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คู่มือสาํหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ (อาหารสัตวน์าํ) 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. ชอืกระบวนงาน: การต่ออายใุบอนญุาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน์าํ) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สาํนกังานประมงจงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

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

2) กฏกระทรวงว่าดว้ยการขออนญุาตและการออกใบอนญุาตขายอาหารสตัว์ พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.2558  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  30 วนั  

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน 7  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 46  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 12:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการ  

สาํนกังานประมงจงัระนอง ศูนย์ราชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบางริน  

อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานทีให้บริการ สาํนกังานประมงอาํเภอทกุอาํเภอ  อาคารทวี่าการอาํเภอ ในจงัหวดัระนอง /ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุททีางราชการกาํหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

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

inland_feed/web2/ 

2. ผูข้ออนญุาตตอ้งมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 20 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์

พ.ศ.2558 ดงันี    

 (1) เป็นเจา้ของกิจการทีประสงคจ์ะขอรบัใบอนญุาต 

 (2) มีอายไุม่ตาํกว่ายีสิบปีบริบรูณ ์

 (3) มีถินทีอยู่ในประเทศไทย 

 (4) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (5) ไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทีสดุหรือคาํสงัทีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคกุในความผิดทีกฎหมายบญัญตัิ

ใหถื้อเอาการกระทาํโดยทจุริตเป็นองคป์ระกอบหรือตามพระราชบญัญัตนีิเวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีกอ่นวนั

ขอรบัใบอนญุาต 

 (6) ไมเ่ป็นบุคคลวิกลจริตคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (7) มีสถานทีผลิตสถานทีนาํเขา้สถานทีขายหรือสถานทีเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและอปุกรณที์ใชใ้นการผลิตการ

ขายหรือการเก็บอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะและการควบคมุหรือรกัษาคณุภาพอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะซงึมีลกัษณะและ

จาํนวนตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีนิตบิคุคลเป็นผูข้ออนญุาตผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนของนิติบคุคลซงึเป็นผูด้าํเนินกิจการตอ้งมีคณุสมบตัิตาม (2) และ 

(3) และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (4) (5) หรือ (6) 

3. ผูร้บัใบอนญุาตทีประสงคจ์ะตอ่อายใุบอนญุาตจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 25 ของพ.ร.บ.ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์

พ.ศ.2558 http://www.fisheries.go.th/if-inland_feed/web2/ 

4. ผูข้ออนญุาตตอ้งยืนคาํขอตอ่ใบอนุญาตก่อนวนัสินอาย ุการขอตอ่อายใุบอนญุาตเมือล่วงพน้กาํหนดเวลาสามสิบวนั

นบัแตว่นัทีใบอนญุาตสินอายจุะกระทาํมิได ้

5. หลงัจากผูมี้อาํนาจลงนามในใบอนญุาตแลว้เจา้หนา้ทีจะออกเลขทีใบอนญุาตพรอ้มทงัจดัทาํใบคาํรอ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียมและแจง้ใหผู้ข้ออนญุาตมารบัใบอนญุาตโดยการยืนคาํขอชาํระคา่ธรรมเนียมตอ้งยืนก่อนเวลา 14.30 น. 

6. กรณีเจา้หนา้ทีมีขอ้สงสยัในเอกสารหลกัฐานทียืนมา เจา้หนา้ทีผูพิ้จารณาสามารถแจง้ใหผู้ยื้นคาํขอมาชีแจงเพิมเตมิได ้

7. กรณีคาํขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนนั 

ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานทีตอ้งยืนเพมิเตมิรว่มกนั พรอ้ม

กาํหนดระยะเวลาใหผู้ยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ขเพมิเตมิหากผูยื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ขเพมิเตมิภายในระยะเวลาที

กาํหนดจะถือวา่ผูยื้นคาํขอไม่ประสงคจ์ะยืนคาํขอ 

8. ขนัตอนการดาํเนินงานตามคูมื่อจะเรมินบัระยะเวลาตงัแตเ่จา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีระบใุน

