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1.  วิธีการเข้าสู่ระบบ 

 

1. กรอกช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

จากนั้นกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
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2. เลือกระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

อาหารสตัว ์
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3. ระบบแสดงแบบค าขอใบอนุญาต

ของอาหารสัตว์ทั้งหมด 
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2. วิธีการขอใบอนุญาต/ใบรับรอง 

2.1 วิธีการขอใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

1. ขอผลิตอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

 กดปุ่ม “ขอใหม่” 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 5  

 

กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท* : เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ 

– ชนิด* : เลือกชนิด 

– ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร (ตัน/ชม.)* : กรอกปริมาณตันที่สามารถผลิตได้ใน1 ชั่วโมง 

ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

 

 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

3.กรอกข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ

ให้ครบถ้วน 
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ข้อมูลผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที ่: กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 
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4.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค์จะ

ขอรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

5.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 

6.กดปุ่ม “Choose File” เพื่อเพ่ิม

เอกสารแนบ 

7. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 ในกรณีที่แนบไฟล์ไม่ครบ ระบบจะท าการแจ้งเตือน ให้ท าการ “ปิดหน้าต่าง” แล้วแนบเอกสารให้ครบ

ก่อนท าการ “บันทึกค าขอ” อีกครั้ง 

8.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

9.กดปุ่ม “ปิดหน้าตา่ง”  
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

10. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

11. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

12. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.2 วิธีการขอใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์ 

 

1. ขอขายอาหารสัตว ์

 กดปุ่ม “ขอใหม”่ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอรับใบรับรองการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภทการขาย : เลือกขายส่งและปลีก หรือ เลือกขายปลีก 

– ประเภท* : เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ 

– ชนิด* : เลือกชนิด 

– ผลิตโดย : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

 

 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

3.กรอกข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ

ให้ครบถ้วน 
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สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 
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4.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค์จะขอรบั

ใบรับรองการขายอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

5.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 

6.กดปุ่ม “Choose File” เพื่อเพ่ิม

เอกสารแนบ 

7. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่
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ในกรณีที่แนบไฟล์ไม่ครบ ระบบจะท าการแจ้งเตือน ให้ท าการ “ปิดหน้าต่าง” แล้วแนบเอกสารให้ครบ

ก่อนท าการ “บันทึกค าขอ” อีกครั้ง 

8.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

9.กดปุ่ม “ปิดหน้าตา่ง”  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

10. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

11. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

12. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.3 วิธีการขอใบอนุญาตการน าเข้าอาหารสัตว์ 

 

1. ขอน าเข้าอาหารสตัว์ 

 กดปุ่ม “ขอใหม”่ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภทการขาย : เลือกขายส่งและปลีก หรือ เลือกขายปลีก 

– ประเภท* : เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ 

– ชนิด* : เลือกชนิด 

– ผลิตโดย : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

2.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

3.กรอกข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ

ให้ครบถ้วน 
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– เมือง : กรอกชื่อเมืองในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รัฐ : กรอกชื่อรัฐในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ประเทศ : กรอกชื่อประเทศในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สถานที่น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– สถานที่น าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 
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– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

 

 

 

4.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค์จะขอรบั

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

5.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 
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เอกสารหลักฐานต่าง 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

6.กดปุ่ม “Choose File”  

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

7. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

8.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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ในกรณีที่แนบไฟล์ไม่ครบ ระบบจะท าการแจ้งเตือน ให้ท าการ “ปิดหน้าต่าง” แล้วแนบเอกสารให้ครบ

ก่อนท าการ “บันทึกค าขอ” อีกครั้ง 

 

หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

9.กดปุ่ม “ปิดหน้าตา่ง”  

10. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

11. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

12. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4 วิธีการขอใบอนุญาตการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

 

1. ขอขึ้นทะเบียนอาหารสตัว ์

 กดปุ่ม “ขอใหม”่ 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 25  

 

2. เลือกแบบฟอร์มค าขอ

ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ์
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 2.4.1 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุม

เฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขท่ี / ฉบับที่ใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี เพื่อ

เลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : วัตถุดิบ 

– ชนิด* : เลือกวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ (สารปรุงแต่ง) 

– ลักษณะ* : กรอกลักษณะของวัตถุดิบ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

 

 

 

 

 

8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

9. กรอกปริมาณคุณภาพ

ของส่วนผสมในวัตถดุิบ  

10. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมคุณภาพ

ของส่วนผสมในวัตถดุิบ 

11. เลือกหน่วยภาชนะบรรจุ  

12. เลือกชนิดภาชนะบรรจุ  13. กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปรมิาตรสทุธิ  

14. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมชนิด

ของภาชนะบรรจุ  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

15.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

16. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

17.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

18. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

19. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

20. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.2 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป

หรือหัวอาหารสัตว์ 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขท่ี / ฉบับที่ใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : วัตถุผสมแล้ว 

– ชนิด* : เลือกอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 

– ลักษณะ* : กรอกลักษณะของวัตถุดิบ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ส่วนผสมประกอบด้วย* : กรอกรายละเอียดส่วนผสมประกอบ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มี

ความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการ

จัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 

 

 

 

8. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

9. กรอกปริมาณคุณภาพ

ของส่วนผสมในวัตถดุิบ  

10. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมคุณภาพ

ของส่วนผสมในวัตถดุิบ 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

11. เลือกหน่วยภาชนะบรรจุ  

12. เลือกชนิดภาชนะบรรจุ  

13. กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปรมิาตรสทุธิ  

15. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจุ  

16.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

17. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

14. กรอกวิธีใช้ (เฉพาะหัวอาหารสัตว์)  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

 

18.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

19. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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20. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

21. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.3 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขท่ี / ฉบับที่ใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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หน้า | 40  

 

 

 

5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : วัตถทุี่ผสมแล้ว 

– ชนิด* : เลือกสารผสมล่วงหนา้ (พรีมิกซ์) 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

ชนิดวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ (ต่อสารผสมล่วงหน้า ๑ กิโลกรัม / ๑ ลิตร) 

– สารผสมล่วงหน้า : เลือกประมาณสารผสมล่วงหน้า 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร 

– ชนิดวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ * : กรอกชนิดวัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หน่วยนับ* : เลือกหน่วยนับ 

