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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2558 
 

2) กฏกระทรวงว่าดว้ยการขออนญุาต การออกใบอนญุาต การต่ออายใุบอนญุาต 
และการออกใบแทนใบอนญุาตผลิตหรือน าเขา้ซึ่งอาหารสตัว ์พ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2558  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 30  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 40  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 10  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ระบบมาตรฐานปศสุตัว ์กรมปศสุตัว ์
(http://ict.dld.go.th/eservice/)/เว็บไซทแ์ละช่องทางออนไลน ์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหต ุ(กรณีท่ีผูร้บับริการมีขอ้สงสยัสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ โทรศพัท ์021590406-7 ต่อ 102 
ในวนัและเวลาราชการ) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์91 หมู่4 ถนนติวานนท ์         ต าบลบางกะดี 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 โทรศพัท ์021590406-7 ต่อ 102 โทรสาร 021590406-7 ต่อ 105  
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/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้าติดต่อหลงั 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารไดถ้ึง 16.30 
แต่เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการใหใ้นวนัถดัไป) 

3) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทวตัถดิุบ วตัถท่ีุผสมแลว้ อาหารเสริมส าหรบัสตัว ์
ผลิตภณัฑน์มส าหรบัสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยา ตอ้งปฏิบติัตามพ.ร.บ.อาหารสตัว ์พ.ศ.2558 
 
2.ผูอ้นญุาตจะออกใบอนญุาตผลิต น าเขา้ หรือขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะได ้เมื่อปรากฏว่าผูข้ออนญุาต 
มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
 - เป็นเจา้ของกจิการท่ีประสงคจ์ะขอรบัใบอนญุาต 
- มอีายไุม่ต ่ากว่ายี่สิบปีบรบิูรณ ์
- มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
- ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคกุ 
ในความผิดท่ีกฎหมายบญัญัติใหถ้ือเอาการกระท าโดยทจุริตเป็นองคป์ระกอบ หรือตามพระราชบญัญัตินี ้
เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัขอรบัใบอนญุาต 
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
- มีสถานท่ีผลิต สถานท่ีน าเขา้ สถานท่ีขาย หรือสถานท่ีเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และอปุกรณท่ี์ใชใ้นการผลิต 
การขาย หรือการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และการควบคมุหรือรกัษา คณุภาพอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ซึ่งมีลกัษณะและจ านวนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
3.ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทวตัถดิุบ วตัถท่ีุผสมแลว้ อาหารเสริมส าหรบัสตัว ์
ผลิตภณัฑน์มส าหรบัสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยาใหย้ื่นค าขอใบอนญุาตหรือค าขอต่ออายใุบอนญุาต 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาเอกสารหลกัฐาน 
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4.การออกใบอนญุาตน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะสามารถยื่นค าขอไดต้ามเงื่อนไข ดงันี ้
 
4.1. การขอใบอนญุาต (รายใหม่) ตอ้งยื่นค าขอมาท่ี กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์จงัหวดัปทมุธานี 
เท่านัน้ โดยสามารถยื่นเอกสารผ่านส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่ 
เพื่อส่งต่อมาท่ีกองควบคมุอาหารและยาสตัว ์เพือ่ด าเนินการพิจารณาออกใบอนญุาตตามขัน้ตอนต่อไป 
 
4.2. การขอต่ออายใุบอนญุาต 
- ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นค าขอไดท่ี้ กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์
จงัหวดัปทมุธานี 
- ผูป้ระกอบการในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั สามารถยื่นค าขอไดท่ี้ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดัทกุแห่งท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่ 
 
เงื่อนไข 
 
1. หลงัจากท่ีผูม้ีอ  านาจลงนามในใบอนญุาตฯ แลว้ ใหผู้ป้ระกอบการมารบัใบอนญุาตฯ 
และช าระค่าธรรมเนียมใบอนญุาต โดยการยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมตอ้งยื่นก่อนเวลา 15.00 น. 
 
