
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :ส ำนักงำนปศุสตัวจั์งหวัดศรสีะเกษกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูป้ระกอบกำรทีป่ระสงคจ์ะขำยอำหำรสัตวค์วบคมุเฉพำะประเภทวัตถดุบิวัตถุทีผ่สมแลว้อำหำรเสรมิส ำหรับสตัวผ์ลติภัณฑน์ม

ส ำหรับสตัวแ์ละอำหำรสัตวผ์สมยำตอ้งปฏบัิตติำมพ.ร.บ.อำหำรสตัวพ์.ศ.2558 

 

2.ผูอ้นุญำตจะออกใบอนุญำตผลติน ำเขำ้หรอืขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะไดเ้มือ่ปรำกฏวำ่ผูข้ออนุญำตมคีุณสมบัตแิละไมม่ี

ลักษณะตอ้งหำ้มดังนี้ 

- เป็นเจำ้ของกจิกำรทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญำต 

- มอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ 

- มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลำย 

- ไมเ่คยไดร้ับโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุหรอืค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคกุในควำมผดิทีก่ฎหมำยบัญญัตใิหถ้อืเอำ

กำรกระท ำโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตำมพระรำชบัญญัตนิี้เวน้แตพ่น้โทษมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีกอ่นวันขอรับใบอนุญำต 

- ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

- มสีถำนทีผ่ลติสถำนทีน่ ำเขำ้สถำนทีข่ำยหรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติกำรขำยหรอืกำร

เก็บอำหำรสัตวค์วบคมุเฉพำะและกำรควบคมุหรอืรักษำคณุภำพอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะซึง่มลัีกษณะและจ ำนวนตำมทีก่ ำหนด

ในกฎกระทรวง 

 

3.ผูป้ระกอบกำรทีป่ระสงคจ์ะขำยอำหำรสัตวค์วบคมุเฉพำะประเภทวัตถดุบิวัตถุทีผ่สมแลว้อำหำรเสรมิส ำหรับสตัวผ์ลติภัณฑน์ม

ส ำหรับสตัวแ์ละอำหำรสัตวผ์สมยำใหย้ืน่ค ำขอใบอนุญำตหรอืค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจพจิำรณำเอกสำร

หลักฐำน 

 

4.ประเภทกำรขำยอำหำรสตัวอ์อกเป็น 2 ประเภทคอืประเภทขำยสง่และขำยปลกีและประเภทขำยปลกีโดยสำมำรถยืน่ค ำขอได ้

ตำมเงือ่นไขดังนี้ 

- ผูป้ระกอบกำรในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครสำมำรถยืน่ค ำขอไดท้ีก่องควบคมุอำหำรและยำสตัวก์รมปศุสตัวจั์งหวัดปทมุธำนี 

- ผูป้ระกอบกำรในพืน้ทีต่ำ่งจังหวัดสำมำรถยืน่ค ำขอไดท้ีส่ ำนักงำนปศสุัตวจั์งหวัดทกุแหง่ทีส่ถำนประกอบกำรตัง้อยู่ 

 

เงือ่นไข 

 

1.หลังจำกทีผู่ม้อี ำนำจลงนำมในใบอนุญำตฯแลว้ใหผู้ป้ระกอบกำรมำรับใบอนุญำตฯและช ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตโดยกำรยืน่

ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมตอ้งยืน่กอ่นเวลำ 15.00 น. 

 

2. เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถด ำเนนิกำรออกใบอนุญำตได ้40ฉบับ / วันท ำกำรหำกมจี ำนวนเกนิกว่ำนี้ใหย้กยอดเป็นวันท ำกำรถัดไป 

 

3.กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพจิำรณำไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่ำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้ับค ำ

ขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไมป่ระสงคจ์ะยืน่

ค ำขอ 

 

4.ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ระบบมำตรฐำนปศุสตัวก์รมปศุสตัว ์
(http://ict.dld.go.th/eservice/)/เว็บไซทแ์ละชอ่งทำงออนไลน์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 



(หมำยเหต:ุ (ในกรณีทีผู่ร้ับบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่
สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ีโ่ทรศพัท ์021590406-7 ตอ่ 102 ในวัน
และเวลำรำชกำร)) 
สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองควบคมุอำหำรและยำสตัวก์รมปศุสตัว ์91 หมู่4 ถนนตวิำนนท์
ต ำบลบำงกะดอี ำเภอเมอืงจังหวัดปทมุธำนี 12000 โทรศพัท ์02-
1590406-7 ตอ่ 102 โทรสำร  02-1590406-7ตอ่ 105    /ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (กรณีผูม้ำตดิตอ่หลัง 16.00 น. สำมำรถยืน่เอกสำร
ไดถ้งึ 16.30 แตเ่จำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรใหใ้นวันถัดไป)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนปศุสตัวจั์งหวัดศรสีะเกษต ำบลหนองครกอ ำเภอเมอืง
จังหวัดศรสีะเกษ 