– ปริมาณ* : กรอกปริมาณ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

ลักษณะของส่วนผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

– ลักษณะของส่วนผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) : กรอกลักษณะของส่วนผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

ชนิดของภาชนะบรรจุ 

– หน่วยภาชนะบรรจุ : เลือกหน่วยภาชนะบรรจุน้ าหนักหรือปริมาตร 

– ชนิดภาชนะบรรจุ* : เลือกชนิดของภาชนะบรรจุ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– น้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ *: กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– วิธีการใช้* : กรอกวิธีการใช้ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร 

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของ

ตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 

– ขนาดการใช้* : กรอกข้อมูลขนาดการใช้ 
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8. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อชนิดวัตถุ

ที่เติมในอาหารสัตว ์

10. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจุ  

9. กดปุ่ม “เพิ่มรายการย่อย” 

เพื่อชนิตวัตถุท่ีเติมในอาหารสตัว์ 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

11.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

12. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

13.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

14. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

15. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

16. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.4 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตุที่ผสมแล้ว ชนิด อาหารสัตว์เลี้ยงที่มี

โภชนาการครบถ้วน 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขท่ี / ฉบับที่ใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : วัตถุท่ีผสมแล้ว 

– ชนิด* : อาหารสัตว์ที่มีโภชนาการครบถ้วน 

– ลักษณะ* : กรอกลักษณะ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ส่วนผสมประกอบด้วย : กรอกข้อมูลส่วนผสมประกอบ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความ

หนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียง

หัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 

– มีคุณภาพ ดังนี้ : กรอกปริมาณของคุณภาพ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น อัตราส่วนร้อยละต่อของ

น้ าหนัก 

ชนิดของภาชนะบรรจุ 

– หน่วยภาชนะบรรจุ : เลือกหน่วยภาชนะบรรจุน้ าหนักหรือปริมาตร 

– ชนิดภาชนะบรรจุ* : เลือกชนิดของภาชนะบรรจุ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– น้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ *: กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– วิธีการใช้* : กรอกวิธีการใช้ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร 

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของ

ตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 
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8. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมคุณภาพ 

9. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจุ  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

10.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

11. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

12.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

13. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

14. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

15. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.5 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด อาหารขบเคี้ยว / อาหาร

ว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขท่ี / ฉบับที่ใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : วัตถุท่ีผสมแล้ว 

– ชนิด* : อาหารขบเค้ียว/อาหารว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง 

– ลักษณะ* : กรอกลักษณะ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ส่วนผสมประกอบด้วย : กรอกขอ้มูลส่วนผสมประกอบ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความ

หนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียง

หัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 

– มีคุณภาพ ดังนี้ : กรอกปริมาณของคุณภาพ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น อัตราส่วนร้อยละต่อของ

น้ าหนัก 

ชนิดของภาชนะบรรจุ 

– หน่วยภาชนะบรรจุ : เลือกหน่วยภาชนะบรรจุน้ าหนักหรือปริมาตร 

– ชนิดภาชนะบรรจุ* : เลือกชนิดของภาชนะบรรจุ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– น้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ *: กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– วิธีการใช้* : กรอกวิธีการใช้ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร 

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของ

ตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 
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8. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมคุณภาพ 

9. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจุ  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

10.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

11. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

12.กดปุ่ม “ยืนยัน”  



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 59  

 

หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

13. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

14. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

15. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.6 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเถทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด อาหารประกอบการรักษา

โรคส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขท่ี / ฉบับที่ใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : วัตถุท่ีผสมแล้ว 

– ชนิด* : อาหารประกอบการรักษาโรคจากสัตว์ 

– ลักษณะ* : กรอกลักษณะ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ส่วนผสมประกอบด้วย : กรอกข้อมูลส่วนผสมประกอบ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความ

หนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียง

หัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 

– มีคุณภาพ ดังนี้ : กรอกปริมาณของคุณภาพ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น อัตราส่วนร้อยละต่อของ

น้ าหนัก 

ชนิดของภาชนะบรรจุ 

– หน่วยภาชนะบรรจุ : เลือกหน่วยภาชนะบรรจุน้ าหนักหรือปริมาตร 

– ชนิดภาชนะบรรจุ* : เลือกชนิดของภาชนะบรรจุ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– น้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ *: กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– วิธีการใช้* : กรอกวิธีการใช้ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร 

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของ

ตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 
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8. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมคุณภาพ 

9. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจุ  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

10.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

11. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

12.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

13. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

14. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

15. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.7 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขที่ / ฉบับท่ีใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ 

– ชนิด* : นมผงส าหรับสัตว ์

– ลักษณะ* : กรอกลักษณะผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

– ประเภทของส่วนประกอบ : เลือกประมาณส่วนประกอบ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร 

– ชื่อส่วนประกอบ * : กรอกชื่อส่วนประกอบ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– หน่วยนับ* : เลือกหน่วยนับ 

– ปริมาณ* : กรอกปริมาณ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ประเภทของส่วนประกอบอ่ืนๆ : ระบุประเภทของส่วนประกอบอ่ืนๆในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อส่วนประกอบ * : กรอกชื่อส่วนประกอบอ่ืนๆ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– หน่วยนับ* : เลือกหน่วยนับ 

– ปริมาณ* : กรอกปริมาณ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– มีคุณภาพ ดังนี้ : กรอกปริมาณของคุณภาพ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น อัตราส่วนร้อยละต่อน้ าหนัก 

ชนิดของภาชนะบรรจุ 

– หน่วยภาชนะบรรจุ : เลือกหน่วยภาชนะบรรจุน้ าหนักหรือปริมาตร 

– ชนิดภาชนะบรรจุ* : เลือกชนิดของภาชนะบรรจุ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– น้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ *: กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– วิธีการใช้* : กรอกวิธีการใช้ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร 

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของ

ตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 
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8. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมประเภท

ส่วนประกอบท่ีเติมในอาหารสัตว ์

10. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมประเภท

ส่วนประกอบอ่ืนๆทีเ่ติมในอาหารสัตว ์

9. กดปุ่ม “เพิ่มรายการย่อย”  

เพื่อเพ่ิมส่วนประกอบย่อยในอาหารสัตว ์

11. กดปุ่ม “เพิ่ม” 

เพื่อเพ่ิมคุณภาพท่ีมีในอาหารสัตว ์

12. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจ ุ
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

