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คู่มือสำหรับประชำชน: การขอใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมปศุสตั ว์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศุสตั ว์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ ทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
2)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525
ว่าด้วยการขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 ว่าด้วยการขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 170
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 220
จำนวนคำขอที่น้อยทีส่ ุด 115
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 91 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2159 0406-7 ต่อ 102 โทรสาร 0 2159 0406-7 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผูร้ บั ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ใบอนุญาตนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ที่มีความประสงค์จะผลิตหรือนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแล้ว ผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์
อาหารเสริมสาหรับสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมยา
ต้องนาอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนัน้ มาขึน้ ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และเมื่อได้รบั ใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนัน้ แล้ว
จึงจะผลิตหรือนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนัน้ ได้
ในการยื่นคาขอจะต้องยื่นคาขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งมีรายละเอียดที่ถกู ต้องครบถ้วน
2.กรณียื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียม ต้องยื่นก่อนเวลา 15.00น.
เงื่อนไข
1.กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวล
าให้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูย้ ื่นคาขอไม่ประสงค์จะยื่นคาขอ
2.ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ รับคาขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์แต่ละประเภท จานวน 20 คาขอต่อ 1 วันทาการ
หากเกินกว่านีใ้ ห้ยกยอดไปวันทาการถัดไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1.ผูป้ ระกอบการยื่นคาขอขึ ้ 1 วันทาการ
นทะเบียนพร้อมเอกสารปร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองควบคุมอาห ารและยาสัตว์
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ะกอบคาขอ
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
ขึน้ ทะเบียนและเอกสารหลั
กฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง/ชี ้
แจงหากเอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง
การพิจารณา

2)

3)

1.เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาใ 24 วันทาการ กองควบคุมอาห บคาขอขึน้ ทะเบียนและหลัก
ารและยาสัตว์
ฐานประกอบ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อ
จัดการประชุม/เชิญประชุม
คณะอนุกรรมการ
พร้อมดาเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ
2.เจ้าหน้าที่รวบรวมคาขอที่
ผ่านการพิจารณาของคณะ
อนุกรรมการฯ
และเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิใ
นหลักการ
3.เจ้าหน้าที่ออกเลขทะเบีย
น
และจัดทาใบสาคัญการขึน้
ทะเบียน
และนาเสนอผูม้ ีอานาจเพื่อ
พิจารณาลงนาม

การลงนาม/คณะกรรมก ผูม้ ีอานาจลงนามในใบสาคั 5 วันทาการ
ารมีมติ
ญการขึน้ ทะเบียนอาหารสัต

กองควบคุมอาห ารและยาสัตว์

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ว์ควบคุมเฉพาะ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เอกสารแสดงข้อ ความภาษาไทย
ที่ตอ้ งระบุไว้บนฉ
ลากพร้อมถ่ายหรื
อภาพเหมือนภา
ชนะบรรจุ

3

สาเนาหรือรูปถ่า ยใบอนุญาตผลิต
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีได้รบั อนุญา
ตผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ)
(เฉพาะกรณีได้รบั อ
นุญาตผลิตอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพา
ะ
-
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ที่

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หนังสือรับรองผล วิเคราะห์
พร้อมวิธีวิเคราะ
ห์

1

0

ฉบับ

รายงานผลการท ดลองการใช้อาห
ารสัตว์ (ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

แบบแจ้งชนิดหรื อปริมาณการใช้วั
ตถุที่เติมในอาหา
รสัตว์

1

0

ฉบับ

หนังสือแสดงราย ละเอียดของส่วน
ผสมอาหารสัตว์
(Raw Material
specification) *
หนังสือรับรองสูต -

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

4)

5)

6)

7)

หมำยเหตุ
ลงนามรับรองสาเ
นาถูกต้อง)
(กรณีได้รบั อนุญา
ตผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ)
(กรณีได้รบั อนุญา
ตผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ)
(กรณีได้รบั อนุญา
ตผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ)
(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตผลิตอาหา
รสัตว์ควบคุมเฉพ
าะ)
(เฉพาะกรณีได้รบั
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ร(Certificate of
Formula)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ตัวอย่างอาหารสั ตว์จานวน 500
กรัม

0

0

ฉบับ

หนังสือมอบอาน าจ

1

1

ฉบับ

สาเนาหรือรูปถ่า 10) ยใบอนุญาตนาเ
ข้าอาหารสัตว์คว

0

1

ฉบับ

8)

9)

หมำยเหตุ
อนุญาตผลิตอาหา
รสัตว์ควบคุมเฉพ
าะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ)
(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตผลิตอาหา
รสัตว์ควบคุมเฉพ
าะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ)
(กรณีได้รบั อนุญาต
ผลิตอาหารสัตว์ค
วบคุมเฉพาะ
และกรณีได้รบั อนุ
ญาตนาเข้าซึ่งอาห
ารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ
ลงนามรับรองสาเ
นา)
(เฉพาะกรณีได้รบั อ
นุญาตนาเข้าซึ่งอา
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บคุมเฉพาะ

11)

12)

13)

14)

15)

16)

หนังสือรับรองแห
ล่งกาเนิดของอา
หารสัตว์
(Certificate of
Origin) **
หนังสือรับรองสุข
ภาพ/รับรองการส่
งออก
(Health/Export
Certificate)
หนังสือแสดงราย
ละเอียดผลิตภัณ
ฑ์ (Product
Information)
เอกสารแสดงราย
ละเอียดกระบวน
การผลิตพร้อมรูป
หรือวีดีทศั น์
หนังสือรับรองกา
รอนุญาตให้ขายไ
ด้จากประเทศผูผ้
ลิต (Certificate
of Free Sale)
ฉลากภาษาต่าง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หารสัตว์ควบคุมเฉ
พาะ
ลงนามรับรองสาเ
นา)
(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ)

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ)

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ)
(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ)
(เฉพาะกรณีได้รบั
อนุญาตนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ)

-

1

0

ฉบับ

(เฉพาะกรณีได้รบั
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประเทศ (ถ้ามี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อนุญาตนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ควบคุ
มเฉพาะ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) คาขอขึน้ ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ 91 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2159 0476-7 ต่อ 102 โทรสาร 0 2159 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
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
รออนุมตั ิขนั้ ที่ 1
โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer)
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จัดทำโดย
จตุพร ปัดถา
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