เบอรโ์ทร 045-612928 Website: http://pvlo-sri.dld.go.th//
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :3 วันท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ผูป้ระกอบกำรยืน่ค ำขออนุญำตพรอ้มเอกสำรประกอบค ำขอ 
2.เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบค ำขออนุญำตและเอกสำรหลักฐำนให ้

ครบถว้นถกูตอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -) 

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนปศุสตัวจั์งหวัด

ศรสีะเกษ 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีอ่อกเลขทีแ่ละจัดท ำใบอนุญำตขำยอำหำรสัตวค์วบคมุ

เฉพำะและเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำลงนำม 
(หมำยเหต:ุ -) 

6 ชัว่โมง ส ำนักงำนปศุสตัวจั์งหวัด

ศรสีะเกษ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำมในใบอนุญำตขำยอำหำรสัตวค์วบคมุเฉพำะ 
(หมำยเหต:ุ -) 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนปศุสตัวจั์งหวัด

ศรสีะเกษ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหต(ุลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุ- เฉพำะกรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิุคคลโดยเอกสำรมอีำยุไม่

เกนิ 6 เดอืน 

- ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทุกหนำ้ตำมเงือ่นไขหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหต(ุ- เฉพำะกรณีกรรมกำรลงนำมเป็นชำวตำ่งชำต ิ

- ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

4) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหต(ุ- เฉพำะกรณีมกีำรเปลีย่นชือ่-สกลุ 

- ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทุกหนำ้) 

5) 

 

ทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

6) 

 

ใบอนุญำตฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหต(ุเฉพำะกรณียืน่ตอ่อำยใุบอนุญำต) 

กรมปศุสตัว ์

7) 

 

ใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหต(ุ- เฉพำะกรณีผูข้ออนุญำตหรอืผูด้ ำเนนิกจิกำรเป็น

ชำวต่ำงชำต ิ
- ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทุกหนำ้) 

กรมกำรจัดหำงำน 

8) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถำนทีข่ำยอำหำรสตัว ์

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต(ุลงนำมรับรอง) 

- 

9) 
 

ชุดสญัญำเชำ่สถำนทีข่ำยอำหำรสตัวห์รอืชุดหนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้

สถำนที(่กรณีเช่ำสถำนที)่ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุลงนำมรับรองส ำเนำทุกหนำ้) 

- 

10) 
 

รปูถำ่ยสถำนทีข่ำยอำหำรสตัว(์ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหต(ุลงนำมรับรอง) 

- 

11) 

 

ใบทะเบยีนพำนชิย ์(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต(ุ- เฉพำะกรณีบคุคลธรรมดำ 

- ลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งทุกหนำ้) 

- 

12) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคุมเฉพำะประเภทขำยส่งและขำย

ปลกี 

(หมำยเหต:ุ (- ค่ำธรรมเนียมตอ่ฉบับ 
- สำมำรถช ำระเป็นเงนิสดณวันทีร่ับใบอนุญำตทีจุ่ดรับค ำขอหรอืช ำระเป็น
เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยกรมปศุสตัว)์) 

คำ่ธรรมเนยีม 300 บำท 

 

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

2) ใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะประเภทขำยปลกี 
(หมำยเหต:ุ (- ค่ำธรรมเนียมตอ่ฉบับ 

- สำมำรถช ำระเป็นเงนิสดณวันทีร่ับใบอนุญำตทีจุ่ดรับค ำขอหรอืช ำระเป็น
เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยกรมปศุสตัว)์) 

คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
 

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองควบคมุอำหำรและยำสตัวก์รมปศุสตัว ์91 หมู ่4 ถนนตวิำนนทต์ ำบลบำงกะดอี ำเภอเมอืงจังหวัดปทมุธำนี 

12000 โทรศัพท ์02-159-0406-7 โทรสำร 02-159-0406-7 ตอ่ 105 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) ส ำนักงำนปศุสตัวจั์งหวัดศรสีะเกษต ำบลหนองครกอ ำเภอเมอืงจังหวัดศรสีะเกษเบอรโ์ทร 045-612928 Website: 

http://pvlo-sri.dld.go.th/ 
(หมำยเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) กฎหมำยและคูม่อืกำรขอใบอนุญำตอำหำรสตัว ์

(หมำยเหต:ุ -) 
 

หมำยเหตุ 

 

 
 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:กำรขอใบอนุญำตขำยอำหำรสัตวค์วบคมุเฉพำะ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมปศุสตัวก์รมปศสุัตวก์รมปศสุัตว ์

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

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

2)กฏกระทรวงวำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวพ์.ศ. 2549 

ระดบัผลกระทบ:บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พ.ร.บ.ควบคมุคณุภำพอำหำรสตัวพ์.ศ. 2558 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 500 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 3,000 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 200 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:กำรขอใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะส ำนักงำนปศสุตัวจั์งหวัดศรสีะเกษ 
 

 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