13.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

14. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

15.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

16. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

17. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

18. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.4.8 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

 

 

กรณีท่ีข้อมูลเลขท่ีและฉบับที่ใบอนุญาตไม่ตรงตามท่ีเคยได้ขอไว้ระบบจะท าการแจ้งเตือน 

3. กดปุ่ม “หน้าต่าง” เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง 

1. เลือกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ/

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ 

2. กรอกเล่ขที่ / ฉบับท่ีใบอนุญาต 

กดปุ่ม “ค้นหา” 
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5. กดปุ่ม “เลือกรายการ” ที่ต้องการ 

6. กดปุ่ม “แสดงรายละเอียดใบอนุญาต”  

4. กดปุ่ม “รายการใบอนุญาตที่ม”ี  

เพื่อเลือกรายการใบอนุญาตที่เคยขอไว้ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท : อาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

– ชนิด* : อาหารเสริมไขมัน 

– ชื่อในทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทย ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตัวอักษรที่

อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อในทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อในทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร ขีดเส้นใต้ตัวอักษร 

ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งฐาน ตัวอักษรที่อยู่ในต าแหน่งยกก าลัง หรือตัวอักษรพิเศษ 

– ชื่อผู้ผลิต : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

7. ตรวจสอบข้อมลูรายละเอียดใบอนุญาต

ให้ถูกต้อง  
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– สถานที่ผลิตต่างประเทศ (กรณีน าเข้า) : กรอกชื่อสถานที่ผลิตต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ : เลือกประเทศ 

มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

– ประเภทของส่วนประกอบ : เลือกประมาณส่วนประกอบ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร 

– ชื่อส่วนประกอบ * : กรอกชื่อส่วนประกอบ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– หน่วยนับ* : เลือกหน่วยนับ 

– ปริมาณ* : กรอกปริมาณ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ประเภทของส่วนประกอบอ่ืนๆ : ระบุประเภทของส่วนประกอบอ่ืนๆในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อส่วนประกอบ * : กรอกชื่อส่วนประกอบอ่ืนๆ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– หน่วยนับ* : เลือกหน่วยนับ 

– ปริมาณ* : กรอกปริมาณ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

คุณภาพทางเคมี 

– ชื่อคุณภาพทางเคมี* : กรอกชื่อคุณภาพทางเคมี ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– ปริมาณ* : กรอกปริมาณ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– หน่วยนับ : เลือกหน่วยนับ 

ชนิดของภาชนะบรรจุ 

– หน่วยภาชนะบรรจุ : เลือกหน่วยภาชนะบรรจุน้ าหนักหรือปริมาตร 

– ชนิดภาชนะบรรจุ* : เลือกชนิดของภาชนะบรรจุ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 
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– น้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ *: กรอกน้ าหนักสุทธิ/ปริมาตรสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ใช้ส าหรับ* : กรอกข้อมูลใช้ส าหรับ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– วิธีการใช้* : กรอกวิธีการใช้ สามารถจัดการรูปแบบตัวอักษรให้มีความหนา ความเอียงของตัวอักษร 

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร รูปแบบของการจัดวางข้อความ รูปแบบการจัดเรียงหัวข้อ รูปแบบการย่อหน้าของ

ตัวอักษรแรกของบรรทัด ตัวอักษรพิเศษ และตาราง 

– ขนาดการใช้* : กรอกข้อมูลขนาดการใช้  
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8. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมประเภท

ส่วนประกอบท่ีเติมในอาหารสัตว ์

10. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมประเภท

ส่วนประกอบอ่ืนๆทีเ่ติมในอาหารสัตว ์

9. กดปุ่ม “เพิ่มรายการย่อย”  

เพื่อเพ่ิมส่วนประกอบย่อยในอาหารสัตว ์

11. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมคุณภาพทางเคมีที่มีในอาหารสตัว ์

12. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมชนิดของภาชนะบรรจ ุ
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

13.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

14. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

15.กดปุ่ม “ยืนยัน”  
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

16. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

17. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

18. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.5 วิธีการขอใบอนุญาตหนังสือแจ้งการน าเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) 

 

1. ขอหนังสือแจ้งการน าเข้าอาหารสัตวเ์ข้ามาใน

ราชอาณาจักร (น.ส.4) กดปุ่ม “ขอใหม่” 
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2. กรอกข้อมูลผู้ด าเนิน

กิจการให้ครบถ้วน  

3. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิม

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ  

4. กรอกข้อมูลความประสงค ์

จะขอน าเข้าอาหารสัตว์ให้ครบถ้วน  

5. กดปุ่ม “Exel(*.xlsx)” เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมลู  

6. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิม 

ความประสงค์จะขอน าเขา้อาหารสัตว์  

7. กดปุ่ม “แก้ไข”  

เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้า  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

– เลขที่ใบส าคัญการข้ันทะเบียนอาหารสัตว์ : กรอกเลขที่ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว์ 

– ชื่อทางการค้าภาษาไทย* : กรอกชื่อทางการค้า โดยกรอกเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ชื่อทางการค้าภาษาอังกฤษ* : กรอกชื่อทางการค้า โดยกรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– ประเภท* : เลือกประเภท 

8. กดปุ่ม “ตกลง”  

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  
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– ชนิด* : เลือกชนิด 

– โรงงานผู้ผลิต : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เมือง : กรอกชื่อเมือง ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รัฐ : กรอกชื่อรัฐ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รหัสไปรษณีย์ : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ประเทศ* : เลือกประเทศที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิต 

– เลขที่ Invoice* : กรอกเลขท่ี Invoice ในรูปแบบตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– ล าดับที่ใน Invoice* : กรอกล าดับที่ใน Invoice ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– วันที่ Invoice* : เลือกวันที่ Invoice จากปฏิทิน 

– ระบุชนิดสินค้าตามพิกัดศุลกากร* : เลือกชนิดสินค้าตามพิกัดศุลกากร 

– ชื่อภาษาอังกฤษ* : กรอกชื่อ โดยกรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รหัสพิกัดศุลกากร* : กรอกรหัสพิกัดศุลกากร ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– รหัสสถิติสินค้า* : กรอกรหัสสถิติสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จ านวนแพ็คเกจ* : กรอกจ านวนแพ็คเกจ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– หน่วย* : เลือกหน่วยสินค้า 

