
 ➢	ผู้ใดขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส�าหรับสัตว์
ต้องได้รับอนุญาต จึงจะสามารถขายได้

 ➢	ข้อส�าคัญ : ยาสัตว์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนยา
อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถขายได้

 ➢	ขายยาสัตว์ไม่มีใบอนุญาต มีโทษจ�าคุกไม่เกนิ 5 ปี 
และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 ➢	ขายยาสัตว์ไม่มีทะเบียน มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี
  หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

การขายยาสัตว์ การอ่านเลขทะเบียนยา

D	 หมายถึง		ขึน้ทะเบยีนยาเป็นยาแผนปัจจบุนัส�าหรบัสัตว์ทีผ่ลิตในประเทศ

E		 หมายถึง		ขึน้ทะเบยีนยาเป็นยาแผนปัจจบุนัส�าหรบัสัตว์ทีน่�าหรอืส่ังเข้า
	 	 และมกีารแบ่งบรรจภุายในประเทศ

F 	 หมายถึง		ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนปัจจุบันส�าหรับสัตว์น�าเข้า

L		 หมายถึง		ขึน้ทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณส�าหรบัสตัว์ทีผ่ลติในประเทศ

M		 หมายถึง		ขึน้ทะเบยีนยาเป็นยาแผนโบราณส�าหรบัสัตว์ทีน่�าหรอืส่ังเข้า
	 	 และมกีารแบ่งบรรจภุายในประเทศ

N		 หมายถึง		ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณส�าหรับสัตว์น�าเข้า

จ�านวน
ส่วนผสมหลักในยา

ล�าดับที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนยาในปีนั้น

ปี	พ.ศ	ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนยา

   สถานที่ยื่นคำ�ขอ
1. สถานประกอบการตัง้อยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพมหานคำร
  ➢  ให้ยื่นค�าขอที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา 88/24 ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000

2. สถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัด
 ➢ ให้ยื่นค�าขอที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ที่สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ (ตรวจสอบสถานที่
และหมายเลขโทรศัพท์ ทาง http://www.fda.
moph.go.th/)

➢	 ยาสำ�หรับสำัตว์ต้องมีทะเบียน
➢	ผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตขายยาReg. No. 1F 55/56

Reg. No. 2F 36/45

การขายยาสัตว์  

ตัวอย่างยาสัตว์ที่มีเลขทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Reg. No. : 1D 9/34
หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำ�หรับสำัตว์
ที่ผลิตในประเทศ ที่มีสำ่วนผสำมหลัก

ชนิดเดียวและได้รับการขึ้นทะเบียนยา
ล�ดับที่ 9 ในปี พ.ศ. 2534

Reg. No. : 1E 6/51
หมายถึง ยาแผนปัจจุบันสำ�หรับสำัตว์ที่น�หรือสำั่งเข้า
และมีการแบ่งบรรจุภายในประเทศที่มีสำ่วนผสำมหลัก
ชนิดเดียว และได้รับการขึ้นทะเบียนยา 
ล�ดับที่ 6 ในปี พ.ศ. 2551

การขายวัตถุอันตรายส�หรับสัตว์

➢	วัตถุอันตรายสำ�หรับสำัตว์ต้องมีทะเบียน
➢	ผู้ขายไม่ต้องมีใบอนุญาตขายวอส.1266/2554

วอส. 215/2557

ร้านขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ 
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

กองคำวบคำุมอาหารและยาสัตว์
โทร. 0-2159-0406-7 ต่อ 104
E-mail : afvc@dld.go.th
กองสารวัตรและกักกัน
โทร. 0-2501-3473 ต่อ 110    
E-mail : aqi2@dld.go.th

ยาสัตว์ผิดกฎหมายที่พบบ่อย

ยาฉีดส� หรับสัตว์
ที่ไม่มีทะเบียน

 

ยาส� หรับไก่ชน
ที่ไม่มีทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ก� จัด
เห็บหมัดที่ไม่มีทะเบียน

แชมพูยาที่ไม่มีทะเบียนและมีฉลาก
บ่งชี้สรรพคำุณใช้ส� หรับรักษา
โรคำผิวหนังหรือก� จัดเห็บหมัด

ยาส� หรับสัตว์
เสื่อมคำุณภาพ

ยาหมดอายุ สีของยาเปลี่ยน ยาตกตะกอน

ส�านักยา	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข 
อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000		โทรศัพท์.	0-2590-7171,	0-2590-7160		
โทรสาร	0-2590-7170,	0-2591-8390,	0-2591-8489		
E-mail	:	drug@fda.moph.go.th