คูมื่อประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
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9.สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์าํจืด จะรบัเอกสารคาํขอไมเ่กินวนัละ 10 ฉบบั ซงึจาํนวนคาํขอทีเกินจะดาํเนินการในวนัทาํการ

ถดัไป เนืองจากมีเอกสารทีเกียวขอ้งตามระเบียบทีตอ้งตรวจสอบและมีขนัตอนระยะเวลาในการดาํเนินงาน หากรบั

เอกสารคาํขอเกินจาํนวนจะไมส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามกรอบเวลา 

10. สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์าํจืดจะรบัคาํขอไมเ่กินเวลา 16.00 น. เนืองจากมีเอกสารทีเกียวขอ้งตามระเบียบทีตอ้ง

ตรวจสอบและมีขนัตอนระยะเวลาในการดาํเนินงาน หากรบัเอกสารคาํขอหลงัเวลา 16.00 น. จะไม่สามารถดาํเนินการให้

แลว้เสรจ็ตามกรอบเวลา 

11. การยืนคาํขออนญุาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ(อาหารสตัวน์าํ) 

  (1) ในกรุงเทพมหานครใหยื้น ณ สถาบนัวิจยัอาหารสตัวน์าํจืด 

  (2) ในจงัหวดัอืนใหยื้นณสาํนกังานประมงจงัหวดัแหง่ทอ้งทีทีสถานทีขายอาหารสตัวต์งัอยูห่รือสถาบนัวิจยัอาหารสตัว์

นาํจืด 

12.ใบอนญุาตขายอาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะใชไ้ดจ้นถึงสินปีปฏิทินแห่งปีทีออกใบอนุญาต 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้ออนญุาตยืนคาํขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ประกอบคาํขอ 

 

2.เจา้หนา้ทีตรวจสอบความ

ถกูตอ้งครบถว้นของคาํขอ

และเอกสารหลกัฐาน

ประกอบคาํขอ 

 

 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

(กรณีมีการแกไ้ข

เพมิเตมิคาํขอหรือ

ตอ้งส่งเอกสาร

หรือหลกัฐาน

เพมิเตมิตามที

เจา้หนา้ทีแจง้ ผู้

ขออนญุาตตอ้ง

ดาํเนินการภายใน 

7 วนัทาํการ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้หนา้ทีจดัทาํใบอนญุาต 

และเสนอผูมี้อาํนาจเพือ

พิจารณาลงนาม 

 
 

1 วนัทาํการ สาํนกังานประมง

จงัหวดัระนอง 

- 

3) การลงนาม/ ผูมี้อาํนาจลงนามใน 2 วนัทาํการ สาํนกังานประมง - 
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ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 
 

ใบอนญุาต 

 
 

จงัหวดัระนอง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   4 วนัทาํการ 

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นบคุคล

ธรรมดา 

2.กรณีเป็นนิติ

บคุคลใหแ้นบ

สาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของ

กรรมการผูมี้

อาํนาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคล

นนั 

3. กรณีแตง่ตงัผู้

ดาํเนินกิจการให้

แนบสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผู้

มอบอาํนาจและผู้

ดาํเนินกิจการ 

4.กรณีมอบ

อาํนาจใหผู้อื้นมา
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดาํเนินการแทนให้

แนบสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนของผู้

มอบอาํนาจและ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

5.ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้) 

2) 

สาํเนาทะเบียน

บา้น 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีเป็นบคุคล

ธรรมดา 

2.กรณีเป็นนิติ

บคุคลใหแ้นบ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของกรรมการ

ผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุคล

นนั 

3.กรณีแตง่ตงัผู้

ดาํเนินกิจการให้

แนบสาํเนา

ทะเบียนบา้นของ

ผูม้อบอาํนาจและ

ผูด้าํเนินกิจการ 

4.กรณีมอบ

อาํนาจใหผู้อื้นมา

ดาํเนินการแทนให้

แนบสาํเนา

ทะเบียนบา้นของ

ผูม้อบอาํนาจ และ
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

5.ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้) 

3) 

หนงัสือเดนิทาง - 0 1 ฉบบั (กรณีผูข้ออนญุาต

เป็นชาวตา่งชาติ

ใหล้งนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้) 