– มูลค่า (บาท) *: กรอกมูลค่าของสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– Gross weight* : กรอกค่า Gross weight ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– หน่วย* : เลือกหน่วยของน้ าหนัก Gross weight 

– Net weight* : กรอกค่า Net weight ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– หน่วย* : เลือกหน่วยของน้ าหนัก Net weight 
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9. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อคัดลอกข้อมูล

รายละเอียดสินค้าสินค้า  

10. กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบข้อมูล

รายละเอียดสินค้าสินค้าท่ีไม่ต้องการ  

11. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์  



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 87  

ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูล ได้ตั้งแต่หัวข้อความประสงค์จะขอน าเข้าอาหารสัตว์เป็นต้นไป ดังนี้ 

รายการน าเข้าอาหารสัตว์ทั้งหมด 

– มีจ านวนตู้ : คลิกท่ีช่อง “มีจ านวนตู้” เพ่ือกรอกจ านวนตู้สินค้าในช่องด้านล่าง ซึ่งกรอกข้อมูลในรูปแบบ

ตัวเลขเท่านั้น (หากไม่มีตู้สินค้า ผู้ประกอบการไม่ต้องคลิกท่ีช่อง “จ านวนตู้”) 

– หมายเลขตู้ : กรอกหมายเลขตู้ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เมืองท่าท่ีออก : กรอกชื่อเมืองท่าออกของสินค้า ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– ส่งออกจากประเทศ : เลือกประเทศต้นทางท่ีส่งออกสินค้า 

– เมื่อวันที่ : เลือกวันที่ส่งออกสินค้า จากปฏิทิน 

– โดยทาง : เลือกวิธีการขนส่งสินค้า 

– ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : กรอกชื่อ หมายเลขยานพาหนะ ในรูปแบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข 

ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถึงท่าน าเข้า : เลือกท่าน าเข้าสินค้า 

– จังหวัด : เลือกจังหวัด 

– ในวันที่ : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ตรวจสอบที่ด่านกักกันสัตว์ : เลือกด่านที่ตรวจสอบสินค้า 

– กรณีท่าปล่อยสินค้าไม่ใช่ท่าศุลกากรน าเข้า : คลิกท่ีช่อง “กรณีท่าปล่อยสินค้าไม่ใช่ท่าศุลกากรน าเข้า” 

ในกรณีที่ท่าปล่อยสินค้าไม่ใช่ท่าศุลกากรน าเข้า (หากท่าปล่อยสินค้าเป็นท่าของศุลกากรน าเข้า 

ผู้ประกอบการไม่ต้องคลิกท่ีช่อง “กรณีท่าปล่อยสินค้าไม่ใช่ท่าศุลกากรน าเข้า”) 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

– เลขที่ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ : กรอกเลขท่ีใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ : กรอกชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที่ : กรอกเลขท่ีตั้งสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 
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– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอกหรือซอยของสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ไมเ่กิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนนของสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขท่ีหมู่บ้าน ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด : เลือกจังหวัดของสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

– อ าเภอ/เขต : เลือกอ าเภอหรือเขตของสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

– ต าบล/แขวง : เลือกต าบลหรือแขวงของสถานที่เก็บอาหารสัตว์ 

– รหัสไปรษณีย์ : รหัสไปรษณีของสถานที่เก็บอาหารสัตว์ ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ ซึ่งระบบจะอ้างอิง

ข้อมูลจังหวัด, อ าเภอ และต าบล ที่ผู้ประกอบการเลือกข้อมูลข้างต้น 

– เบอร์โทรศัพท์ : กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลข และเครื่องหมาย – เท่านั้น 

– โทรสาร : กรอกหมายเลขโทรสาร ในรูปแบบตัวเลข และเครื่องหมาย – เท่านั้น 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

12. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

13. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

14.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

15. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

16. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

17. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.6 วิธีการขอใบอนุญาตหนังสือแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) 

 

1. ขอหนังสือแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1)  

กดปุ่ม “ขอใหม่” 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

มีความประสงค์จะส่งออกอาหารสัตว์ 

– วันที่สินค้าออก (DEPARTURE)* : เลือกวันที่สินค้าส่งออกจากปฏิทิน 

– ด่านที่ส่งออก* : เลือกด่านที่ใช้ในการส่งออก 

– ประเทศปลายทาง (DESTINATION)* : เลือกประเทศปลายทาง 

2. กรอกข้อมูลผู้ด าเนินการ  
3. กดปุ่ม “เพิ่ม”  

เพื่อเพ่ิมข้อมูลผู้ด าเนินกิจการ  

4. กดปุ่ม “Exel(*.xlsx)” เพื่อดาวน์

โหลดเอกสารตัวอย่างการกรอกขอ้มูล  

5. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิม 

ความประสงค์จะขอน าเขา้อาหารสัตว์  
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– ด่านปลายทาง : เลือกด่านปลายทาง 

– ขนส่งทาง (TRANSPORT)* : เลือกยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

– ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : กรอกชื่อหรือหมายเลขยานพาหนะ  

– ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่ส่งออก* : เลือกด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่ส่งออก 

– Port of loading* : เลือกหน่วยงานที่ตรวจสอบ 

– ต้องการหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) : เลือกต้องการหรือไม่ต้องการหนังสือ

รับรองสุขภาพ 

รายละเอียดสินค้า 

– ชื่อทางการค้า : กรอกชื่อทางการค้า ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเภทอาหารสัตว์ : กรอกชื่อประเภทอาหารสัตว์ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 

255 ตัวอักษร 

– น้ าหนักสุทธิ : กรอกน้ าหนักสุทธิ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– มูลค้า(บาท) : กรอกราคา ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

8. กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบข้อมลู

รายละเอียดสินค้าสินค้าท่ีไม่ต้องการ  

6. กดปุ่ม “แก้ไข”  

เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้า  

7. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อคัดลอกข้อมูล

รายละเอียดสินค้าสินค้า  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้  

– ชื่อทางการค้าภาษาไทย : กรอกชื่อทางการค้า โดยกรอกเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร  

– ชื่อทางการค้าภาษาอังกฤษ : กรอกชื่อทางการค้า โดยกรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร  

