอํานาจ
ประกาศกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรอง ตองมีบทอาศัยอํานาจอันเปนท่ีมาของการออก

ประกาศเชนเดียวกับกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ

กรณีท่ีประกาศกระทรวงมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ไดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแบบการรางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรอง
และไดจัดทําบันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย๑๗

(ครั้งท่ี ๒) (บันทึกดังกลาวไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๘๐๕
ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒) ในบันทึกดังกลาวสรุปหลักเกณฑ

(๑) คําวา “กฎหมาย” ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญนี้ยอมเปนท่ีเขาใจวา
หมายถึง “กฎหมายท่ัวไป” ท่ีตราข้ึนมาเพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ซึ่งอาจ
เปนกรณีท่ีกฎหมายแมบทอาจมอบอํานาจใหกําหนดรายละเอียดในเรื่องการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวใน
กฎหมายลําดับรองก็ได

(๒) คําวา “เฉพาะ” มิไดขยายคําวา “กฎหมาย” แตเปนความตอไปท่ีจํากัด วัตถุประสงค
ในการบัญญัติกฎหมายตางหากวากฎหมายดังกลาวจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพท่ี รัฐธรรมนูญรับรองได “เฉพาะเพ่ือ
การท่ีรัฐธรรมนญูนี้กําหนดไว” ดังนั้น กฎหมายลําดับรองจึงอาจจะมีเนื้อหาสาระเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวได บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย

บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม

โดยท่ี...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ..  มาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ.............
...................................................................... รฐัมนตรีวาการกระทรวง................................. ออกประกาศไว
ดังตอไปนี้



๑๒

จึงกําหนดใหตองระบุ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายไวในกฎหมายลําดับรอง
ดังกลาว

(๓) รางกฎหรือขอบังคับ (กฎหมายลําดับรอง) ท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและ เสรีภาพของ
บุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวอันจะตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยนั้น สมควรกําหนดแบบโดยใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ท่ีเก่ียวของทุกมาตราท่ีใหอํานาจในการตรา
กฎหมายแมบทไวในบทอาศัยอํานาจในการออกกฎ หรือขอบังคับโดยไมตองพิเคราะหเนื้อหาของกฎหรือ
ขอบังคับฉบับนั้นวาจะเก่ียวของกับ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีอางทุกมาตราหรือไม

(๔) ในกรณีท่ีกฎหมายแมบทไดใชบังคับอยูแลวในประกาศใชรัฐธรรมนูญ หรือ ไดรับความ
เห็นชอบของรัฐสภาแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะยังไมไดมีการระบุ บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไว
นั้น การวางรูปแบบของกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมายแมบทดังกลาวก็สมควรปฏิบัติ
เชนเดียวกับวิธีการที่กลาวขางตน แตผูจัดทํารางกฎหรือ ขอบังคับนั้นตองพิจารณาเองวากฎหมายแมบทนั้น
สมควรมีท่ีมาตามบทบัญญัติมาตราใดใน รัฐธรรมนูญ แลวระบุบทบัญญัติมาตราดังกลาวลงไวตามนั้น

(๕) สําหรับกฎหมายลําดับรองอ่ืน ไมวาจะเปนกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
ก็สามารถปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได๑๘

แบบการรางกฎหมายสําหรับกฎหมายลําดับรองดังกลาวไดนํามาใชเปนแนวทางการรางกฎหมายลําดับรอง
ท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙๑๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดวย

๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, ปรับปรุงครั้งท่ี
๑, (กันยายน ๒๕๕๐), หนา ๑๑๑ – ๑๑๒.

๑๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวและเทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพน้ันมิได

กฎหมายตามวรรคหน่ึงตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย
โดยอนุโลม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ..  มาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. แหงพระราชบัญญัติ.............
...................................................................... อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. มาตรา .. มาตรา ..
และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง................................. ออกประกาศไว ดังตอไปนี้



๑๓

ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี
๖ เมษายน ๒๕๖๐ และโดยท่ีมาตรา ๒๖๒๐ บัญญัติใหการตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย ซึ่งแตกตางจากมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดประชุมปรึกษาหารือกําหนดแนวทางการตรวจ
และจัดทํารางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เรื่องเสร็จท่ี ๔๗๙/๒๕๖๐ โดยในสวนของกฎหมายลําดับรอง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เห็นวา
เนื่องดวยมาตรา ๒๖ มิไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการระบุการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการตรากฎหมายแมบท
ไวในกฎหมายลําดับรอง เชนเดียวกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไมมีความจําเปนตองระบุการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพในกฎหมายแมบทไวในการตรากฎหมายลําดับรองอีก โดยระบุเพียงบทอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายแมบทในการออกกฎหมายลําดับรองเพียงเทานั้น

ดังนั้น การอางบทอาศัยอํานาจของประกาศกระทรวงท่ีมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ตองพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีใชในขณะยกรางประกาศกระทรวง
หากมีบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว การจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาว
จะกระทําไดโดยบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น ในบทอาศัยอํานาจจึงจําเปนตองใสบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยท่ีใหอํานาจเชนนั้นไวดวย