2.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวล
าใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงคจ์ะยื่นค าขอ 
 
3.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูป้ระกอบการยื่นค าขออ 1 ชั่วโมง กองควบคมุอาห - 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

นญุาตพรอ้มเอกสารประกอ
บค าขอ 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ
อนญุาตและเอกสารหลกัฐา
นใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

ารและยาสตัว ์

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีออกเลขท่ีและจดั
ท าใบอนญุาตน าเขา้อาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพาะ 
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
 

6 ชั่วโมง กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามในใบอนุ
ญาตน าเขา้อาหารสตัวค์วบ
คมุเฉพาะ 
 

2 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   3 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 3 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้ง) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ื่นค ำขอเ
ป็นนิติบุคคล 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

โดยเอกสำรมีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน 
และลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งทกุห
นำ้ตำมเงื่อนไขหนั
งสือรบัรอง) 

3) 

หนงัสือเดินทำง - 0 1 ฉบบั (- 
เฉพำะกรณีกรรมก
ำรลงนำมเป็นชำว
ต่ำงชำติ 
- 
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้งทกุหนำ้
) 

4) 

ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนชื่อ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (- 
เฉพำะกรณีมีกำรเ
ปล่ียนชื่อ-สกุล 
- 
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้งทกุหนำ้
) 

5) 
ทะเบียนบำ้น กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ

นำถกูตอ้ง) 

6) 

ใบอนญุำตท ำงำ
นในประเทศไทย 
กรณีผูข้ออนญุำ
ตหรือผูด้  ำเนินกิจ
กำรเป็นชำวต่ำง
ชำติ 

กรมกำรจดัหำงำน 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้งทกุหนำ้
) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

7) 
หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
ของสถำนท่ีน ำเข้
ำอำหำรสตัวแ์ละ
สถำนท่ีเก็บอำหำ
รสตัว ์

- 1 0 ฉบบั (ลงนำมรบัรอง) 

2) 

ชดุสญัญำเช่ำสถ
ำนท่ีเก็บอำหำรสั
ตวห์รือชดุหนงัสื
อยินยอมใหใ้ชส้ถ
ำนท่ี(กรณีเช่ำสถ
ำนท่ี)หรือเอกสำร
แสดงควำมเป็นเ
จำ้ของสถำนท่ี 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำทกุหนำ้) 

3) 

ใบทะเบียนพำนิช
ย ์ 
(กรณีบุคคลธรรม
ดำ) 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ชดุ (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้งทกุหนำ้
) 

4) 
หนงัสือแต่งตัง้ผู้
ด ำเนินกิจกำร 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

ใบอนญุำตประก
อบกิจกำรท่ีเป็นอั
นตรำยต่อสขุภำ
พของสถำนท่ีเก็บ

- 0 1 ชดุ (- 
เฉพำะกรณีผูย้ื่น
ค ำขอมีควำมประ
สงคน์ ำเขำ้อำหำร
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อำหำรสตัว ์ สตัวป์ระเภทวตัถดิุ
บ 
- 
ลงนำมรบัรองส ำเ
นำถกูตอ้งทกุหนำ้
) 

6) 
ใบอนญุำตฉบบัเ
ดิม 

กรมปศสุตัว ์ 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีกำรยื่
นต่ออำยใุบอนญุำ
ต) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ 

 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ (สามารถช าระเป็นเงินสด ณ วนัทีร่บัใบอนญุาตทีจุ่ดรบัค าขอ 
หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมปศสุตัว์)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์91 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี 

อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 โทรศพัท ์021590406-7 ต่อ 102 โทรสาร 021590406-7 ต่อ 105 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์กลุ่มวินยั กองการเจา้หนา้ท่ี กรมปศสุตัว ์69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website : 
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) กฎหมายและคู่มือการขอใบอนญุาตอาหารสตัว ์

- 
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19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จตพุร ปัดถา 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


