
การปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์



สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กับ อาหารสัตว์ที่ผสมยา

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กับ อาหารสัตว์ที่ผสมยา

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ใบสั่งใช้ยา

สุกร > 500 ตัว

สัตว์ปีกให้เนื้อ > 5,000 ตัว

สัตว์ปีกให้ไข่ > 1,000 ตัว

สัตวแพทย์/สัตวบาล
ผู้ควบคุมระบบการผลิต
อาหารสัตว์ที่ผสมยา 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ระบบการผลิต

อาหารสัตว์ที่ผสมยา 



สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กับ กฏหมายที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กับ กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยา

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย 
และใช้ พ.ศ. 2561

• ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดรายชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันโรค พ.ศ. 2562

• ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561

• ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ทที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

• ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดท ารายงานปรมิาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่น ามาผสมอาหารสัตว์                        
ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

• ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา                                    
ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

สัตวแพทย์/สัตวบาล
ผู้ควบคุมระบบการผลิต
อาหารสัตว์ที่ผสมยา 



ป.กษ. เร่ือง ก าหนดลักษณะเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ท่ีห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

ป.กษ. เรื่อง ก าหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ทีผ่สมยา ที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

ค านิยาม



ป.กษ. เร่ือง ก าหนดลักษณะเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ท่ีห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

ป.กษ. เรื่อง ก าหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ทีผ่สมยา ที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

รายชื่อยา



ประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง ก าหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดรายละเอียดของใบสั่งใช้ยา พ.ศ. 2561

ใบสั่งใช้ยา



ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

ผลติอาหารสัตว์ที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

สถานท่ีเล้ียงสัตว์ของตนเอง (ฟาร์ม)

• ฟาร์มต้องจดแจ้งที่ สนง.ปศจ.                                   
(GAP, GFM,ทั่วไป)

• ต้องมีสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์ม
• มผีู้ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา               

(สัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์ม/สัตวบาลที่ไดร้ับ
มอบหมาย)

• มรีะบบควบคุมการผลิตและเครื่องมือ
• ผลิตตามใบสั่งใช้ยาของสตัวแพทย์ผูค้วบคุม

ฟาร์ม

การทดสอบ Homogeneity
• ตรวจยาหรือสารทดสอบ
• 1 ครั้งต่อปี

การทดสอบ Carryover
• ตรวจยาหรือสารทดสอบ
• 1 ครั้งต่อปี

รายงานปริมาณการใช้
ยาต้านแบคทีเรียออนไลน์

สุกร > 500 ตัว, สัตว์ปีกให้เนื้อ > 5,000 ตัว, สัตว์ปีกให้ไข่ > 1,000 ตัว

บังคับใช้ 26 กันยายน 2563



ป.กษ. เร่ือง ก าหนดลักษณะเง่ือนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ท่ีห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

ป.กษ. เรื่อง ก าหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ทีผ่สมยา ที่ห้ามผลิต น าเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

สถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง



ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ทที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ทที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

การจดแจ้ง



ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ทที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ทที่ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

เอกสาร



ป.กรมฯ เรื่อง การจัดท ารายงานปรมิาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่น ามาผสมอาหารสัตว์ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดท ารายงานปริมาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่น ามาผสมอาหารสัตว์ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

รายงานปริมาณยา



ป.กรมฯ เรื่อง การจัดท ารายงานปรมิาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่น ามาผสมอาหารสัตว์ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การจัดท ารายงานปริมาณการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่น ามาผสมอาหารสัตว์ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

รายงานปริมาณยา



ป.กรมฯ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑเ์ครื่องมอืทีใ่ช้ในการผลิตอาหารสัตว์ทีผ่สมยาในสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เครือ่งมือที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ทีผ่สมยาในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2563

เคร่ืองมือ



กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศสุัตว์
http://afvc.dld.go.th/