๔. บทนิยาม
บทนิยามกําหนดข้ึนเพ่ือความมุงหมายในการใหหรืออธิบายความหมายของถอยคําหรือ

ขอความท่ีใชในกฎหมาย เนื่องจากการเขียนถอยคําในบทบญัญัติของกฎหมายนั้นอาจมีความหมายท่ีไมแนนอน
หรือมีความเขาใจท่ีไมตรงกัน จึงตองกําหนดบทนิยามข้ึนเพ่ืออธิบายความหมายหรือขอบเขตของถอยคํา
หรือขอความในการรางกฎหมายท่ีแนนอนและชัดเจน เพ่ือใหผูใชกฎหมายเขาใจความหมายของถอยคําหรือ
ขอความในกฎหมายตรงกัน

วัตถุประสงคในการเขียนบทนิยาม
(๑) อธิบายความหมายของถอยคําในการรางกฎหมายในกรณีตาง ๆ
(๒) อธิบายศัพททางเทคนิคหรือใชแทนขอความในกฎหมาย หรือยอคําหรือขอความ

ในกฎหมายนั้น เพ่ือจะไดไมตองเขียนใหยาวเกินไป

๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมท้ังตองระบุเหตุผลความจําเปนในการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง



๑๔

รูปแบบการเขียนบทนิยาม
(๑) การกําหนดนิยามเพ่ือใหเกิดความชัดเจน

(๒) ในกรณีท่ีเปนการขยายความหมายกวางข้ึน

(๓) ในกรณีท่ีเปนการขยายความหมายแคบลง

๕. วันใชบังคับ
วันใชบังคับ หมายถึง กําหนดวันท่ีประกาศกระทรวงระบุไววา จะใหประกาศกระทรวงนั้น

มีผลใชบังคับไดตั้งแตเม่ือใด
แบบวันใชบังคับของประกาศกระทรวงจะเขียนแตกตางกันออกไป ในบางฉบับไดใชความวา

“ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปนตนไป” หรือ “ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖” หรือ
มิฉะนั้นก็อาจใชควบคูกันวา “ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” และ “ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖”
แลวลงชื่อผูมีอํานาจออกประกาศ

วันใชบังคับของประกาศอาจลงวันท่ียอนหลังหรือกําหนดใหใชในอนาคตไดเสมอ  อยางไร
ก็ตาม ตองคํานึงถึงความเหมาะสม และขอเท็จจริงดวย บางกรณีอาจกําหนดใหใชยอนหลังไมได๒๑

ในบางกรณีมีการนํารูปแบบวันใชบังคับของพระราชบัญญัติมาใชในการยกรางประกาศ
กระทรวง ดังนี้

(๑) ใหใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”, ปรับปรุงครั้งท่ี ๑,
(กันยายน ๒๕๕๐), หนา ๑๒๕.

ขอ ..  ในประกาศนี้
“.................” หมายความวา .........................................................................................................

......................................................................................................................................................................
“.................” หมายความรวมถึง ...................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ขอ ..  ในประกาศนี้
“.................” หมายความวา ............................. และใหหมายความรวมถึง....................

ขอ ..  ในประกาศนี้
“.................” หมายความวา ............................. แตไมหมายความรวมถึง....................

ขอ .. ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป



๑๕

(๒) ใหมีผลใชบังคับทันที

(๓) ใหมีผลใชบังคับในอนาคต
แบบท่ี ๑ ระบุวันเดือนปท่ีมีผลใชบังคับท่ีแนนอน

แบบท่ี ๒ ระบุใหลวงพนไปชวงระยะเวลาหนึ่ง

(๔) ใหมีผลใชบังคับยอนหลัง
๖. การแบงหมวดหมู

ในกรณีท่ีประกาศกระทรวงมีเนื้อหาคอนขางยาว อาจจัดแบงหมวดหมูไดตามเนื้อหา
ของประกาศนั้น โดยตองเขียนและจัดเรียงเนื้อหาใหเปนไปตามลําดับตอเนื่องกันไปและสอดคลองกันตามลําดับ
ของเรื่อง

การแบงหมวดหมูกฎหมายเปนเทคนิคการรางกฎหมายท่ีนํามาใช เพ่ือแบงแยกและ
จัดเรียงเนื้อหาสาระตามลําดับความสําคัญของเรื่องออกเปนกลุม ๆ โดยความมุงหมายเพ่ือใหผูใชกฎหมาย
และผูอยูใตบังคับกฎหมายมีความรูความเขาใจเนื้อหาของกฎหมายเปนอยางดี ตลอดจนยังทําใหการอาน
และการคนหาเรื่องท่ีตองการทราบเปนไดอยางรวดเร็ว