– ประเภทอาหารสัตว์* : เลือกประเภทอาหารสัตว์  

– ประเภทอาหารสัตว์ย่อย* : เลือกประเภทอาหารสัตว์ย่อย  

– ชนิดอาหารสัตว์ย่อย* : เลือกชนิดอาหารสัตว์ย่อย  

– ชนิดสินค้า (TYPE OF GOODS)* : เลือกชนิดสินค้า  
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– ชื่อภาษาอังกฤษ* : กรอกชื่อสินค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รหัสพิกัดศุลกากร* : กรอกรหัสพิกัดศุลกากร 

– รหัสสถิติสินค้า* : กรอกรหัสสถิติสินค้า 

– เลขที่ Invoice* : กรอกเลขท่ี Invoice ในรูปแบบตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– ล าดับที่ใน Invoice* : กรอกล าดับที่ใน Invoice ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– วันที่ Invoice* : เลือกวันที่ Invoice จากปฏิทิน 

– มูลค่า (บาท) *: กรอกมูลค่าของสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– Gross weight* : กรอกค่า Gross weight ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– หน่วย* : เลือกหน่วยของน้ าหนัก Gross weight 

– Net weight* : กรอกค่า Net weight ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– หน่วย* : เลือกหน่วยของน้ าหนัก Net weight 

กรณบีริษัทผลิตสินค้าภายในประเทศ 

– ชื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า* : กรอกชื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกตรอก/ซอยที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

– ถนน : กรอกชื่อถนนของบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

– หมู่ที่ : กรอกหมู่ที่ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัดของบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขตของบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวงของบริษัทผู้ผลิตสินค้า 

– รหัสไปรษณีย์* : ระบบจะขึ้นเลขรหัสไปรษณีย์ให้อัตโนมัติ 

– เบอร์โทรศัพท*์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 96  

 

กรณีบริษัทผลิตสินค้าต่างประเทศ 

– ชื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า* : กรอกชื่อบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ประเทศ* : เลือกประเทศที่ตั้งของโรงงานผู้ผลิต 

– เบอร์โทรศัพท*์ : กรอกเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ที่อยู่บริษัทผู้ผลิต*: กรอกท่ีอยู่บริษัทผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

 

 

9. กดปุ่ม “ตกลง”  

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

10.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

11. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

13.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

12. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

14. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

15. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

16. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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2.7 วิธีการขอใบอนุญาตแบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) 

 

1. ขอแบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ 

(Certificate of Health) กดปุ่ม “ขอใหม”่ 
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ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูล ได้ตั้งแต่หัวข้อ Consignor เป็นต้นไป ดังนี้ 

Consignor 

– Consignor name* : กรอก Consignor name ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

– Address * : กรอก Address ในรูปแบบภาษาอังกฤษและตัวเลข เท่านั้น 

– Tel* : กรอกหมายเลขติดต่อ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

Consignee 

– Consignee name* : กรอก Consignee name ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

– Address * : กรอก Address ในรูปแบบภาษาอังกฤษและตัวเลข เท่านั้น 

3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

2. เลือกข้อมูล “ยื่นที”่ 
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– Country* : เลือกเมือง 

– Tel* : กรอกหมายเลขติดต่อ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

Manufacturer 

– Manufacturer name* : กรอก Manufacturer name ในรูปแบบภาษาอังกฤษและตัวเลข เท่านั้น 

– VCN No. : เลือก VCN No. (หาก VCN No. ที่ต้องการไม่มีในตัวเลือก ให้กรอก VCN No.ในช่อง 

“VCN No.*”  ในรูปแบบภาษาอังกฤษและตัวเลข เท่านั้น) 

– Address * : กรอก Address ในรูปแบบภาษาอังกฤษและตัวเลข เท่านั้น 

– Tel* : กรอกหมายเลขติดต่อ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
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กรณีเลือกยื่นที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Certificate of Health) 

– เลือกตัวเลือกความประสงค์ขอหนังสือรับรองความปลอดภัย 

– แบบฟอร์ม* : เลือกแบบฟอร์ม (หากแบบฟอร์มที่ต้องการไม่มีในตัวเลือก ให้เลือกอ่ืนๆ และกรอกชื่อ

แบบฟอร์มที่ต้องการ) 

– ขนส่งทาง (Transport)* : เลือกช่องทางการขนส่ง 

4. กดปุ่ม “Exel(*.xlsx)” เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมลู  

5. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อรายละเอียดสินค้า  
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– ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : กรอกชื่อหรือหมายเลขยานพาหนะ ในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– Date of load* : เลือกวัน Date of load จากปฏิทิน 

– Port of loading : กรอกข้อมูล Port of loading 

– Date of departure * : เลือกวัน Date of departure จากปฏิทิน 

– Place of dispatch : กรอกข้อมูล Place of dispatch 

– Sailing on or about : กรอกข้อมูล Sailing on or about 

– Port of entry : กรอกข้อมูล Port of entry 

– Destination port : กรอกข้อมูล Destination port 

– Destination country * : เลอืกข้อมูล Destination country 

– Destination country other * : เลือกข้อมูล Destination country other 

– Date of manufacture * : เลือกวัน Date of manufacture  จากปฏิทิน 

– Container No / Seal No : กรอกข้อมูล Container No / Seal No ในช่อง ระบบจะแสดงหน้าต่าง

เพ่ือให้ผู้ประกอบการ กรอกข้อมูล Container No และข้อมูล Seal No จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

– Remarks : กรอกหมายเหตุ ในรูปแบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– The undersigned official veterinarian certified that : กรอก The undersigned official 

veterinarian certified that ในรูปแบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– มูลค่ารวม (บาท) FOB (BAHT) * : กรอกมูลค่ารวม ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ATTACHED SHEET : กรอกข้อมูล ATTACHED SHEET 

 
 

 
8. กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบข้อมลู

รายละเอียดสินค้าสินค้าท่ีไม่ต้องการ  

6. กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อกรอกข้อมูล

รายละเอียดสินค้า  

7. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อคัดลอก

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าสินค้า  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

รายละเอียดสินค้า 

– ขนิดสินค้า (TYPE OF GOODS) * : เลือกชนิดสินค้า 

– ชื่อภาษาอังกฤษ * : กรอกชื่อภาษาอังกฤษ ในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้น ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– รหัสพิกัดศุลกากร * : กรอกรหัสพิกัดศุลกากร ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

9. กดปุ่ม “ตกลง”  

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  
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– รหัสสถิติสินค้า * : กรอกรหัสสถิติสินค้า ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– เลขที่ Invoice * : กรอกเลขที่ Invoice ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– ล าดับที่ใน Invoice : กรอกล าดับที่ใน Invoice ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– วันที่ Invoice * : เลือกวันที่ Invoice จากปฏิทิน 

