
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมปศสุตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทวัตถดุบิ วัตถทุีผ่สมแลว้ อาหารเสรมิส าหรับสตัว ์ผลติภัณฑน์ม

ส าหรับสตัว ์และอาหารสตัวเ์ลีย้ง ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 

 

1.ผูอ้นุญาตจะออกใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะได ้เมือ่ปรากฏวา่ผูข้ออนุญาต มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม 

ดังนี ้

- เป็นเจา้ของกจิการทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญาต 

- มอีายไุมต่ ่ากวา่ยีส่บิปีบรบิรูณ ์

- มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

- ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

- ไมเ่คยไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคกุ ในความผดิทีก่ฎหมายบัญญัตใิหถ้อืเอา

การกระท าโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบ หรอืตามพระราชบัญญัตนิี้ เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันขอรับใบอนุญาต 

- ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติ คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

- มสีถานทีข่าย หรอืสถานทีเ่กบ็อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการขายหรอืการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ และ

การควบคมุหรอืรักษาอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ซึง่มลีักษณะและจ านวนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะของสถานที่

ผลติ สถานทีน่ าเขา้ สถานทีข่าย หรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ พ.ศ. 2560 

 

2.ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคจ์ะขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทวัตถดุบิ วัตถทุีผ่สมแลว้ อาหารเสรมิส าหรับสตัว ์ผลติภัณฑ์

นมส าหรับสตัว ์และอาหารสตัวเ์ลีย้ง ใหย้ืน่ค าขอใบอนุญาตหรอืค าขอตอ่อายใุบอนุญาต ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาเอกสาร

หลักฐาน 

 

3.ประเภทการขายอาหารสตัว ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) ประเภทขายสง่และขายปลกี 2) ประเภทขายปลกี โดยสามารถยืน่

ค าขอได ้ดังนี ้

- ผูป้ระกอบการในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร สามารถยืน่ค าขอไดท้ี ่กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์จังหวัดปทมุธานี 

หรอืส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

- ผูป้ระกอบการในพืน้ทีต่า่งจังหวัด สามารถยืน่ค าขอไดท้ี ่ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัดทกุแหง่ทีส่ถานประกอบการตัง้อยู ่

 

- ผูป้ระกอบการสามารถยืน่ค าขอผ่านระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิสด์า้นอาหารสตัวแ์ละวัตถอุันตรายดา้นการปศสุตัว ์

http://eservice.afvc.dld.go.th/ 

 

4. เจา้หนา้ทีส่ามารถด าเนนิการออกใบอนุญาตได ้40 ฉบับ / วันท าการ หากมจี านวนเกนิกวา่นี้ใหย้กยอดเป็นวันท าการถัดไป 

 

 

5. กรณีผูม้าตดิตอ่หลัง 16.00 น. สามารถยืน่เอกสารไดถ้งึ 16.30 น. แตเ่จา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการใหใ้นวันถัดไป 

 

6. แจง้ผลการพจิารณาพรอ้มรายละเอยีดการช าระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบบรกิารอเิลก็ทรอนกิสด์า้นอาหารสตัวแ์ละวัตถอุันตราย

ดา้นการปศสุตัว ์

 

7. หลังจากทีผู่ม้อี านาจลงนามในใบอนุญาตฯ แลว้ ใหผู้ป้ระกอบการมารับใบอนุญาตฯ และช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต โดย

การยืน่ค าขอช าระคา่ธรรมเนียมตอ้งยืน่กอ่นเวลา 15.00 น. 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลักฐานรว่มกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ืน่ค า



ขอด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดจะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอไมป่ระสงค์

จะยืน่ค าขอ 

 