แบบของการจัดหมวดหมูนั้นจะเปนเชนเดียวกับการจัดหมวดหมูของพระราชบัญญัติ
ซึ่งมีรูปแบบการแบงหมวดหมูท่ีหลากหลาย โดยรูปแบบการจัดหมวดหมูท่ีใชกันอยางแพรหลายเปนสวนใหญ
ซึ่งรูปแบบนี้จะแบงหมวดหมูโดยอาศัยคําวา “หมวด ..(เลขหมวด)” เพ่ือแบงแยกเปนกลุมหัวขอใหญกอน
หากตองการแบงกลุมหัวขอใหญใหยอยลงไปอีกก็จะใชคําวา “สวนท่ี .. (เลขสวนท่ี)” นอกจากนี้ ในกรณี
จําเปนตองมีบทเฉพาะกาล ก็จะใชคําวา “บทเฉพาะกาล” ซึ่งจะเปนหมวดท่ีอยูในตอนทายสุด ๒๒

๒๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย, พ.ศ. ๒๕๕๑, หนา ๓๔๖.

ขอ ..  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ ..  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ ..  ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด...วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ .. ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด...วันนับแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป



๑๖

๒.๙ กฎหมายท่ีเกี่ยวของและมีลักษณะใกลเคียงกัน
๑. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๔๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอผูอนุญาต พรอมท้ังสงคืนใบอนุญาต และใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และใหถือวาใบอนุญาตและใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันแจงเลิกกิจการนั้น

การแจงเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูและ
สถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

หมวด ๑
(ชื่อเรื่อง)

ขอ .. ....................................................................................................................................................
............................................................

หมวด ๒
(ชื่อเรื่อง)

สวนท่ี ๑
(ชื่อเรื่อง)

ขอ .. ....................................................................................................................................................
............................................................

สวนท่ี ๒
(ชื่อเรื่อง)

ขอ .. ....................................................................................................................................................
............................................................

บทเฉพาะกาล

ขอ .. ....................................................................................................................................................
............................................................



๑๗

มาตรา ๔๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต ตองแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูและสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นให
ผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต

การแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด

มาตรา มาตรา ๔๔ ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือ
ผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี ตองขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะของตนท่ีเหลืออยู
ใหแกผูรับใบอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลท่ีผูอนุญาตเห็นสมควรภายในเกาสิบวันนับแตวันแจงเลิกกิจการ วันท่ี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ท้ังนี้ ผูอนุญาตอาจขยายเวลาดังกลาว
ใหตามท่ีเห็นสมควร แตไมเกินเกาสิบวัน

เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และมีอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีผูขายตองไดรับ
อนุญาตเหลืออยู หามผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะดังกลาว และใหทําลายอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผูอนุญาต
ทราบ ท้ังนี้ การทําลายใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การแจงตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
๒. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ ผูจดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗
หรือมาตรา ๒๔ หรือผูแจงรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผูใดเลิกกิจการท่ีไดรับการจดทะเบียนไดรับอนุญาต
หรือไดแจงรายการละเอียดตามพระราชบัญญัตินี้ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือพรอมท้ังสงใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการละเอียด แลวแตกรณี ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันเลิกกิจการ และใหถือวาใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการละเอียด
ดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันเลิกกิจการนั้น

การแจงเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งใหระบุจํานวนเครื่องมือแพทยท่ีเหลืออยูและสถานท่ีเก็บ
เครื่องมือแพทยนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเลขาธิการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

ผูจดทะเบียนสถานประกอบการผูใดเลิกกิจการท่ีไดรับการจดทะเบียนสถานประกอบการ
หากไมแจงเลิกกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการละเอียดใหถือวาใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการ
ละเอียดสิ้นอายุดวย

ผูจดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ หรือ
มาตรา ๒๔ หรือผูแจงรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผูใดเลิกกิจการโดยไมแจงตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตหรือใบรับแจงรายการละเอียดสิ้นอายุนับแตวันท่ีเลิกกิจการ

มาตรา ๓๗ ผูจดทะเบียนสถานประกอบการตามมาตรา ๑๕ ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗
หรือมาตรา ๒๔ หรือผูแจงรายการละเอียดตามมาตรา ๑๙ ผูใดไมตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาต หรือใบรับแจงรายการละเอียด หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ
ใบอนุญาต หรือใบรับแจงรายการละเอียด แลวแตกรณี ตองแจงจํานวนเครื่องมือแพทยท่ีเหลืออยูและสถานท่ี



๑๘

เก็บเครื่องมือแพทยนั้น ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นอายุหรือวันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตอ
อายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต หรือใบรับแจงรายการละเอียด

การแจงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๘ ผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยตามมาตรา ๒๔ ซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี จะขายเครื่องมือแพทยดังกลาว
ของตนท่ีเหลืออยูใหแกผูรับอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลท่ีผูอนุญาตเห็นสมควรภายในหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ
วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ท้ังนี้ ผูอนุญาตอาจขยายระยะเวลา
ดังกลาวใหไดตามท่ีเห็นสมควร

เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และยังคงมีเครื่องมือแพทยท่ีผูขายตองไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๒๔ เหลืออยู หามผูรับอนุญาตขายเครื่องมือแพทยดังกลาว และใหผูรับอนุญาตแจงใหผูอนุญาตทราบ
เก่ียวกับจํานวนเครื่องมือแพทยและสถานท่ีเก็บเครื่องมือแพทยนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง

การแจงตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีเลขาธิการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๒๗ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมผูใดประสงคจะเลิกกิจการในระหวางอายุใบอนุญาตหรือ

เม่ือใบอนุญาตหมดอายุ จะตองแจงใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

เม่ือไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนพิจารณาและมีคําสั่งวาจะควรอนุญาตใหเลิกได
เม่ือใด ภายใตเงื่อนไขและวิธีการอยางใด ท้ังนี้ โดยใหพิจารณาถึงประโยชนและสวนไดเสียของผูพักเปนสําคัญ



บทที่ ๓
การจัดทํารางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแจงเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยูกรณีเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต
หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ

พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องดวยกรมปศุสัตวไดมีการเสนอปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมปศุสัตวหลายฉบับ ซึ่งเม่ือพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับแลวตองมีการออกกฎหมายลําดับรองตาง ๆ
อีกมากมายหลายฉบับ ไมวาจะเปนกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบกรม และประกาศกรม  กรมปศุสัตว
จึงไดมีคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี ๙๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณายกรางกฎหมายท่ีออกตามความ
ในรางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีคําสั่งคณะกรรมการฯ
ท่ี ๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณายกรางกฎหมายท่ีออกตามความในรางพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพสัตว พ.ศ. .... ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณายกรางกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ....  ผูเขียนไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเลขานุการคณะทํางาน

ภายหลังจากพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใชบังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับในวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูเขียนในฐานะเลขานุการคณะทํางาน
พิจารณายกรางกฎหมายท่ีออกตามความในรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสัตว พ.ศ. .... จึงทําการรวบรวม
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตองดําเนินการออกกฎหมายลําดับรอง
ไมนอยกวา ๓๕ ฉบับ ประกอบกับตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง กําหนดวา การดําเนินการออกกฎกระทรวง
หรือประกาศ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ดังนั้น เพ่ือให
การดําเนินการออกกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
แลวเสร็จภายใน ๒ ป คณะทํางานฯ จึงไดมอบหมายใหผูเขียนเปนผูยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๑ การดําเนินการกอนจัดทําราง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนกฎหมายซึ่งแกไขปรับปรุง

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยในสวนของมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ เปน
บทบัญญัติท่ีกําหนดข้ึนมาใหม โดยบัญญัติอยูใน “หมวด ๕ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ”



๒๐

๑. ผูเขียนไดทําการศึกษาคนควาเพ่ือใหทราบเจตนารมณของบทบัญญัติในหมวด ๕ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ซึ่งจากการศึกษาพบวา บทบัญญัติมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเจตนารมณเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการควบคุมและการตรวจสอบกรณีท่ีมีการเลิกกิจการเก่ียวกับอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู เม่ือมีการ
แจงใหผูอนุญาตทราบก็สามารถควบคุมตรวจสอบไดอยางท่ัวถึง

๒. เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๒ เปนกรณีผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการ
ท่ีไดรับอนุญาต ใหแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอผูอนุญาต พรอมท้ังสงคืนใบอนุญาต และใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และใหถือวาใบอนุญาตและใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะดังกลาวสิ้นอายุนับแตวันแจงเลิกกิจการนั้น การแจงเลิกกิจการใหระบุจํานวนอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะท่ีเหลืออยูและสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด สวนมาตรา ๔๓ เปนกรณีผูรับใบอนุญาตผูใดไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ตองแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหาร
สัตวควบคุมเฉพาะนั้นใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด สวนมาตรา ๔๔ เปนกรณีผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี ตองขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะของตนท่ีเหลืออยูใหแก
ผูรับใบอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลท่ีผูอนุญาตเห็นสมควร เม่ือพนกําหนดเวลาดังกลาวหามผูรับใบอนุญาต
ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะดังกลาว และใหทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีพนกําหนดเวลา และใหผูรับใบอนุญาตแจงใหผูอนุญาตทราบ การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

บทบัญญัติท้ัง ๓ มาตรา เปนกฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรอง โดยให
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เพ่ือกําหนดรายละเอียดในการแจงใหผูอนุญาตทราบ  ซึ่งแมจะเปนบทบัญญัติคนละมาตรา แตเนื่องจากมีความ
สอดคลองกัน และมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจง ผูเขียนเห็นวา
ควรยกรางเปนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับเดียวกัน

๓. ผูเขียนไดทําการศึกษา คนควากฎหมายอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกัน โดยทําการ
สืบคนกฎหมายจากเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงพบวาพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ เปนบทบัญญัติท่ีมีสาระสําคัญในลักษณะเดียวกันกับ
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
โดยในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนกฎหมายแมบทกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาเปนผูมีอํานาจในการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘