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	กรมปศุสัตว์
91	หมู่	4	ถ.ติวานนท์	ต.บางกะดี	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	12000
โทรศัพท์	0-2519-0406	ต่อ	104		โทรสาร	0-2519-0406-7	ต่อ	115
Website	:	afvc.dld.go.th		E-mail	:	afvc@dld.go.th

กองสารวัตรและกักกัน	กรมปศุสัตว์	
91	หมู่	4	ถ.ติวานนท์	ต.บางกะดี	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	12000
โทรศัพท์	0-2501-3473	ต่อ	112		โทรสาร	0-2501-3473	ต่อ	110
Website	:	aqi.dld.go.th		E-mail	:	aqi2@dld.go.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่
พบร้านขายอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อน
แจ้งเบาะแสได้ที่

หมายเหตุ : ตัวอย่างยาสัตว์ผิดกฎหมายถูกด�เนินคำดีในช่วงปี 2558 -2560
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจด�เนินการถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยยาแล้ว



	 ➢	ผูใ้ดขายอาหารสตัว์ดงัต่อไปนี ้ต้องได้รบัอนญุาต
 - อาหารสุนัข แมว กระต่าย ไก่ เป็ด นกกระทา 

โค กระบือ สุกร ตะพาบน�้า กบ กุ้งทะเล  
กุ้งน�้าจืด ปลาดุก ปลาน�้าจืดกินพืช ปลาน�้าจืด
กินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ

 ➢ ข้อส�าคญั : อาหารสตัว์ดงักล่าว ต้องได้รบัการขึน้
ทะเบียนอาหารสัตว์ก่อน จึงสามารถขายได้

 ➢	ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ➢	ขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ มีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี 
หรือปรับ ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

➢	ต้องไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน  
ส่วนประกอบ หรอืแหล่งก�าเนดิของอาหารสตัว์อนัเป็นเทจ็
หรือเกินความจริง

➢	ไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับอาหารสัตว์

➢	ให้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ต้องมีฉลากขนาดพอ
สมควร ข้อความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นภาษาไทย หรือ
มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เป็นข้อความอย่าง
เดียวกัน และต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อทางการค้า ยกเว้นประเภทวัตถุดิบ
 2. เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
 3. ชื่อผู้ผลิต/น�าเข้า และสถานที่ผลิต/น�าเข้า
 4. น�้าหนักสุทธิ
 5. ชื่อของส่วนผสมที่ส�าคัญ
 6. คุณภาพทางเคมีที่มีในใบส�าคัญการขึ้นทะเบียน
 7. วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันล่วงอายุ
 8. วิธีใช้ ปริมาณการใช้

➢	ท�าจากวัตถุถาวร
➢	กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 10 x 60 เซนติเมตร
➢	ข้อความระบุเป็นอักษรสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
➢	ติดป้ายไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ชัดเจน

   หลักฐานที่ต้องเตรียม
➢ กรณีบุคคลธรรมดามาติดต่อด้วยตัวเอง ต้องน�าบัตรประชาชนมาแสดงต่อ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่

➢	กรณนีติบิคุคลเป็นผูข้ออนญุาต ต้องมกีารจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย 
  ที่ก�าหนดพร้อมระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการขายอาหารสัตว์

➢	หนงัสอืแสดงว่าเป็นผูด้�าเนนิกจิการของนติบิคุคลพร้อมหลกัฐาน (กรณนีติบิคุคล 
  เป็นผู้ขออนุญาต)

➢	 เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสถานที่ขายอาหารสัตว์และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 
  ควบคมุเฉพาะ เช่น ส�าเนา สญัญาเช่า หรอืหนงัสอืยนิยอมให้ใช้สถานที ่เป็นต้น

➢	แผนทีแ่สดงสถานทีข่ายอาหารสตัว์และสถานทีเ่ก็บอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ

➢	หนงัสอืมอบอ�านาจพร้อมหลกัฐานการมอบอ�านาจ (กรณไีม่ได้ตดิต่อด้วยตนเอง)

   สถานที่ยื่นคำ�ขอ
1. สถานประกอบการตัง้อยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคำร
  ➢  ให้ยืน่ค�าขอทีก่องควบคมุอาหารและยาสตัว์ กรมปศสุตัว์ 

หรือส�านักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. สถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัด
 ➢ ให ้ยื่นค�าขอที่ส�านักงานปศุสัตว ์จังหวัด 

ทีส่ถานประกอบการตั้งอยู่
3. ยื่นคำ�ขอผ ่านเว็บไซต ์ระบบบริการอิ เล็กทรอนิกส ์
ด ้านอาหารสัตว ์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว ์ ได ้ที่  
http://eservice.afvc.dld.go.th

