
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่อำยใุบอนญุำตขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะ (อำหำรสตัวน์ ำ้) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนประมงจังหวดัชมุพร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูข้ออนุญำตตอ้งปฏบิัตติำมพ.ร.บ.ควบคมุคณุภำพอำหำรสตัว ์พ.ศ.2558http://www.fisheries.go.th/if-

inland_feed/web2/ 

 

2. ผูข้ออนุญำตตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภำพอำหำรสตัวพ์.ศ.2558 ดงันี ้   

 

 (1) เป็นเจำ้ของกจิกำรทีป่ระสงคจ์ะขอรับใบอนุญำต 

 (2) มอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ยีส่บิปีบรบิรูณ์ 

 (3) มถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

 (4) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลำย 

 (5) ไมเ่คยไดรั้บโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุหรอืค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคกุในควำมผดิทีก่ฎหมำยบญัญัตใิห ้

ถอืเอำกำรกระท ำโดยทจุรติเป็นองคป์ระกอบหรอืตำมพระรำชบญัญัตนิีเ้วน้แตพ่น้โทษมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีกอ่นวนัขอรับ

ใบอนุญำต 

 (6) ไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

 (7) มสีถำนทีผ่ลติสถำนทีน่ ำเขำ้สถำนทีข่ำยหรอืสถำนทีเ่ก็บอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติกำรขำยหรอื

กำรเก็บอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะและกำรควบคมุหรอืรักษำคณุภำพอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะซึง่มลีักษณะและจ ำนวนตำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 

ในกรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญำตผูจั้ดกำรหรอืผูแ้ทนของนติบิคุคลซึง่เป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรตอ้งมคีณุสมบัตติำม (2) และ (3) และ

ไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม (4) (5) หรอื (6) 

 

3. ผูรั้บใบอนุญำตทีป่ระสงคจ์ะตอ่อำยใุบอนุญำตจะตอ้งปฏบิัตติำมมำตรำ 25 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภำพอำหำรสตัว ์พ.ศ.2558 

http://www.fisheries.go.th/if-inland_feed/web2/ 

 

4. ผูข้ออนุญำตตอ้งยืน่ค ำขอตอ่ใบอนุญำตกอ่นวนัสิน้อำย ุกำรขอตอ่อำยใุบอนุญำตเมือ่ลว่งพน้ก ำหนดเวลำสำมสบิวนันับแตว่นัที่

ใบอนุญำตสิน้อำยจุะกระท ำมไิด ้

 

5. หลงัจำกผูม้อี ำนำจลงนำมในใบอนุญำตแลว้เจำ้หนำ้ทีจ่ะออกเลขทีใ่บอนุญำตพรอ้มทัง้จัดท ำใบค ำรอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมและ

แจง้ใหผู้ข้ออนุญำตมำรับใบอนุญำตโดยกำรยืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งยืน่กอ่นเวลำ 14.30 น. 

 

6. กรณีเจำ้หนำ้ทีม่ขีอ้สงสยัในเอกสำรหลักฐำนทีย่ืน่มำ เจำ้หนำ้ทีผู่พ้จิำรณำสำมำรถแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอมำชีแ้จงเพิม่เตมิได ้

 

7. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้งและไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิร่วมกนั พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดจะถอืวำ่ผู ้

ยืน่ค ำขอไม่ประสงคจ์ะยืน่ค ำขอ 

 

8. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบใุนคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

9.สถำบนัวจัิยอำหำรสตัวน์ ้ำจดื จะรับเอกสำรค ำขอไมเ่กนิวนัละ 10 ฉบบั ซึง่จ ำนวนค ำขอทีเ่กนิจะด ำเนนิกำรในวนัท ำกำรถัดไป 

เนือ่งจำกมเีอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบและมขีัน้ตอนระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำน หำกรับเอกสำรค ำขอเกนิ

จ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมกรอบเวลำ 

 

10. สถำบนัวจัิยอำหำรสตัวน์ ้ำจดืจะรับค ำขอไมเ่กนิเวลำ 16.00 น. เนือ่งจำกมเีอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งตำมระเบยีบทีต่อ้งตรวจสอบ

และมขีัน้ตอนระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำน หำกรับเอกสำรค ำขอหลงัเวลำ 16.00 น. จะไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำม



กรอบเวลำ 

 

11. กำรยืน่ค ำขออนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะ(อำหำรสตัวน์ ้ำ) 