– Gross weight (Kg) * : กรอกค่าน้ าหนัก Gross weight ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

– Net weight (Kg) * : กรอกค่าน้ าหนัก Net weight ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

– มูลค่า  (บาท)FOB (BAHT) * : กรอกจ านวนเงิน ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– Marks : กรอกข้อมูล Mark  

– Marks image : เลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม “Choose File” 

– Number of package * : กรอก Number of package ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

– Kind of package * : เลือกหน่วยของ Number of package 

– Description of goods : กรอกข้อมูล Description of goods ในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ/

ภาษาไทย/ตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– Species of raw material : กรอกข้อมูล Species of raw material ในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ/

ภาษาไทย/ตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– Batch Number : กรอกข้อมูล Batch Number ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 

 

 

11. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

12. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

10.กดปุ่ม “Choose File”  

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 
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กรณีเลือกยื่นที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 

มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Certificate of Health) 

– เลือกตัวเลือกความประสงค์ขอหนังสือรับรองความปลอดภัย 

– แบบฟอร์ม* : เลือกแบบฟอร์ม (หากแบบฟอร์มที่ต้องการไม่มีในตัวเลือก ให้เลือกอ่ืนๆ และกรอกชื่อ

แบบฟอร์มที่ต้องการ) 

– ระบุชื่อฟอร์มและแบบเอกสาร Certificate of Health กรณีไม่มีฟอร์มในระบบ : กรอกชื่อฟอร์มและ

แบบเอกสาร ในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษรพร้อมทั้งกดปุ่ม 

“Choose File” เพ่ือเพ่ิมเอกสารแนบ 

– ขนส่งทาง (Transport)* : เลือกช่องทางการขนส่ง 

13. กดปุ่ม “Exel (*.xlsx)” เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมลู  

14. กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อรายละเอียดสินค้า  
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– ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ : กรอกชื่อหรือหมายเลขยานพาหนะ ในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย/

ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– Date of load* : เลือกวัน Date of load จากปฏิทิน 

– Port of loading : กรอกข้อมูล Port of loading 

– Date of departure * : เลือกวัน Date of departure จากปฏิทิน 

– Place of dispatch : กรอกข้อมูล Place of dispatch 

– Sailing on or about : กรอกข้อมูล Sailing on or about 

– Port of entry : กรอกข้อมูล Port of entry 

– Destination port : กรอกข้อมูล Destination port 

– Destination country * : เลอืกข้อมูล Destination country 

– Date of manufacture * : เลือกวัน Date of manufacture  จากปฏิทิน 

– Container No / Seal No : กรอกข้อมูล Container No / Seal No ในช่อง ระบบจะแสดงหน้าต่าง

เพ่ือให้ผู้ประกอบการ กรอกข้อมูล Container No และข้อมูล Seal No จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

– Remarks : กรอกหมายเหตุ ในรูปแบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– The undersigned official veterinarian certified that : กรอก The undersigned official 

veterinarian certified that ในรูปแบบภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

 

 

 
 

 

 

17. กดปุ่ม “ลบ” เพื่อลบข้อมูล

รายละเอียดสินค้าสินค้าท่ีไม่ต้องการ  

15. กดปุ่ม “แก้ไข”  

เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้า  

16. กดปุ่ม “คัดลอก” เพื่อคัดลอก

ข้อมูลรายละเอียดสินค้าสินค้า  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

รายละเอียดสินค้า 

– ขนิดสินค้า (TYPE OF GOODS) * : เลือกชนิดสินค้า 

– ชื่อภาษาอังกฤษ * : กรอกชื่อภาษาอังกฤษ ในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้น ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– รหัสพิกัดศุลกากร * : กรอกรหัสพิกัดศุลกากร ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

18. กดปุ่ม “ตกลง”  

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  
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– รหัสสถิติสินค้า * : กรอกรหัสสถิติสินค้า ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– เลขที่ Invoice * : กรอกเลขที่ Invoice ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– ล าดับที่ใน Invoice : กรอกล าดับที่ใน Invoice ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– วันที่ Invoice * : เลือกวันที่ Invoice จากปฏิทิน 

– Gross weight (Kg) * : กรอกค่าน้ าหนัก Gross weight ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

– Net weight (Kg) * : กรอกค่าน้ าหนัก Net weight ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

– มูลค่า  (บาท)FOB (BAHT) * : กรอกจ านวนเงิน ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัว 

– Marks : กรอกข้อมูล Mark  

– Marks image : เลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม “Choose File” 

– Number of package * : กรอก Number of package ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

– Kind of package * : เลือกหน่วยของ Number of package 

– Description of goods : กรอกข้อมูล Description of goods ในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ/

ภาษาไทย/ตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– Species of raw material : กรอกข้อมูล Species of raw material ในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ/

ภาษาไทย/ตัวเลข เท่านั้น ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– Batch Number : กรอกข้อมูล Batch Number ในรูปแบบตัวเลข เท่านั้น 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

22.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

23. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  

20. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

21. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

19.กดปุ่ม “Choose File”  

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 
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2.8 วิธีการขอใบอนุญาตแบบค าขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale) 

 
 

 

1. ขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ 

(Certificate of Free Sale) กดปุ่ม “ขอใหม”่ 
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3.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 2.กรอกข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ

ให้ครบถ้วน 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูลบริษัทส่งออก 

– ข้าพเจ้าในนามบริษัทส่งออก (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)* : กรอกชื่อบริษัท ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

– ที่อยู่บริษัทส่งออก (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)* : กรอกที่อยู่บริษัท ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

4.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายละเอียด

อาหารสตัว์ที่ต้องการขอรับรอง 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 115  

ข้อมูลใบอนุญาตผลิต 

– เลือกรายการใบอนุญาตผลิต : เลือกรายการใบอนุญาตผลิต  

– โรงงานผู้ผลิตสินค้า (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

– ที่อยู่บริษัทผู้ผลิต (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)* : กรอกที่อยู่บริษัทผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 

255 ตัวอักษร 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

– ส่งไปยังประเทศ* : เลือกประเทศปลายทาง  

– กรอกชื่อประเทศอ่ืนๆ (กรอกชื่อประเทศอ่ืนๆ หากชื่อประเทศในรายการไม่ตรงกับประเทศที่