๓.๒ การยกรางประกาศกระทรวง
ในการยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูขอรับการประเมินไดวางแนวทางการ

ดําเนินการยกรางออกเปน ๒ สวน คือ



๒๑

๓.๒.๑ รูปแบบการยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(๑) ชื่อของประกาศกระทรวง

จากท่ีกลาวมาขางตน การตั้งชื่อประกาศกระทรวงจะตองครอบคลุมเนื้อหา และสื่อให
ผูใชกฎหมายไดเขาใจสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญของรางประกาศนั้น ผูเขียนจึงไดกําหนดชื่อประกาศกระทรวง
โดยนําเนื้อหาของกฎหมายอันเปนมาตราแมบท ซึ่ง ก็คือ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการแจงในกรณีเลิกกิจการ แจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู ตลอดจนการแจงการทําลาย
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นใหผูอนุญาตทราบ โดยใชชื่อประกาศกระทรวงวา “ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแจงเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยูกรณีเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ....”

(๒) คําปรารภ
คําปรารภของประกาศกระทรวงไมมีแบบท่ีแนนอนตายตัว เพียงแตเขียนใหชัดเจน

โดยแสดงท่ีมาของการออกประกาศ หรือหลักการและวัตถุประสงคไวก็ได เพ่ือใหผูอานเขาใจไดทันที
(๓) บทอาศัยอํานาจ

จากท่ีกลาวมาขางตน ประกาศกระทรวงเปนกฎหมายลําดับรอง ตองมีบทอาศัยอํานาจ
อันเปนท่ีมาของการออกประกาศ เม่ือพิจารณาจากกฎหมายแมบท คือ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ วรรคสอง กําหนดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแจงเลิกกิจการของผูรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะเลิกกิจการ พรอมท้ังระบุจํานวนอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูดวย  มาตรา ๔๓ วรรคสอง กําหนดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต
หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และมาตรา ๔๔ วรรคสาม กําหนดใหรัฐมนตรีประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู  ซึ่งท้ัง ๓ มาตรานี้
มีความสอดคลองกันตอเนื่องกัน ในการออกกฎหมายลําดับรองจึงยกรางเปนฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้ ในการอางบทอาศัยอํานาจจะตองดูบทบัญญัติซึ่งกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรี
ซึ่งรักษาการตามกฎหมายแมบทนั้นดวย ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติไวในมาตรา ๕ กําหนดวา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนกับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

สําหรับการอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญไวในบทอาศัยอํานาจ
นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดประชุมปรึกษาหารือกําหนดแนวทางการตรวจและจัดทําราง
กฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยในสวนของ
กฎหมายลําดับรอง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เห็นวา เนื่องดวยมาตรา ๒๖ มิไดมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการระบุการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการตรากฎหมายแมบทไวในกฎหมายลําดับรอง เชนเดียวกับ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไมมีความจําเปนตองระบุการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
แมบทไวในการตรากฎหมายลําดับรองอีก โดยระบุเพียงบทอาศัยอํานาจของกฎหมายแมบทในการออก
กฎหมายลําดับรองเพียงเทานั้น
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ดังนั้น ในการอางบทอาศัยอํานาจผูเขียนจึงไดกําหนดบทอาศัยอํานาจวา
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราช

บัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว
ดังตอไปนี”้

(๔) วันใชบังคับ
แบบวันใชบังคับของประกาศกระทรวงจะเขียนแตกตางกันออกไป ในบางฉบับไดใชความวา

“ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ เปนตนไป” หรือ “ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖” หรือ
มิฉะนั้นก็อาจใชควบคูกันวา “ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป” และ “ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖”
แลวลงชื่อผูมีอํานาจออกประกาศ

วันใชบังคับของประกาศอาจลงวันท่ียอนหลังหรือกําหนดใหใชในอนาคตไดเสมอ  อยางไร
ก็ตาม ตองคํานึงถึงความเหมาะสม และขอเท็จจริงดวย

สําหรับวันใชบังคับของรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ ผูขอรับการ
ประเมินไดนํารูปแบบการเขียนวันใชบังคับของพระราชบัญญัติมาใชในการยกรางประกาศดังกลาว

ดังนั้น จึงกําหนดวันใชบังคับวา
“ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป”

(๕) การแบงหมวดหมู
เนื่องจากประกาศกระทรวงฉบับนี้มีเนื้อหาไมยาว จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ

จัดแบงหมวดหมูในรางประกาศกระทรวง  แตอยางไรก็ตาม หากประกาศกระทรวงฉบับใดมีเนื้อหายาว
มีรายละเอียดมากก็สามารถจัดหมวดหมูไดตามเนื้อหาของประกาศนั้น โดยตองเขียนและจัดเรียงเนื้อหาให
เปนไปตามลําดับตอเนื่องกันไปและสอดคลองกันตามลําดับของเรื่อง

