
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (N) 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแล้ว อาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ และอาหารสัตว์เลี้ยง ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 2558 

1. ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะ

ต้องห้าม ดังนี้ 

- เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 

- มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 

- มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

- ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก ในความผิดที่กฎหมาย

บัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

- มีสถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต หรือการเก็บอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะและจ านวนตามที่ก าหนดใน

ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะ พ.ศ. 2560 

- มีเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพ่ือขาย พ .ศ. 

2559 

2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแล้ว อาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ และอาหารสัตว์เลี้ยง ให้ยื่นค าขอใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

พิจารณาเอกสารหลักฐาน 

3. การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสามารถยื่นค าขอได้ ดังนี้ 



3.1 การขอใบอนุญาต (รายใหม่) ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอมาที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

จังหวัดปทุมธานี เท่านั้น ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารผ่านส านักงานปศุสัตว์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพ่ือส่งต่อมาที่กอง

ควบคุมอาหารและยาสัตว์ หรือยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

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

3.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต  

- ผู้ประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นค าขอได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุ

สัตว์ จังหวัดปทุมธานี  

- ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นค าขอได้ที่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่งที่สถาน

ประกอบการตั้งอยู่ 

- ผู้ประกอบการสามารถยื่นค าขอผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน

การปศุสัตว์ 

4. กรณีผู้มาติดต่อหลัง 16.00 น. สามารถยื่นเอกสารได้ถึง 16.30 น. แต่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการให้ในวันถัดไป 

5. แจ้งผลการพิจารณาพร้อมรายละเอียดการช าระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุ

อันตรายด้านการปศุสัตว์ 

6. หลังจากที่ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาตฯ แล้ว ให้ผู้ประกอบการมารับใบอนุญาตฯ และช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

โดยการยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมต้องยื่นก่อนเวลา 15.00 น. 

 

หมายเหตุ : 

1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้

รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอ

ไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 

2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

 

  



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
http://eservice.afvc.dld.go.th//เว็บไซต์และช่องทาง
ออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 
91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000  
โทรศัพท์ 0 2159 0406-7 ต่อ 102 โทรสาร 0 2159 0406-7 
ต่อ 105  e-mail: afvc5@dld.goth/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EOBzBxOo
4H7-
5BEYjiRao_NbWYtmJHPwN3AiGNcY_xY/edit#gid=2892
93293/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 17 วันท าการ 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 2 ชั่วโมง กรมปศุสัตว์ 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1.ผู้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะพร้อมเอกสารประกอบค าขอผ่านระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขออนุญาตและเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วนถูกต้อง 
 
(หมายเหตุ: -)  

2) กำรพิจำรณำ 
1.เจ้าหน้าที่นัดผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ และชี้แจงผลการตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการทราบ 
(หมายเหตุ: (เป็นไปตาม พ.ร.บ.  ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานที่ผลิต 
สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บรักษาอาหาร
สัตว์เพ่ือขาย พ.ศ. 2559))  

15 วันท าการ กรมปศุสัตว์ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
1. เจ้าหน้าที่ออกเลขที่และจัดท าใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ และเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาลงนาม 
2. ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะ 
(หมายเหตุ: -)  

2 วันท าการ กรมปศุสัตว์ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

2) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนินกิจการเป็นชาวต่างด้าว) 

กรมการกงสุล 

4) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) 
 

ใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย (Work permit) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีผู้ด าเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว 
 2. ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการจัดหางาน 

6) 
 

หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีนิติบุคคล 
2. เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

7) 
 

เอกสำรสิทธิเกี่ยวกับสถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์และสถำนที่เก็บอำหำร
สัตว์ควบคุมเฉพำะ เช่น ส ำเนำสัญญำเช่ำ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
สถำนที่ ยืนยันกำรใช้เอกสำรนี้เพื่อยืนยันสิทธิ์กำรใช้สถำนที่ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน หรือใบรับแจ้งกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนหรือหนังสือแสดงว่ำ
ได้รับกำรยกเว้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(รายใหม่) 
2. ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

9) 
 

แผนที่แสดงของสถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์และสถำนที่เก็บเก็บอำหำร
สัตวควบคุมเฉพำะ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(รายใหม่) 
2. ลงนามรับรอง) 

- 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

11) 
 

รำยกำรเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต 
พร้อมระบุรำยละเอียด, ชนิด, ผู้สร้ำง, แบบรุ่น, ขนำด, 
ประสิทธิภำพเครื่องจักร, งำนที่ใช้, และจ ำนวนเครื่องจักร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรอง) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
12) 

 
เอกสำรแสดงกระบวนกำรผลิตอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ ได้แก่
แผนภูมิแสดงกำรผลิต รำยละเอียดเครื่องจักร พร้อมระบุต ำแหน่ง
ที่ตั้งเครื่องจักร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ลงนามรับรอง) 

- 

13) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
พร้อมลงนามรับรอง) 

- 

14) 
 

ใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีการยื่นต่ออายุใบอนุญาต) 

กรมปศุสัตว์ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (ประสิทธิภำพในกำรผลิต

ของเครื่องจักร ไม่เกิน 10 ตันต่อช่ัวโมง) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อ 10 ตันแรก))  

 ค่ำธรรมเนียม 1,500 บาท 
  
 

2) ใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ (ประสิทธิภำพในกำรผลิต
ของเครื่องจักร ไม่เกิน 10 ตันต่อชั่วโมง คิดเพิ่มจำกส่วนที่เกิน 10 
ตันแรก) 
(หมายเหตุ: (ราคาต่อตัน และเศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน))  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัด

ปทุ ม ธ านี  12000 โ ท รศั พท์  0 2159 0406-7 ต่ อ  102 โ ท รส า ร  0 2159 0406-7 ต่ อ  105  e-mail: 
afvc@dld.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134  โทรสาร 0 2653 4927  
website : http://request.dld.go.th/ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค าขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ ผ.ส.1) 

(หมายเหตุ: -)  
2) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ ผ.ส.2) 

(หมายเหตุ: -)  
 



หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/09/2563 

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