  (1) ในกรุงเทพมหำนครใหย้ืน่ ณ สถำบนัวจัิยอำหำรสตัวน์ ้ำจดื 

  (2) ในจังหวดัอืน่ใหย้ืน่ณส ำนักงำนประมงจังหวดัแหง่ทอ้งทีท่ีส่ถำนทีข่ำยอำหำรสตัวต์ัง้อยู่หรอืสถำบนัวจัิยอำหำรสตัวน์ ้ำจดื 

 

12.ใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคมุเฉพำะใชไ้ดจ้นถงึสิน้ปีปฏทินิแหง่ปีทีอ่อกใบอนุญำต 

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร  
ส ำนักงำนประมงจังหวัดชมุพร 217 ประชำอทุศิ ถนน ประชำอทุศิ 

ต ำบล ทำ่ตะเภำ อ ำเภอเมอืงชมุพร ชมุพร 86000  
โทร  077 504 823/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผูข้ออนุญำตยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

 
2.เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

 
 

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด
ชมุพร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีจ่ัดท ำใบอนุญำต และเสนอผูม้อี ำนำจเพือ่พจิำรณำลง
นำม 

 

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำมในใบอนุญำต 

 

2 วนัท ำกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัด

ชมุพร 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ 

2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู ้

มอี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคลนัน้ 
3. กรณีแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรใหแ้นบส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนของ

ผูม้อบอ ำนำจและผูด้ ำเนนิกจิกำร 
4.กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำด ำเนนิกำรแทนใหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตัว

ประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

5.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ 

2.กรณีเป็นนติบิคุคลใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมผูกพันนติบิคุคลนัน้ 

3.กรณีแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำรใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบ
อ ำนำจและผูด้ ำเนนิกจิกำร 

4.กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำด ำเนนิกำรแทนใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบำ้น

ของผูม้อบอ ำนำจ และผูรั้บมอบอ ำนำจ 
5.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้) 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็นชำวตำ่งชำตใิหล้งนำมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุหนำ้) 

- 

4) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่-สกลุ 
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้ 

) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีนติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญำต 

2.เอกสำรอำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้ตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในหนังสอื
รับรอง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

6) 

 

ใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีผูข้ออนุญำตเป็นคนตำ่งชำต ิ
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้) 

กรมกำรจัดหำงำน 

7) 

 

ใบทะเบยีนพำนชิย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีบคุคลธรรมดำทีต่อ้งกำรระบสุถำนทีข่ำยเป็นชือ่ตำมที่
ระบใุนใบทะเบยีนพำนชิย ์

2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

8) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.กรณีมกีำรแตง่ตัง้ผูด้ ำเนนิกจิกำร 
2.ตดิอำกรแสตมป์ ) 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.กรณีมกีำรมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำด ำเนนิกำร 
2.กรณีนติบิคุคลเป็นผูม้อบอ ำนำจใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิคุคล 

3.ตดิอำกรแสตมป์  
   ) 

- 

10) 

 

หนงัสอืสญัญำเช่ำสถำนทีข่ำยอำหำรสตัวห์รอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้

สถำนที ่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.กรณีเชำ่สถำนทีข่ำยอำหำรสตัว ์
2.ลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุหนำ้) 

11) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้ของสถำนทีข่ำยอำหำรสตัว ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

ใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวใ์บเดมิหรอืใบแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมประมง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กำรตอ่อำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคุมเฉพำะ ประเภทขำย

สง่และขำยปลกี 

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บำท 

  
 

2) กำรตอ่อำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสตัวค์วบคุมเฉพำะ ประเภทขำย

ปลกี 

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนุยด์ ำรงธรรมประจ ำจังหวัดชมุพร 

(หมำยเหต ุ: ศำลำกลำงจังหวัดชมุพร) 

2) ศนูยแ์กไ้ขปัญหำควำมเดอืดรอ้นดำ้นกำรประมง  เกษตรกลำง  แขวงลำดยำว  เขตจตจุักร  กรุงเทพมหำนคร 
10900 โทรศพัท/์โทรสำร 0 2579 3079ศนูยบ์รกิำรประชำชนส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ (เลขที1่ ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300/สำยดว่น1111/www.1111.go.th/ตู ้ปณ.1111 
 เลขที1่ ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม.10300 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอตอ่อำยอุนุญำตขำยอำหำรสตัว ์
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