ต้องการ) : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

รายละเอียดอาหารสัตว์ที่ต้องการขอรับรอง 

– ประเภททะเบียน : เลือกไม่มีทะเบียน หรือมีทะเบียน  

– ประเภท* : เลือกประเภท 

– เลขทะเบียน : เลือกเลขทะเบียน 

– เลขทะเบียนอ่ืนๆ ระบุ * : กรอกเลขทะเบียนอ่ืนๆ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ชื่อทางการค้า (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)* : กรอกชื่อทางการค้า ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 

 

5.กดปุ่ม “Choose File”  

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

6. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

8.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

7. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

10. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

11. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  

9. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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2.9 วิธีการขอใบอนุญาตแบบฟอร์มค าขออนุญาตโฆษณาหรือสรรพคุณอาหารสัตว์ 

 

 

1. แบบฟอร์มค าขออนุญาตโฆษณาหรือ

สรรพคณุอาหารสตัว์ กดปุ่ม “ขอใหม”่ 

3.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 2.กรอกข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ

ให้ครบถ้วน 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดอาหารสัตว์ที่ต้องการขอรับรอง 

– มีทะเบียน : เลือกรายการทะเบียน 

รายละเอียดโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์ 

– ข้อความ : กรอกข้อความรายละเอียดโฆษราคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์  ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– โฆษณาด้วยสื่อ* : กรอกชื่อสื่อที่ใช้ในการโฆษณา ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 

ตัวอักษร 

– จ านวน* : กรอกจ านวน ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่ระบบ

บังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 

 

4.กดปุ่ม “Choose File”  

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

5. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

7.กดปุ่ม “ยืนยัน”  

6. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอ

ไปท่ีเจ้าหน้าท่ี 
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

9. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

10. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  

8. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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3. วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต 

3.1 วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

1.ผลิตอาหารสัตว์ควาบคมุเฉพาะ 

กดปุ่ม “ต่ออาย”ุ 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– วันที่ยื่น : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลขที่ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 

 

 

 

5.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

7. กดปุ่ม “ถัดไป”  

เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 

6. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม” 

เพื่อตรวจสอบเอกสารไฟล์แนบเดมิ 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  
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8. ตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วน 

9.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท* : เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ 

– ชนิด* : เลือกชนิด 

– ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร (ตัน/ชม.)* : กรอกปริมาณตันที่สามารถผลิตได้ใน1 ชั่วโมง 

ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

ข้อมูลผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

10.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค ์

จะขอรับใบอนุญาตผลติอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

11.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 
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– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

กดปุ่ม “แสดงตัวอยา่ง”  เพื่อแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว ้

กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว ้

16. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ 

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

17. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

15. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

13. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม” 

 เพื่อตรวจสอบเอกสารเดิมทีเ่คยยืน่แนบไว ้

14. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด” 

เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเก็บไว ้

12.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

18. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

19. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

20. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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3.2 วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์ 

 

1.ขายอาหารสตัว ์

กดปุ่ม “ต่ออาย”ุ 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– วันที่ยื่น : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลขที่ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ”  

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

5.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

6. กดปุ่ม “ถัดไป”  

เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 
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7. ตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วน 

8.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

9.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค ์

จะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

10.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอรับใบรับรองการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภทการขาย : เลือกขายส่งและปลีก หรือ เลือกขายปลีก 

– ประเภท* : เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ 

– ชนิด* : เลือกชนิด 

– ผลิตโดย : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 
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– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

14. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

15. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 13. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

12. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

กดปุ่ม “แสดงตัวอยา่ง”  เพื่อแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว ้

กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”  เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว ้

 

 กรณีไม่มีเอกสารไฟล์แนบเดิมระบบจะแจ้งว่า “ไม่มีข้อมูลไฟล์แนบเดิม” 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

16. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

17. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

18. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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3.2 วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตการน าเข้าอาหารสัตว์ 

 

 

1.น าเข้าอาหารสัตว ์

กดปุ่ม “ต่ออาย”ุ 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– วันที่ยื่น : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลขที่ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

6.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

7. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้
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 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้

 
 

 

8. กดปุ่ม “กัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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กรอกรายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

ความประสงค์จะขอรับใบรับรองการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ประเภท* : เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ 

– ชนิด* : เลือกชนิด 

9. ตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วน 

10.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

11.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค ์

จะขอรับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

12.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 
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– ผลิตโดย : กรอกชื่อผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที่ : กรอกเลขท่ี ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เมือง : กรอกชื่อเมือง ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รัฐ : กรอกชื่อรัฐ ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ประเทศ* : เลือกประเทศ 

สถานทีน่ าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– สถานทีน่ าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้น าเข้า ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

– ชื่อสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ* : กรอกชื่อโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– เลขที*่ : กรอกเลขท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– ตรอก/ซอย : กรอกชื่อตรอก/ซอย ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 
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– ถนน : กรอกชื่อถนน ในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

– หมู่ที่ : กรอกเลขหมู่ท่ีตั้งของโรงงานผู้ผลิต ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– จังหวัด* : เลือกจังหวัด 

– อ าเภอ/เขต* : เลือกอ าเภอ/เขต 

– ต าบล/แขวง* : เลือกต าบล/แขวง 

– รหัสไปรษณีย์* : กรอกรหัสไปรษณีย์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

– เบอร์โทรศัพท์*: กรอกเบอร์โทรศัพท์ ในรูปแบบตัวเลขเท่านั้น 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 

 

 

13.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

16. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ”  

เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

17. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

15. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

14. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 
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หลังจากท่ีกด “บันทึกค าขอ” ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะใบค าขอ ให้ไปที่รายการที่ได้บันทึก

รายการใบค าขอ เลือกที่ “การจัดการ” กดที่ค าว่า “ยื่นค าขอ” เพ่ือส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

18. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

19. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

20. กดปุ่ม “ปิดหน้าต่าง”  
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4. วิธีการขอใบแทนใบอนุญาต/ใบรับรอง 

4.1 วิธีการขอใบแทนใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

 

1. ขอใบแทนใบอนุญาตการผลติ

อาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

 กดปุ่ม “ใบแทน” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลขที่ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอใบแทน

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้

 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

7.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

8. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

9. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที่

ต่อไป 

10. กดปุ่ม “ยืนยัน”  



