การขายอาหารสัตว์และ การค้าสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
การขายอาหารสัตว์
 ผู้ใดขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับอนุญาต
อาหารสุนัข แมว กระต่าย ไก่ เป็ด นกกระทา โค กระบือ สุกร ตะพาบน้า กบ กุ้งทะเล กุ้งน้าจืด
ปลาดุก ปลาน้าจืดกินพืช ปลาน้าจืดกินเนื้อ และปลาทะเลกินเนื้อ
ข้อสาคัญ: อาหารสัตว์ดังกล่าว ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ก่อน
จึงจะสามารถขายได้
ฝ่าฝืนมีโทษ จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน5,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
สถานที่ยื่นคาขอ
1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นคาขอที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์91 ม.4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัด
ให้ยื่นคาขอที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานที่
ประกอบการตั้งอยู่ (ตรวจสอบสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ ทาง www.dld.go.th)
หรือยื่นคาขอที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จ.ปทุมธานี ได้
เช่นกัน
หรือยื่นคาขอผ่านเว็บไซต์ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ได้ที่ http://ict.dld.go.th/eservice
หลักฐานที่ต้องเตรียม
1. กรณีบุคคลทั่วไป

- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
2. กรณีนิติบุคคล

- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล

- หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินการ - หนังสือมอบอานาจผู้มากระทากิจการแทน

* โดยให้ใช้แบบคาขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ ข.ส.1) ซึ่งติดต่อขอรับ ได้ที่สถานที่ยื่น คาขอหรือ download ได้ที่ http://afvc.dld.go.th
แล้วยื่นกับเจ้าหน้าที่

* กรณีการยื่นคาขอผ่านเว็บไซต์ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ ให้ทาตามขั้นตอนที่แจ้งไว้สาหรับผู้ประกอบการ
อัตราค่าธรรมเนียมการขายอาหารสัตว์

- ใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์ประเภทค้าปลีก ฉบับละ 100 บาท
- ใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์ประเภทค้าปลีก-ส่ง ฉบับละ 300 บาท


- ใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์มีกาหนดระยะเวลาถึงสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้รับอนุญาต

ทราบหรือไม่? การขายอาหารสัตว์และ ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตการ
การค้าสัตว์หรือซากสัตว์

- ผู้ใดทาการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั ใบอนุญาตให้ทาการค้าสัตว์ หรือซากสัตว์ (ร.10) จากกรมปศุสัตว์

- สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญ้า และไข่ของนก ไก่ เป็ด ห่าน ที่ใช้ทาพันธุ์

- ฝ่าฝืนมีโทษ จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
สถานที่ยื่นคาขอใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์
1. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นคาขอที่สานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณ
อมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
2. สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัด
ให้ยื่นคาขอที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่จะประกอบการค้า (ตรวจสอบสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์
ทาง www.dld.go.th)กรณีขออนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์ทั่วราชอาณาจักรหรือค้าส่งต่างประเทศ สามารถยื่นคาขอได้ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุก
จังหวัด
เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาต
1. กรณีบคุ คลทั่วไป

- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
2. กรณีนิตบิ ุคคล

- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และวัตถุประสงค์ของนิตบิ คุ คล 
- หนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินกิจการ

- หนังสือมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
โดยให้ใช้แบบคาขออนุญาตค้า สัตว์และซากสัตว์ (ร.2) ซึ่งติดต่อขอรับได้ที่สถานที่ยนื่ คาขออัตรา
ค่าธรรมเนียมการค้าสัตว์หรือซากสัตว์

- ประเภทใบอนุญาตให้ทาการค้าภายในจังหวัดค้าสัตว์ ฉบับละ 100 บาท ซากสัตว์ ฉบับละ 20 บาท 
- ประเภทใบอนุญาตให้ทาการค้าทั่วราชอาณาจักรค้าสัตว์ ฉบับละ 400 บาท ซากสัตว์ ฉบับ ละ 100 บาท

- ประเภทใบอนุญาตให้ทาการค้าส่งต่างประเทศค้าสัตว์ฉบับละ 2,000 บาท ซากสัตว์ ฉบับ ละ 400 บาท

- ใบอนุญาตค้าสัตว์หรือซากสัตว์มีกาหนดอายุให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ได้รบั อนุญาต

วิสัยทัศน์…
“เป็นผู้นาด้านการปศุสัตว์ในภาคตะวันออก”
จุลสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2557
ที่อยู่ 166 หมู่ 11 ถนนสระแก้ว - น้าซับ
โทรศัพท์:0-3725-8039
ตาบลสระขวัญ
โทรสาร: 0-3725-8040
อาเภอเมืองสระแก้ว
E-mail: pvlo_srk@ dld.go.th
จังหวัดสระแก้ว 27000

กิจกรรมดี
คณะกรรมการตรวจหน่วยงานดาวเด่น กรมปศุสัตว์
ณ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