๓.๒.๒ เนื้อหารางประกาศกระทรวง
(๑) การแจงเลิกกิจการ

เปนกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ผูรับใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ หรือผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ มีความประสงคจะเลิกกิจการ กฎหมาย
กําหนดใหแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือตอผูอนุญาต และใหระบุจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู
และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น จึงไดกําหนดรายละเอียดเนื้อหาในราง ขอ ๓ พรอมท้ังกําหนด
แบบฟอรมสําหรับการแจงเลิกกิจการ แบบ จ.ส. ๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวสามารถตรวจสอบเอกสารและ
ความถูกตองไดงายข้ึน ดังนี้

“ขอ ๓ ผูรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะเลิกกิจการ ใหแจงเลิกกิจการ โดยระบุจํานวนอาหาร
สัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น ตามแบบ จ.ส. ๑ ทายประกาศนี้
พรอมท้ังสงคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ใหผูอนุญาตทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ”

(๒) การแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู กรณีผูรับใบอนุญาตไมตออายุ
ใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

เปนกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ผูรับใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ หรือผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ไมตออายุใบอนุญาต หรือเปนกรณีท่ีผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ทําใหใบอนุญาตที่มีอยูสิ้นอายุไป กฎหมายจึงกําหนดใหผู รับใบอนุญาต
ซึ่งไมตออายใุบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ตองแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
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ท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือ
วันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต จึงไดกําหนดรายละเอียดเนื้อหาในราง ขอ ๔ พรอมท้ังกําหนด
แบบฟอรมสําหรับการแจงเลิกกิจการ แบบ จ.ส. ๒ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวสามารถตรวจสอบเอกสารและ
ความถูกตองไดงายข้ึน ดังนี้

“ขอ ๔ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะนั้น ตามแบบ จ.ส. ๒ ทายประกาศนี้ ใหผูอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ
หรือวันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต”

(๓) การแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู
เปนกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาต

ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ไมสามารถขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูใหผูรับใบอนุญาตอ่ืนได
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันแจงเลิกกิจการ วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต กฎหมายกําหนดใหทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และแจงใหผูอนุญาตทราบ จึงได
กําหนดรายละเอียดเนื้อหาในราง ขอ ๓ พรอมท้ังกําหนดแบบฟอรมสําหรับการแจงเลิกกิจการ แบบ จ.ส. ๓
เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวสามารถตรวจสอบเอกสารและความถูกตองไดงายข้ึน ดังนี้

“ขอ ๕ ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงเลิกกิจการตามขอ ๓ หรือแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะ ท่ีเหลืออยูตามขอ ๔ ตองขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูใหแกผูรับใบอนุญาตอ่ืน หรือบุคคลท่ี
ผูอนุญาตเห็นสมควรภายในเกาสิบวันนับแตวันแจงเลิกกิจการ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือวันที่ผูอนุญาต
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ท้ังนี้ ผูอนุญาตอาจขยายเวลาดังกลาวใหตามท่ีเห็นสมควร แตไมเกินเกาสิบวัน

เม่ือพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพา
ท่ีเหลืออยูตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว ภายในสามสิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และแจงการทําลายใหผูอนุญาตทราบ
ตามแบบ จ.ส. ๓ ทายประกาศนี้ พรอมแนบภาพถายการทําลายมาดวย”

(๔) สถานท่ีสําหรับรับแจง
เม่ือกฎหมายแมบทใหอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจง

ตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ในรางประกาศกระทรวงจึงตองมีการกําหนดสถานท่ีท่ีจะใหผูรับ
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ผูรับใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือผูรับใบอนุญาต
ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะมาแจงแกผูอนุญาต ซึ่งตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดบทนิยามคําวา “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ดังนั้น เม่ืออธิบดีกรมปศุสัตวไดมอบหมายใหอธิบดีกรมประมงเปนผูอนุญาตในสวนท่ีเก่ียวกับอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะซึ่งเปนอาหารสัตวน้ํา ในการกําหนดสถานท่ีแจงตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
นอกจากจะกําหนดใหหนวยงานของกรมปศุสัตวเปนสถานท่ีรับแจงแลว ยังตองกําหนดใหหนวยงานของกรม
ประมงเปนสถานท่ีรับแจงในกรณีท่ีเปนอาหารสัตวน้ํา ดังนี้

“ขอ ๖ การแจงตามประกาศนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ีกรมปศุสัตวประกาศกําหนด ในจังหวัดอ่ืน ใหยื่น ณ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ีท่ีสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา หรือสถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นตั้ งอยู
หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือหนวยงานท่ีกรมปศุสัตวประกาศ
กําหนด



๒๔

สําหรับอาหารสัตวน้ําท่ีรัฐมนตรีประกาศเปนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ในกรุงเทพมหานคร
ใหยื่น ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว หรือหนวยงานที่กรมปศุสัตว
ประกาศกําหนด หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง ในจังหวัดอ่ืน
ใหยื่น ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือสํานักงานประมงจังหวัดแหงทองท่ีท่ีสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขา หรือ
สถานท่ีขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู”