การอ่านเลขทะเบียนอาหารสัตว์

ลักษณะป้ายขายอาหารสัตว์

ตัวอย่างฉลากอาหารสัตว์

การแสดงฉลากและข้อคำวามในฉลาก

หมายถึง อาหารสำัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นล�ดับที่ 19 ในปี พ.ศ. 2528
ตัวอย่าง    19 / 2528

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในช่วงปี พ.ศ. 2525 – 2532                
เลขล�ดับที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

อาหารสำัตว์ในปีนั้น                
ปี พ.ศ. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

อาหารสำัตว์

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ช่วงปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

01 = ผลิตภายในประเทศ
02 = น�เข้า

เลขท้าย พ.ศ. 
ท่ีได้รับการขึน้ทะเบยีน

ล�ดับที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนในปีนั้นๆ

ชนิดอาหารสำัตว์ (มี 10 ชนิด) คือ
01 = วัตถุดิบอาหารสำัตว์ 
02 = อาหารสำตัว์ผสำมสำ�เร็จรูป
03 = หัวอาหารสำตัว์
04 = สำารผสำมล่วงหน้า
05 = ผลติภัณฑ์นมสำ�หรบัสำตัว์
06 = อาหารเสำรมิสำ�หรบัสำตัว์
07*= อาหารสัำตว์ผสำมสำ�เรจ็ (สำ�หรบั
 สำตัว์เลีย้ง) (พ.ศ.2546-2558) 

ตัวอย่างอาหารสัตว์ที่มีเลขทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่าง  01 02 51 0622
หมายถึง อาหารสำตัว์ผสำมสำ�เรจ็รปูทีผ่ลติภายในประเทศ
ได้รบัการขึน้ทะเบยีนอาหารสัำตว์
ล�ดับที ่622 ในปี พ.ศ. 2551

ตัวอย่าง  02 07 54 0214
หมายถงึ อาหารสัำตว์ผสำมสำ�เรจ็รปูน�เข้า

สำ�หรบัสำตัว์เลีย้ง ได้รบัการขึน้ทะเบยีนอาหารสัำตว์
ล�ดับที ่214 ในปี พ.ศ. 2554

การขายอาหารสัตว์ การโฆษณาอาหารสัตว์

สถานทีข่ายอาหารสัตว์คำวบคำมุเฉพาะ ส�หรบัขายปลกี

ส�หรบัขายปลกี-ส่งสถานทีข่ายอาหารสัตว์คำวบคำมุเฉพาะ

หรอยจัง
อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน

ส�าหรับลูกสุนัขพันธุ์เล็กอายุ 2 - 10 เดือน

ส่วนผสม : เนื้อสัตว์ปีกป่น, ข้าว, เยื่อใยจากพืช, แร่ธาตุ,
ไขมันสัตว์, น�้ามันปลา, ไข่ผง, วิตามิน, สารถนอมอาหาร, 
สารสกัดจากมะพร้าว

คณุภาพของอาหารสตัว์ทางเคม ี: โปรตนีไม่น้อยกว่า 40%,
ไขมันไม่น้อยกว่า 15%, กากไม่มากกว่า 5%, 
ความชื้นไม่มากกว่า 8%

วิธีใช้และขนาดการใช้ : 

น�า้หนกัสนุขั (กก.) ปรมิาณ (กรมั) / วนั

2.5 - 5 52 - 90

5 - 7.5 90 - 119

7.5 - 10 119 - 147

10 - 15 147 - 200

15 - 25 200 - 295

ผลติโดย : บริษัท ฟีด ฟีด คอมพาน ีจ�ากดั ตัง้อยูเ่ลขที ่1
เมอืงแอมมางค์ ประเทศฝรั่งเศส

น�าเข้าโดย : บรษิทั อร่อยจงัอาหารสัตว์ จ�ากดั 
ตัง้อยูเ่ลขที ่100 ถนนตวิานนท์ ต�าบลบางกะดี 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี

ทะเบยีนอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ : 02 07 61 9999

น�า้หนกัสทุธ ิ: 1 กโิลกรมั

วนั เดอืน ปี ทีผ่ลติ : 01/12/2561

วนั เดอืน ปี ทีล่่วงอาย ุ: 01/12/2562
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07*= อาหารสำตัว์เลีย้งทีม่โีภชนาการ
 ครบถ้วน (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน)
08*= อาหารเสำริมสำ�หรับสำัตว์เลี้ยง
09*= อาหารขบเคี้ยว/อาหารว่าง
 สำ�หรับสำัตว์เลี้ยง
10*= อาหารประกอบการรักษาโรค
 สำ�หรับสำัตว์เลี้ยง

* สำตัว์เลีย้ง หมายถงึ สำนุขัและแมว 