การประชุมภาคีเครือข่ายส่งเสริมการสร้างต้นแบบ อปท. ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
แบบผสมผสานแบบยัง่ ยืน ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จงั หวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

โครงการ"หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน
บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านละลมติม(จิตรพลานุสนธิ์) ตาบลโคกสูง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

สาระน่ารู้
“กรมปศุสัตว์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงอากาศแปรปรวน”
อธิบ ดีกรมปศุสัต ว์ เตือ นเกษตรกรเฝ้า ระวั งสั ตว์เลี้ยงในช่วงอากาศเปลี่ ยนแปลงกะทัน หัน ทาให้สั ตว์สุ ขภาพอ่ อนแอให้
เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือน วัสดุปูรองและอาหารสัตว์ให้เพียงพอ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุฤดูร้อน
มีลมพัดแรง ฝนตกหนัก บางพื้นที่มีลูกเห็บตก ทาให้สภาพอากาศมีความหนาวเย็น และเปียกชื้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างกะทันหันส่งผลต่อสุขภาพสัตว์โดยตรง
ประกอบกับในเดือนที่ผ่านมาเริ่มพบโคนมป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยในอาเภอโพธาราม และอาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่สาคัญ ใน โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจาก เชื้อ ไวรัส ซึ่งสามารถ
ติดต่อและแพร่กระจายได้โดยการกินหรือสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยตรง หรือเชื้อที่ปนเปื้อนจากถังนม คน ยานพาหนะ เป็นต้น เพราะเชื้อ
ไวรัสจะถูกขับออกมาจากสัตว์ป่วยทางน้ามูก น้าลาย น้านม มูล ลมหายใจและบาดแผล สัตว์ที่ป่วยจะซึม มีไข้ เบื่ออาหาร มีเม็ดตุ่ม
พองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปากและไรกีบทาให้น้าลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเดินกะเผลก ในโคนมอาจมีเม็ดตุ่มที่เต้านมทาให้เต้า
นมอักเสบได้ เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อ ไวรัสจึงไม่มียารักษา แต่จะใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาม่วงลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
เท่านั้น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับน้านมและสหกรณ์โคนม ให้เน้นย้ายเกษตรกรที่ยังไม่มีโคนมป่วยด้วยโรคปากและเท้า
เปื่อยป้องกันการนาโรคเข้าฟาร์ม ดังนี้
1. งดการนาเข้าสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ จากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
2. เข้มงวดการจัดการเพื่อป้องกันโรคเข้าฟาร์ม เช่น
- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มโคนม หากจาเป็นต้อง เปลี่ยนรองเท้าที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์มและเดินผ่านอ่างน้ายาฆ่าเชื้อ
ทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรือน
- ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์ เข้าภายในฟาร์ม โดยเด็ดขาด หาก
จาเป็นต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและจัดให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงโคให้มากที่สุด
- ทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคถังส่งนมและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนาเข้าฟาร์ม
- เลือกซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ว่าไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยของพื้นที่ดังกล่าว
3. หากอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดให้หลีกเลี่ยงการผสมเทียมและงดการนาสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ในช่วงที่มีโรค
ระบาดอยู่
4. หากพบโคนมป่วย หรือสงสัยว่าเป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าช่วยเหลือในการควบคุมโรค
โดยเร็ ว ทั้ ง นี้ ถ้ า เกษตรกรไม่ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ท ราบ และเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งเกิ ด ความเสี ย หาย มี โ ทษตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
สาหรับฟาร์มที่มีโรคระบาดแล้ว กรมปศุสัตว์แนะนาให้เกษตรกรป้องกันการแพร่กระจายโรคภายในฟาร์มและออกนอกฟาร์ม
ดังนี้ จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสาหรับกักแยกสัตว์ป่วยให้ห่างจากสัตว์ปกติให้มากที่สุด แยกบุคคลสาหรับดูแลสัตว์ป่วยหากไม่สามารถทาได้
ให้จัดลาดับโดยต้องทากิจกรรมกับสัตว์ป่วยเป็นลาดับสุดท้าย แยกอุปกรณ์ของสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติ งดอาบน้าสัตว์ป่วยเพื่อลดการ
แพร่กระจายของเชื้อภายในฟาร์มไปกับละอองฝอย ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อตามพื้นคอกเป็นประจา งดส่งนมและจาหน่ายมูลโคออกนอก
ฟาร์ม
ท้ายที่สุดนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สังเกตอาการสัตว์ที่เข้าเลี้ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ หากพบสัตว์แสดงอาการป่วยให้แจ้งเจ้า หน้าที่ปศุสัตว์อาเภอ หรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อจะได้เร่ ง
ดาเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่สานักงานปศุสัตว์อาเภอในท้องที่ หรือ
โทรศัพท์ 085 - 6609906
ข้อมูล / ข่าว : ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