(๕) รายละเอียดในแบบการแจงตามประกาศกระทรวง
เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปดวยความสะดวก จึงไดกําหนดใหมีแบบการแจง

ตามประกาศกระทรวง โดยในแบบไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ท่ีผูรับใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
หรือผูรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะจะตองแจงใหผูอนุญาตทราบ

๑. รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน หนังสือแจงเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ท่ีเหลืออยูและสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ แบบ จ.ส. ๑ ไดแก

ก. ชื่อผูแจง
ข. ประเภทใบอนุญาต เลขท่ีใบอนุญาต และวันสิ้นอายุ
ค. วันท่ีเลิกกิจการ
ง. อาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น

๒. รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน แบบแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู
และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ กรณีไมตออายุหรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แบบ จ.ส. ๒

ก. ชื่อผูแจง
ข. ประเภทใบอนุญาต เลขท่ีใบอนุญาต และวันสิ้นอายุ
ค. อาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น

๓. รายละเอียดท่ีกําหนดไวใน แบบแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู
แบบ จ.ส. ๓

ก. ชื่อผูแจง
ข. ประเภทใบอนุญาต เลขท่ีใบอนุญาต และวันสิ้นอายุ
ค. วัน เวลา สถานท่ี ท่ีไดดําเนินการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู

ตลอดจนวิธีการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้น

๓.๓ ข้ันตอนการเสนอรางประกาศกระทรวง
เม่ือไดดําเนินการยกรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรียบรอยแลว ผูเขียนในฐานะ

เลขานุการคณะทํางานพิจารณายกรางกฎหมายท่ีออกตามความในรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสัตว
พ.ศ. .... จึงไดนําเสนอรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การแจงเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานที่อาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยูกรณีเลิก
กิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตอเก็บอายุใบอนุญาต และการแจงการทําลายอาหาร
สัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... ตอคณะทํางานพิจารณายกรางกฎหมายท่ีออกตามความในรางพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพสัตว พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมคณะทํางานมีมติเห็นชอบ และใหฝายเลขานุการฯแกไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดในแบบแนบทายประกาศกระทรวง แลวดําเนินการตอไป
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หลังจากท่ีไดมีการแกไขแบบแนบทายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณตามความเห็นของ
คณะทํางานแลว ในการเสนอรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณตองเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซึ่งตามมาตรา ๕ กําหนดใหเปนรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงไดดําเนินการเสนอรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาวไปยังกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม

๓.๔ การสงเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จากบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว

พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดวา “กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
ดังนั้น เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว
จึงตองมีการสงเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหประกาศกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับ  ซึ่งในการ
สงเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี
นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับ
การสงเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีหนังสือนําสงเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหจัดสงตนฉบับหรือสําเนาคูฉบับซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนามในเรื่องนั้น
จํานวน ๑ ชุด และสําเนาจากตนฉบับท่ีมีขอความชัดเจน และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๔ ชุด
รวมถึงแผนบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสของเรื่องท่ีสงไปลงประกาศในราชกิจจากนเุบกษา

ผูเขียนจึงไดยกรางหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะหนําประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนามแลว พรอมแผนบันทึกขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรือ่ง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแจงเลิก
กิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะที่เหลืออยูกรณีเลิกกิจการ
ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๓ ง
หนา ๑ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งในประกาศกําหนดใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป ดังนั้น ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ จึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน
๒๕๕๙
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๓.๕ กระบวนการ (Work Flow) ข้ันตอนการเสนอรางประกาศกระทรวง

หนวยงาน/คณะทํางาน/นิตกิร
ยกรางกฎกระทรวงแลวเสร็จ

นิติกรสํานักกฎหมายตรวจทานความถูกตอง

นิติกรสํานักกฎหมายจัดทําเรื่องเสนออธิบดี
ลงนามในหนังสือเสนอถึง

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

อธิบดี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ลงนามในประกาศ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพ่ือสงเรื่องไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรมปศุสตัว

นิติกรสํานักกฎหมายแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบและถือปฏิบัติ



บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ

๔.๑ บทสรุป
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมีการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน  จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในหลายประเด็นเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงมี
บทบัญญัติ ท่ีใหอํานาจในการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งบางประเด็นเปนเรื่องท่ีกําหนดข้ึนใหม อาทิเชน เรื่องการเลิกกิจการ
การท่ีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต และการท่ีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ไดกําหนดให
ตองมีการแจงใหผูอนุญาตทราบ รวมท้ังแจงจํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู  ซึ่งไมเคยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติในเรื่องนั้นไว โดยท่ีมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหอํานาจรัฐมนตรีในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาต
ซึ่งประสงคจะเลิกกิจการ หรือผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต แจงการเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
รวมถึงการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยู ในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด

จากการศึกษาพบวา นิติกรควรจะตองเปนผูมีความรูและความเขาใจการรางกฎหมาย
เม่ือวิเคราะหข้ันตอนกระบวนการรออกประกาศกระทรวง โดยในแตละเรื่องมีความซับซอน หลายข้ันตอน
เริ่มตั้งแตการทําความเขาใจกฎหมายแมบทท่ีใหอํานาจในการออกประกาศกระทรวง นโยบาย วัตถุประสงคของ
การออกประกาศกระทรวง ตลอดจนวิเคราะหปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามายกรางประกาศกระทรวง
นอกจากนี้ในการยกรางประกาศกระทรวงนั้น ตองอาศัยความรูของผูยกราง ไมวาจะเปนเรื่องของการใชภาษา
วิธีการเขียน ความรอบรูสาระของกฎหมายในท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ  ตลอดจนเขาใจรูปแบบการรางกฎหมาย
เพ่ือใหการออกประกาศกระทรวงเปนไปตามกรอบอํานาจของบทบัญญัติท่ีใหอํานาจไว และกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องดังกลาว

๔.๒ ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการแจงเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ที่เหลืออยูกรณีเลิกกิจการ ไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจง
การทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเรื่องกําหนดข้ึนใหมในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งท่ีผานมายังไมเคยมีแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ประกาศกระทรวง
ดังกลาวจึงเปนแนวทางใหผูรับใบอนุญาตท่ีประสงคจะเลิกกิจการ หรือไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาต
ไมใหตออายุใบอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง ซึ่งหากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย



๒๘

กําหนด ผูรับใบอนุญาตจะมีโทษตามกฎหมาย เม่ือประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับดังกลาว
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลว เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองบังคับใชกฎหมาย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ หนวยงานตนเรื่องผูรับผิดชอบควรแจง
เวียนประกาศกระทรวงใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งอยูภายใตบังคับของประกาศกระทรวงดังกลาว
ทราบเพ่ือใหปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนและ
ผู มีสวนไดสวนเสีย  หนวยงานตนเรื่องผูรับผิดชอบอาจจัดใหมีการดําเนินการตามประกาศกระทรวง
ดังกลาวผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสอีกชองทางหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ดังกลาวควรมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย



๒๙
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๓๐

ภาคผนวก

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแจงเลิกกิจการ
จํานวนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และสถานท่ีเก็บอาหารสัตวควบคุมเฉพาะท่ีเหลืออยูกรณีเลิกกิจการ ไมตออายุ
ใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต และการแจงการทําลายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ

พ.ศ. ๒๕๕๙



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ  จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  และการแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ  จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  และการแจ้ง
การทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะเลิกกิจการ  ให้แจ้งเลิกกิจการ  โดยระบุจํานวนอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  ตามแบบ  จ.ส.  ๑  ท้ายประกาศนี้  
พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้ผู้อนุญาตทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ 

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
แล้วแต่กรณี  ให้แจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  
ตามแบบ  จ.ส.  ๒  ท้ายประกาศนี้  ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ 
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งเลิกกิจการตามข้อ  ๓  หรือแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ที่เหลืออยู่ตามข้อ  ๔  ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น  หรือบุคคล 
ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  หรือวันที่ผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  และแจ้งการทําลายให้ผู้อนุญาตทราบตามแบบ  จ.ส.  ๓  
ท้ายประกาศน้ี  พร้อมแนบภาพถ่ายการทําลายมาด้วย 
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ข้อ ๖ การแจ้งตามประกาศนี้  ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน   
ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นตั้งอยู่  หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงาน
ที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 

สําหรับอาหารสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ในกรุงเทพมหานคร  
ให้ย่ืน  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด  หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมง   
ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  
สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



แบบ จ.ส. ๑ 
หนังสือแจ้งเลกิกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
ขอแจ้งเลิกกิจการ � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ....................... พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาต และใบสําคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจํานวน...........ฉบับ มาด้วยแล้ว 
      � ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลอือยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่เลขที่.................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 



แบบ จ.ส. ๒ 
แบบแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

กรณีไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 ผลิต  นําเข้า  ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
ซึ่งไม่ต่ออายุ / ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................ วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ขอแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ดังนี้ 
      � ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลอือยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่ที่....................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           

 
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 



แบบ จ.ส. ๓ 
แบบแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีเ่หลืออยู่ 

 
 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
 � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ขอแจ้งว่าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เมื่อวันที่..............................................เวลา.........................  ณ สถานที่ทําลาย........................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

โดยวิธีการทําลาย � เผา  � ฝังกลบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ลําดับ ประเภท/ชนิด 
 

ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต 
 

วันล่วงอายุ ลักษณะ   
ภาชนะบรรจุ

ขนาดบรรจุ/
หน่วย 

จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
  ข้าพเจ้าได้แนบภายถ่ายการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว 
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 