4) 

ใบสาํคญัการ

เปลียนชือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (1.กรณีมีการ

เปลียนชือ-สกลุ 

2.ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้ 

) 

5) 

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (1.กรณีนิติบคุคล

เป็นผูข้ออนญุาต 

2.เอกสารอายไุม่

เกิน 6 เดือน 

3.ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้ตามเงือนไขที

กาํหนดในหนงัสือ

รบัรอง) 

6) 

ใบอนญุาต

ทาํงานใน

ประเทศไทย 

กรมการจดัหางาน 0 1 ฉบบั (1.กรณีผูข้อ

อนญุาตเป็นคน

ตา่งชาติ 

2.ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้) 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

ใบทะเบียน

พานิชย ์

กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

0 1 ฉบบั (1.กรณีบคุคล

ธรรมดาทีตอ้งการ

ระบสุถานทีขาย

เป็นชือตามทีระบุ

ในใบทะเบียน

พานิชย ์

2.ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง) 

8) 

หนงัสือแตง่ตงัผู้

ดาํเนินกิจการ 

- 1 0 ชดุ (1.กรณีมีการ

แตง่ตงัผูด้าํเนิน

กิจการ 

2.ติดอากรแสตมป์ 

) 

9) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ 

- 1 0 ชดุ (1.กรณีมีการมอบ

อาํนาจใหผู้อื้นมา

ดาํเนินการ 

2.กรณีนิติบคุคล

เป็นผูม้อบอาํนาจ

ใหแ้นบหนงัสือ

รบัรองนิติบคุคล 

3.ติดอากรแสตมป์  

   ) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือสญัญา

เชา่สถานทีขาย

อาหารสตัวห์รือ

หนงัสือยินยอม

- 0 1 ชดุ (1.กรณีเชา่

สถานทีขาย

อาหารสตัว ์

2.ลงนามรบัรอง
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใหใ้ชส้ถานที สาํเนาถกูตอ้งทกุ

หนา้) 

2) 

แผนทีแสดงทีตงั

ของสถานทีขาย

อาหารสตัว ์

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

ใบอนญุาตขาย

อาหารสตัวใ์บ

เดิมหรือใบแทน 

กรมประมง 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทขายส่งและขายปลีก 

 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 

หมายเหตุ (เป็นคา่ธรรมเนียมทกีาํหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพอาหารสตัว์พ.ศ.2525 (เมอืมีประกาศกาํหนด

ค่าธรรมเนียมใหม่ตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์พ.ศ. 2558แลว้จะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตามทกีาํหนด

ใหม)่)   

2) การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ ประเภทขายปลีก 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ (เป็นคา่ธรรมเนียมทกีาํหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมคณุภาพอาหารสตัว์พ.ศ.2525 (เมอืมีประกาศกาํหนด

ค่าธรรมเนียมใหม่ตามพ.ร.บ. ควบคมุคณุภาพอาหารสตัว์พ.ศ. 2558แลว้จะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมตามทกีาํหนด

ใหม)่)   

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สาํนกังานประมงจงัระนอง ศนูยร์าชการจงัหวดัระนอง ชนั2 ถนนเพชรเกษม  ตาํบลบาง

รนิ  อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 โทร/โทรสาร 077-800134-5 / ติดตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดัระนอง  ชนั1 อาคารศาลากลางจงัหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม  

ตาํบลบางรนิ อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000   โทรศพัท ์0-7780-0178 สายตรง 1567 อีเมล 

ranong@moi.go.th 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน กองวิจยัและพฒันาประมงนาํจืด กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0 2579 2151 โทรสาร 0 2940 5622 

หมายเหตุ - 
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4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยแ์กไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นดา้นการประมง  เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว  เขต

จตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท/์โทรสาร 0 2579 3079 

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอต่ออายอุนญุาตขายอาหารสตัว ์

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

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 01/09/2558 

สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัทาํ / แกไ้ข (User) 

จัดทาํโดย Ranong Fisheries Provincial 

Office DOF, Ministry of 

Agriculture and Cooperatives 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


