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

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ 

ระเบียบกรมปศสุตัวว์่าดว้ยขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพือ่ประชาชนของหน่วยงานของกรมปศสุตั
ว ์พ.ศ. 2536  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 25  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 14  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตโฆษณาคณุภาพหรือสรรพคณุของอาหารสตัว ์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ฝ่ายมาตรฐาน (งานอาหารสตัว)์ กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์ ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์
จงัหวดัปทมุธานี ถ.ติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 โทรศพัท ์0-2159-0406 ต่อ 
111 โทรสาร 0-2159-0406 ต่อ 105/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 
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ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะขอใบอนญุาตโฆษณาคณุภาพหรือสรรพคณุของอาหารสตัวต์อ้งปฏิบติัตามพ.ร.บ.อาหารสตั
ว ์พ.ศ.2558 
 
เงื่อนไข 
 
1.หลงัจากท่ีผูม้ีอ  านาจลงนามในใบอนญุาตฯ แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการมารบัใบอนญุาต 
 
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
นญุาตพรอ้มเอกสารประกอ
บค าขอ 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ
อนญุาตและเอกสารหลกัฐา
นใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
3.เจา้หนา้ท่ีออกหนงัสือแส
ดงการรบัค าขอ 
 

1 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาใบ
อนญุาตโฆษณาคณุภาพหรื
อสรรพคณุของอาหารสตัวแ์

22 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ละหลกัฐานประกอบ 
พรอ้มจดัเตรียมเอกสารขอ้มู
ลเพื่อจดัการประชมุคณะอ
นกุรรมการ 
 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามในใบอนุ
ญาตโฆษณาคณุภาพหรือส
รรพคณุของอาหารสตัว ์
 

2 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   25 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 25 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
นำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำพรอ้มประทบัต
รำนิติบุคคล) 

3) 
ใบส ำคญักำรเปล่ี
ยนชื่อ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ค ำขอโฆษณำคุ
ณภำพหรือสรรพ
คณุของอำหำรสั
ตว ์

- 1 14 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำพรอ้มประทบัต
รำนิติบุคคล) 

2) 

ภำพ ภำพรำ่ง 
สคริปต ์
แผ่นภำพเล่ือน 
ขอ้ควำมหรือเสีย
ง 
เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ 

- 15 0 ฉบบั - 

3) 

ใบส ำคญักำรขึน้
ทะเบียนอำหำรสั
ตวส์ ำหรบัผูร้บัใบ
อนญุำตผลิตอำห
ำรสตัวแ์ละผูร้บัใ
บอนญุำตน ำเขำ้
ซึ่งอำหำรสตัว ์

- 0 15 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำพรอ้มประทบัต
รำนิติบุคคล) 

4) 

ใบอนญุำตผลิตอ
ำหำรสตัว/์ใบอนุ
ญำตน ำเขำ้ซึ่งอำ
หำรสตัว/์ใบอนญุ
ำตขำยอำหำรสตั
ว ์

- 0 15 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำพรอ้มประทบัต
รำนิติบุคคล) 

5) 

รำยละเอียดอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวกบัอำหำร
สตัวท่ี์จะท ำกำรโ
ฆษณำนัน้ใหเ้พีย
งพอท่ีจะพิจำรณ

- 0 15 ฉบบั (ลงนำมรบัรองส ำเ
นำพรอ้มประทบัต
รำนิติบุคคล) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ำคณุประโยชน ์
คณุภำพหรือสรร
พคณุของอำหำร
สตัวไ์ด ้
หรือในกรณีท่ีจะ
อำ้งอิงจำกสถำบั
นจะตอ้งเป็นสถำ
บนัท่ีไดร้บัรองจำ
กรฐับำลของประ
เทศนัน้ 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายมาตรฐาน (งานอาหารสตัว)์ กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์จงัหวดัปทมุธานี ถ.ติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธานี 12000 
โทรศพัท ์0-2159-0406 ต่อ 111  โทรสาร 0-2159-0406 ต่อ 105 E-mail :afvc8@dld.go.th 
หมายเหตุ - 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอโฆษณาหรือสรรพคณุของอาหารสตัว ์

- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
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- 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

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

 
 

 
 


