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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบส าคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

2) กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2525 
ว่าดว้ยการขอขึน้ทะเบียนอาหารสตัว ์
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2532) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2525 ว่าดว้ยการขอขึน้ทะเบียนอาหารสตัว์  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 170  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 220  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 115  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบส าคญัการขึน้ทะเบียนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์91 หมู่ 4 ถ.ติวานนท ์ต.บางกระดี อ.เมอืง 
จ.ปทมุธานี 12000 โทรศพัท ์0 2159 0406-7 ต่อ 102 โทรสาร 0 2159 0406-7 ต่อ 105      /ติดต่อดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผูร้บัใบอนญุาตผลิตอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ใบอนญุาตน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
ท่ีมีความประสงคจ์ะผลิตหรือน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะประเภทวตัถดิุบ วตัถท่ีุผสมแลว้ ผลิตภณัฑน์มส าหรบัสตัว ์
อาหารเสริมส าหรบัสตัว ์และอาหารสตัวผ์สมยา 
ตอ้งน าอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้มาขึน้ทะเบียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
และเมื่อไดร้บัใบส าคญัการขึน้ทะเบียนอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้แลว้ 
จึงจะผลิตหรือน าเขา้อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะนัน้ได ้
ในการยื่นค าขอจะตอ้งยื่นค าขอพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานต่างๆซึ่งมีรายละเอียดท่ีถกูตอ้งครบถว้น 
 
2.กรณียื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม ตอ้งยื่นก่อนเวลา 15.00น. 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวล
าใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงคจ์ะยื่นค าขอ 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
หมายเหต ุรบัค าขอขึน้ทะเบียนอาหารสตัวแ์ต่ละประเภท จ านวน 20 ค าขอต่อ 1 วนัท าการ 
หากเกินกว่านีใ้หย้กยอดไปวนัท าการถดัไป 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูป้ระกอบการยื่นค าขอขึ ้
นทะเบียนพรอ้มเอกสารปร

1 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ะกอบค าขอ 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ
ขึน้ทะเบียนและเอกสารหลั
กฐานใหค้รบถว้นถกูตอ้ง/ชี ้
แจงหากเอกสารไม่ครบถว้น
ถกูตอ้ง 
 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาใ
บค าขอขึน้ทะเบียนและหลกั
ฐานประกอบ 
จดัเตรียมเอกสารขอ้มลูเพื่อ
จดัการประชมุ/เชญิประชมุ
คณะอนกุรรมการ 
พรอ้มด าเนินการจดัประชมุ
คณะอนกุรรมการฯ 
2.เจา้หนา้ท่ีรวบรวมค าขอท่ี
ผ่านการพิจารณาของคณะ
อนกุรรมการฯ 
และเสนอผูม้ีอ  านาจอนมุติัใ
นหลกัการ 
3.เจา้หนา้ท่ีออกเลขทะเบีย
น 
และจดัท าใบส าคญัการขึน้
ทะเบียน 
และน าเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อ
พิจารณาลงนาม 
 

24 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 

3) 
การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 

ผูม้ีอ  านาจลงนามในใบส าคั
ญการขึน้ทะเบียนอาหารสตั

5 วนัท าการ กองควบคมุอาห
ารและยาสตัว ์

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

 วค์วบคมุเฉพาะ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

เอกสารแสดงขอ้
ความภาษาไทย
ท่ีตอ้งระบุไวบ้นฉ
ลากพรอ้มถ่ายหรื
อภาพเหมือนภา
ชนะบรรจ ุ

- 3 0 ฉบบั (กรณีไดร้บัอนญุา
ตผลิตอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ) 

2) 

ส าเนาหรือรูปถ่า
ยใบอนญุาตผลิต
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ 

- 0 1 ฉบบั (- 
เฉพาะกรณีไดร้บัอ
นญุาตผลิตอาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพา
ะ 
- 



5/9 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ลงนามรบัรองส าเ
นาถกูตอ้ง) 

3) 

หนงัสือรบัรองผล
วิเคราะห ์
พรอ้มวิธีวิเคราะ
ห ์

- 1 0 ฉบบั (กรณีไดร้บัอนญุา
ตผลิตอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ) 

4) 

รายงานผลการท
ดลองการใชอ้าห
ารสตัว ์(ถา้มี) 

- 1 0 ฉบบั (กรณีไดร้บัอนญุา
ตผลิตอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ) 

5) 

แบบแจง้ชนิดหรื
อปริมาณการใชว้ั
ตถท่ีุเติมในอาหา
รสตัว ์

- 1 0 ฉบบั (กรณีไดร้บัอนญุา
ตผลิตอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ) 

6) 

หนงัสือแสดงราย
ละเอียดของส่วน
ผสมอาหารสตัว ์
(Raw Material 
specification) * 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตผลิตอาหา
รสตัวค์วบคมุเฉพ
าะ) 

7) หนงัสือรบัรองสตู - 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ร(Certificate of 
Formula) 

อนญุาตผลิตอาหา
รสตัวค์วบคมุเฉพ
าะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ) 

8) 

ตวัอย่างอาหารสั
ตวจ์  านวน 500 
กรมั 

- 0 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตผลิตอาหา
รสตัวค์วบคมุเฉพ
าะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ) 

9) 

หนงัสือมอบอ าน
าจ 

- 1 1 ฉบบั (- 
กรณีไดร้บัอนญุาต
ผลิตอาหารสตัวค์
วบคมุเฉพาะ 
และกรณีไดร้บัอนุ
ญาตน าเขา้ซึ่งอาห
ารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ 
-
ลงนามรบัรองส าเ
นา) 

10) 
ส าเนาหรือรูปถ่า
ยใบอนญุาตน าเ
ขา้อาหารสตัวค์ว

- 0 1 ฉบบั (- 
เฉพาะกรณีไดร้บัอ
นญุาตน าเขา้ซึ่งอา
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บคมุเฉพาะ หารสตัวค์วบคมุเฉ
พาะ 
- 
ลงนามรบัรองส าเ
นา) 

11) 

หนงัสือรบัรองแห
ล่งก าเนิดของอา
หารสตัว ์
(Certificate of 
Origin) ** 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตน าเขา้ซึ่ง
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ) 

12) 

หนงัสือรบัรองสขุ
ภาพ/รบัรองการส่
งออก 
(Health/Export 
Certificate) 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตน าเขา้ซึ่ง
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ) 

13) 

หนงัสือแสดงราย
ละเอียดผลิตภณั
ฑ ์(Product 
Information) 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตน าเขา้ซึ่ง
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ) 

14) 

เอกสารแสดงราย
ละเอียดกระบวน
การผลิตพรอ้มรูป
หรือวีดีทศัน ์

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตน าเขา้ซึ่ง
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ) 

15) 

หนงัสือรบัรองกา
รอนญุาตใหข้ายไ
ดจ้ากประเทศผูผ้
ลิต (Certificate 
of Free Sale) 

- 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
อนญุาตน าเขา้ซึ่ง
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ) 

16) ฉลากภาษาต่าง - 1 0 ฉบบั (เฉพาะกรณีไดร้บั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ประเทศ (ถา้มี) อนญุาตน าเขา้ซึ่ง
อาหารสตัวค์วบคุ
มเฉพาะ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค าขอขึน้ทะเบียนอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ 

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์91 หมู่ 4 ถ.ติวานนท ์ต.บางกระดี อ.เมอืง 

จ.ปทมุธานี 12000 โทรศพัท ์0 2159 0476-7 ต่อ 102  โทรสาร 0 2159 0406-7 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 ์

- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

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

 
 

 
 


