
  

 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร    กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

29/25  ถ.คลองคะเชนทร ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง   จ.พิจิตร 

โทร. 056-652889 ต่อ 401 402   

E-mail  pvlo_pic3@dld.go.th 

สถานที่ยืน่ค าขอ 

อตัราคา่ธรรมเนยีม 

ก. ประเภทขายส่งและขายปลกี    ฉบับละ  300 บาท 

ข.  ประเภทขายปลกี                  ฉบับละ 100 บาท 

                  

เอกสารหลักฐาน   ประกอบ 

1. ค าขออนุญาตขายอาหารสัตว ์

2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ (กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาต)  

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาใบทะเบียนพานิช 

5. กรณีนติิบุคคล  

    - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

   -  หนังสือมอบอ านาจแต่งตัง้ผู้ด าเนินกิจการ  พร้อม    

       แสตมป์ 30 บาท และส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน   

       ของมอบอ านาจและผูรั้บมอบ  (รับรองส าเนาด้วย) 

 

   ยื่นท่ี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  ต้ังอยู่ในท้องที่น้ัน ๆ 

   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร    

       29/25     ถ.คลองคะเชนทร์ 

       ต.ในเมอืง  อ.เมอืง   จ.พิจิตร   66000 

       หรอื ยื่นค าขอผ่าน ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ (e-Service)      

       โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์   http://ict.dld.go.th/eservice 

 อายขุองใบอนญุาต   

 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   

     ให้ใชไ้ดจ้นถึงวันสิ้นปปีฏิทินแหง่ปทีี่ออกใบอนุญาต  

     คือ  วันท่ี 31 ธันวาคม  ของปนีั้นๆ  

การขอตอ่อายุใบอนุญาต  เมื่อล่วงพ้นก าหนดเวลา 

    สามสบิวันนับ แต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะกระท ามไิด้ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

29/25    ถ.คลองคะเชนทร์  ต.ในเมอืง               

อ.เมอืง   จ.พิจิตร 

โทร. 056-652889 ต่อ 401 402   

E-mail  pvlo_pic3@dld.go.th 
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1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่าย 
   จากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานท่ีขายอาหารสัตว์   
   ควบคุมเฉพาะหรือเป็นสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

2. ให้ผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสตัวค์วบคุมเฉพาะ ให้มี ลักษณะ    
   ขนาด  สี และขอ้ความ  ดังตอ่ไปน้ี 
   - ท าจากวัตถุถาวร  ขนาดกว้าง และยาวไม่น้อยกว่า   

10       10 x 60  เซนติเมตร 
- ระบุข้อความเป็นอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร  
ว่า  “ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ” 

-๓- -๔- 

สถานที่ขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ 

เฉพาะควบคมุ

ไมน้่อยกว่า
10 ซ.ม. 

ตัวอย่าง        ขายส่งและปลีก   ป้ายสีน า้เงนิ 

ตัวอย่าง     ขายปลีก              ป้ายสีแดง 

สถานที่ขายอาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะ

อักษรไทยสขีาว สูงไม่น้อยกว่า  3 ซ.ม. 

ไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. 

ไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. 

อักษรไทยสขีาว สูงไม่น้อยกว่า  3 ซ.ม. 

ไมน้่อยกว่า
10 ซ.ม. 

3. ต้องจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็น  
    สัดส่วน ต่างหากจากสิ่งท่ีอาจท าให้อาหารสัตว์ควบคุม 
    เฉพาะเสื่อมคุณภาพ 
 

4. ต้องรักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้คงอยู่ 
    ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะบรรจุช ารุด  ห้ามน ามาขาย 
 

5. ต้องรักษาฉลากท่ีภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
    ให้คงอยู่โดยครบถ้วน และชัดเจน 
 

6. ห้ามขายอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์ท่ี   
    ไม่ได้ ขึ้นทะเบียน 
 

7. ห้ามขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน 
 

8. ห้ามขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ  (หมดอายุ) 
 

9. ห้ามขายอาหารสัตว์ท่ีอธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน  
    หรืออาหารสัตว์อื่นตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด          

10. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดให้แจ้ง 
      ปศุสัตว์อ าเภอในพื้นท่ี  ภายใน 15 วัน ในกรณี      

     ใบอนุญาตสูญหาย หรอืถูกท าลายในสาระส าคัญ  
         กรณีใบอนุญาต ฯ สูญหายให้แจ้งความ ณ สถานีต ารวจ 
         ในพื้นท่ีแล้วน าใบแจ้งความแสดง เพื่อขอใบแทน 
          ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  
         ค่าท าเนียมใบแทน ใบอนุญาต ฯ  ฉบับละ 100 บาท 
 

     เลิกขายอาหารสัตว ์    ให้ถือว่าใบอนุญาตฯ  
          สิ้นอายตุั้งแต่วันท่ีแจ้งเลิก  
 

     การย้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์   
         ให้แนบใบอนุญาตฯ เก่า ไปด้วย เพือ่แก้ไขสถานท่ี 
          ขายอาหารสตัว์ในใบอนุญาตฯ ใหต้รงกับความเป็นจริง 

 

1. ไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  โทษ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
    ปรับไม่เกิน 10,000   บาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 

2. ไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ตามก าหนด  โทษ  ปรับไม่เกิน    
    วันละ 200 บาท  นับแต่วันถัดจากวันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ จนถึง   
    วันท่ีมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต   
 

3. ไม่แสดงใบอนุญาตในท่ีเปิดเผย ไม่ติดป้ายสถานท่ีขายอาหารสัตว์    
     ไม่รักษาสภาพฉลากบรรจุ /  ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์  โทษ  
     ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
 

  
     การขายอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้  มีความผิด 
 

 อาหารสัตว์ท่ีห้ามขาย  มีวัตถุต้องห้าม โทษ  จ าคุกไม่เกิน  3  ปี     
     ปรับไม่เกิน 60,000  บาท  หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 
 
 

 อาหารสัตว์ท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียน โทษ จ าคุก 6 เดือน ถึง 3 ปี  
     ปรับตั้งแต่ 10,000 – 60,000 บาท  หรือ ทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 

 อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ (หมดอายุ) โทษ   จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
      ปรับไม่เกิน  20,000 บาท  หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 
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