2.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
http://eservice.afvc.dld.go.th//เว็บไซตแ์ละชอ่งทางออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ฝ่ายทะเบยีนและใบอนุญาตอาหารสตัว ์กองควบคมุอาหารและยา
สตัว ์กรมปศสุตัว ์ ศนูยร์าชการกรมปศสุตัว ์จังหวัดปทมุธานี 
91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง จังหวัด
ปทมุธานี 12000  
โทรศพัท ์0 2159 0406-7 ตอ่ 102 โทรสาร 0 2159 0406-7 ตอ่ 
105  e-mail: afvc5@dld.goth/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวพ์ืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
เลขที ่48/16 ถนนเชดิวฒุากาศ แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ 10210  
โทรศพัท ์0 2002 9851/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ส านักงานปศสุตัวจั์งหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=289293

293/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 17 วันท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูป้ระกอบการยืน่ค าขออนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ
พรอ้มเอกสารประกอบค าขอผ่านระบบบรกิารอเิล็กทรอนกิส ์

2.เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานให ้
ครบถว้นถกูตอ้ง 
 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง กรมปศสุตัว ์
 

2) การพจิารณา 

1.เจา้หนา้ทีนั่ดผูป้ระกอบการเพือ่ตรวจสถานทีข่ายอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ 

2.เจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิสถานทีข่ายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 
และชีแ้จงผลการตรวจประเมนิใหผู้ป้ระกอบการทราบ 
(หมายเหต:ุ -) เป็นไปตาม พ.ร.บ.  ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์

พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานทีผ่ลติ 
สถานทีน่ าเขา้ สถานทีข่าย หรอืสถานทีเ่ก็บอาหารสตัวค์วบคมุ
เฉพาะ พ.ศ. 2560 

15 วันท าการ กรมปศสุตัว ์

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

1. เจา้หนา้ทีอ่อกเลขทีแ่ละจัดท าใบอนุญาตขายอาหารสตัว์
ควบคมุเฉพาะ และเสนอผูม้อี านาจเพือ่พจิารณาลงนาม 
2. ผูม้อี านาจลงนามในใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วันท าการ กรมปศสุตัว ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีกรรมการลงนามเป็นคนตา่งดา้ว) 

กรมการกงสลุ 

4) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบอนุญาตท างานในประเทศไทย (Work permit) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีผูด้ าเนนิกจิการป็นคนตา่งดา้ว) 

กรมการจัดหางาน 

6) 
 

ใบทะเบยีนพานชิย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

หนงัสอืแสดงวา่เป็นผูด้ าเนนิกจิการของนติบุิคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(1. กรณีนติบิคุคล  2. เอกสารมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มลง
นามรับรองส าเนา) 

- 

8) 
 

เอกสารสทิธเิกีย่วกบัสถานทีข่ายอาหารสตัวแ์ละสถานทีเ่ก็บอาหาร
สตัวค์วบคมุเฉพาะ เชน่ ส าเนาสญัญาเชา่ หรอืหนงัสอืยนิยอมให้
ใชส้ถานที ่

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

9) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีข่ายอาหารสตัวแ์ละสถานทีเ่ก็บอาหารสตัว ์

ควบคมุเฉพาะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

- 

10) 
 

รูปถา่ยสถานทีข่ายอาหารสตัว ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(ลงนามรับรอง) 

11) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจพรอ้ม

ลงนามรับรอง) 

- 

12) 

 

ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีการยืน่ตอ่อายใุบอนุญาต) 

กรมปศสุตัว ์

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทขายส่งและขาย
ปลกี 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

2) ใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ ประเภทขายปลกี 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์กรมปศสุตัว ์91 หมู ่4 ถนนตวิานนท ์ต าบลบางกะด ีอ าเภอเมอืง จังหวัดปทมุธานี 
12000 โทรศัพท ์0 2159 0406-7 ตอ่ 102 โทรสาร 0 2159 0406-7 ตอ่ 105  e-mail: afvc@dld.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยรั์บขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์กลุม่วนัิยและเสรมิสรา้งระบบคณุธรรม กองการเจา้หนา้ที ่กรมปศสุตัว ์ 69/1 ถ.

พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทรศัพท ์0 2653 4444 ตอ่ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  website : 
http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขออนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (แบบ ข.ส.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (แบบ ข.ส.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 



 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/09/2563 

http://www.info.go.th/

