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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
2)

กฏกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 500
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 3,000
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 200
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ระบบมาตรฐานปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์
(http://ict.dld.go.th/eservice/)/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (ในกรณีที่ผรู้ บั บริการมีขอ้ สงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 021590406-7 ต่อ
102 ในวันและเวลาราชการ)
2) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 91 หมู่4 ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-1590406-7 ต่อ 102 โทรสาร โทรสาร 02-1590406-7ต่อ 105
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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3)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (กรณีผมู้ าติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30
แต่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการให้ในวันถัดไป)
สถานทีใ่ ห้ บริการ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทุกแห่ง ณ พื่นที่ที่สถานประกอบการตัง้ อยู่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผูป้ ระกอบการที่ประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแล้ว อาหารเสริมสาหรับสัตว์
ผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมยา ต้องปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.อาหารสัตว์ พ.ศ.2558
2.ผูอ้ นุญาตจะออกใบอนุญาตผลิต นาเข้า หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ เมื่อปรากฏว่าผูข้ ออนุญาต
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
- เป็ นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
- มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี บริบูรณ์
- มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ หรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุก
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทาโดยทุจริตเป็ นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี ้
เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
- ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- มีสถานที่ผลิต สถานที่นาเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
การขาย หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษา คุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ซึ่งมีลกั ษณะและจานวนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.ผูป้ ระกอบการที่ประสงค์จะขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแล้ว อาหารเสริมสาหรับสัตว์
ผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมยาให้ยื่นคาขอใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐาน
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4.ประเภทการขายอาหารสัตว์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทขายส่งและขายปลีก
และประเภทขายปลีกโดยสามารถยื่นคาขอได้ตามเงื่อนไข ดังนี ้
- ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคาขอได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์
จังหวัดปทุมธานี
- ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นคาขอได้ที่ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทุกแห่งที่ สถานประกอบการตัง้ อยู่
เงื่อนไข
1.หลังจากที่ผมู้ ีอานาจลงนามในใบอนุญาตฯ แล้ว ให้ผปู้ ระกอบการมารับใบอนุญาตฯ
และชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยการยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียมต้องยื่นก่อนเวลา 15.00 น.
2. เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินการออกใบอนุญาตได้ 40ฉบับ / วันทาการ
หากมีจานวนเกินกว่านีใ้ ห้ยกยอดเป็ นวันทาการถัดไป
3.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวล
าให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
4.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1.ผูป้ ระกอบการยื่นคาขออ 1 ชั่วโมง
นุญาตพร้อมเอกสารประกอ
บคาขอ

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองควบคุมอาห ารและยาสัตว์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
อนุญาตและเอกสารหลักฐา
นให้ครบถ้วนถูกต้อง
การพิจารณา
2)

3)

เจ้าหน้าที่ออกเลขที่และจัด 6 ชั่วโมง
ทาใบอนุญาตขายอาหารสั
ตว์ควบคุมเฉพาะ
และเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามในใบอนุ 2 วันทาการ
ารมีมติ
ญาตขายอาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ

กองควบคุมอาห ารและยาสัตว์

กองควบคุมอาห ารและยาสัตว์

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 3 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
่ที รำยกำรเอกสำร
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัวปร กรมกำรปกครอง 0
1)
ะชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจก 0
บุคคล
ำรค้ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้อง)
(เฉพำะกรณีผยู้ ื่น
คำขอเป็ นนิติบุคค
ล
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือเดินทำง

-

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ชุด

ใบสำคัญกำรเปลี่ กรมกำรปกครอง
ยนชื่อ

0

1

ชุด

ทะเบียนบ้ำน

0

1

ฉบับ

1

0

ชุด

3)

4)

5)
6)

กรมกำรปกครอง

หนังสือมอบอำน ำจ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม

หมำยเหตุ
โดยเอกสำรมีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน
ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้องทุกหน้ำ
ตำมเงื่อนไขหนังสื
อรับรอง)
(เฉพำะกรณีกรรมก
ำรลงนำมเป็ นชำว
ต่ำงชำติ
ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้องทุกหน้ำ
)
(เฉพำะกรณีมีกำรเ
ปลี่ยนชื่อ-สกุล
ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้องทุกหน้ำ
)
(ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้อง)
-

6/8

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบอนุญำตทำงำ กรมกำรจัดหำงำน 0
นในประเทศไทย

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

1)

2)

3)

4)

(เฉพำะกรณีผขู้ ออ
นุญำตหรือผูด้ ำเนิ
นกิจกำรเป็ นชำวต่
ำงชำติ
ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้องทุกหน้ำ
)
(ลงนำมรับรอง)

แผนที่แสดงที่ตงั้
ของสถำนที่ขำยอ
ำหำรสัตว์
ชุดสัญญำเช่ำสถ
ำนที่ขำยอำหำรสั
ตว์หรือชุดหนังสื
อยินยอมให้ใช้สถ
ำนที่(กรณีเช่ำสถ
ำนที่)
รูปถ่ำยสถำนที่ขำ
ยอำหำรสัตว์(ถ้ำ
มี)
ใบทะเบียนพำนิช
ย์ (ถ้ำมี)

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(ลงนำมรับรองสำเ
นำทุกหน้ำ)

-

1

0

ชุด

(ลงนำมรับรอง)

-

0

1

ชุด

หนังสือแต่งตัง้ ผู้

-

1

0

ชุด

(เฉพำะกรณีบุคคล
ธรรมดำ
ลงนำมรับรองสำเ
นำถูกต้องทุกหน้ำ
)
-

5)

6)

หมำยเหตุ
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ดำเนินกิจกำร
ใบอนุญำตฉบับเ กรมปศุสตั ว์
ดิม

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(เฉพำะกรณียื่นต่
ออำยุใบอนุญำต)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทขายส่งและขายปลีก
ค่ำธรรมเนียม 300 บาท
หมำยเหตุ (- ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ
- สามารถชาระเป็ นเงินสด ณ วันทีร่ บั ใบอนุญาต ทีจ่ ุดรับคาขอ หรือชาระเป็ น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมปศุสตั ว์)
2)

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทขายปลีก
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ (- ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ
- สามารถชาระเป็ นเงินสด ณ วันทีร่ บั ใบอนุญาต ทีจ่ ุดรับคาขอ หรือชาระเป็ น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายกรมปศุสตั ว์)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-159-0406-7 โทรสาร 02-159-0406-7 ต่อ 105
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั ข้อร้องเรียนกรมปศุสตั ว์ กลุ่มวินยั กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสตั ว์ 69/1
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :
http://request.dld.go.th/
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
กฎหมายและคู่มือการขอใบอนุญาตอาหารสัตว์
-
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19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

19/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
จตุพร ปัดถา
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