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 154  

4.2 วิธีการขอใบแทนใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์ 

 

 

1.ขอใบแทนใบอนุญาต

การขายอาหารสัตว ์

 กดปุ่ม “ใบแทน” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลขที่ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอใบแทน

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้

 
  

 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

7.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

8. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

10. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

9. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.3 วิธีการขอใบแทนใบอนุญาตการน าเข้าอาหารสัตว์ 

 

 

1. ขอใบแทนใบอนุญาตการ

น าเข้าอาหารสัตว ์

 กดปุ่ม “ใบแทน” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลขที่ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอใบแทน

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

7.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

8. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. ระบุเหตผุลการขอใบแทน 

10. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

9. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4 วิธีการขอใบแทนใบอนุญาตการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

 

 

1. ขอใบแทนใบอนุญาต 

การขอข้ึนทะเบียนอาหารสตัว ์

 กดปุ่ม “ใบแทน” 

2. เลือกค าขอใบแทนใบอนุญาต

ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ์
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4.4.1 ค าขอใบแทนใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4.2 ค าขอใบแทนใบขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสม

ส าเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4.3 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4.4 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ที่มีโภชนาการ

ครบถ้วน 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4.5 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่าง

ส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” 

 เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่
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4.4.6 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารประกอบการรักษา

โรคส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4.7 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.4.8 ค าขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทนในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่

เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบงัคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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4.5 วิธีการขอใบแทนใบอนุญาตแบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) 

 

1. ขอใบแทนใบอนุญาตแบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ 

(Certificate of Health) กดปุ่ม “ใบแทน” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

ระบุเหตุผลการขอใบแทน 

– ระบุเหตุผลการขอใบแทน* : กรอกเหตุผลการขอใบแทน 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

5. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

4. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

2 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3. ระบุเหตผุลการขอใบแทน 
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5 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาต 

5.1 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

 

 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตผลิตอาหาร

สัตว์ควบคุมเฉพาะ กดปุม่ “แก้ไข” 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 181  

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– วันที่ยื่น : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลข “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอแก้ไข

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 182  

 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 

 

 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

7.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

8. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6 .กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 
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9. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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10. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

11.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

12.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค ์

จะขอรับใบอนุญาตผลติอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

13.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 

15.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 
16. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

14.กรอกความประสงค์

จะขอแก้ไขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

 

 

 

18. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ”  

เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

19. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

17. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

21. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  

20. กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
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5.2 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตการขายอาหารสัตว์ 

 

 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาต 

ขายอาหารสัตว์ กดปุ่ม “แกไ้ข” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– วันที่ยื่น : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลข “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอแก้ไข

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 

 

 

 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

7.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

8. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6 .กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 192  

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

9. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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10. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

11.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

12.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค ์

จะขอรับใบรับรองการขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

13.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 

14.กรอกความประสงค์

จะขอแก้ไขรายการ 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

15.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

18. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ  

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

19. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

17. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

16. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

 

21. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  

20. กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
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5.3 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตการน าเข้าอาหารสัตว์ 

 

 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตน าเข้า

อาหารสตัว์ กดปุ่ม “แก้ไข” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

กรณีเลือก “ค้นหาจากเล่มท่ี ฉบับที่” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มที*่ : กรอกเล่มที่ ในรูปแบบตัวเล่ขเท่านั้น 

– ฉบับที*่ : กรอกฉบับที่ 

– วันที่ยื่น : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่ทราบรายละเอียด “เล่มที”่ และ “ฉบับที่” ให้เลือกเมนู “ใบอนุญาตที่อนุมัติแล้ว” 

น าตัวเลข “เล่มที่” และ “ฉบับที่” ในตารางหัวข้อ “เลขที่ใบอนุญาต” มากรอกลงในใบค าขอแก้ไข

ใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

2.กดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาเอกสาร 
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กรณีเลือก “ค้นหาจากเลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ” กรอกข้อมูลดังนี้ 

– เล่มทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่จากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

 

 

 

 

3 .เลือกเมนู “ใบอนุญาต 

ที่อนุมัติแล้ว”  

4 .กดปุ่ม “ค้นหา” 

เพื่อค้นหาเอกสาร 

5 .เลือกเลม่ที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

7.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

8. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6 .กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 
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10. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

11.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

9. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

12.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค ์

จะขอรับใบอนุญาตน าเข้าอาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ 

13.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ 

15.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 
16. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

14.กรอกความประสงค์

จะขอแก้ไขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ”  

เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

19. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ” เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าที ่

17. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 

หน้า | 203  

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

 

21. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  

20. กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
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5.4 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 

 

 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตขึ้น

ทะเบียนอาหารสัตว์ กดปุ่ม 

“แก้ไข” 

2. เลือกค าขอแก้ไขใบอนุญาตขึ้น

ทะเบียนอาหารสัตว ์
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5.4.1 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.2 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์

ผสมส าเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.3 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสม

ล่วงหน้า (พรีมิกซ์) 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.4 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ที่

มีโภชนาการครบถ้วน 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.5 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารขบ

เคี้ยว/อาหารว่างส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 



โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวดัปทมุธานี 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.6 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหาร

ประกอบการรักษาโรคส าหรับสัตว์เลี้ยง 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.7 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม” 

 เพื่อตรวจสอบเอกสารเดิมทีเ่คยยืน่

แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.4.8 ค าขอแก้ไขใบส าคัญขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์ 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

1 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

3.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

2 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 
กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

4. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม” 

 เพื่อตรวจสอบเอกสารเดิมทีเ่คยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ยืนยัน”  

5. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 
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5.5 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตหนังสือแจ้งการน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) 

 

 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตหนังสือแจ้งการน าเข้าซึ่งอาหารสตัว์

เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) กดปุ่ม “แก้ไข” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

2 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

4.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

3 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

5. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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7. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

8.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

9.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค์จะขอน าเข้าอาหารสัตว ์

10. กดปุ่ม “Exel(*.xlsx)” เลือก “ข้อมูลตัวอย่าง” 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมูล  

12. กดปุ่ม “แก้ไข”  

เพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดสินค้า  

11. เลือก “น าเข้าข้อมูล” เพื่ออัพโหลดเอกสาร

ตัวอย่างในรูปแบบไฟล์ Exel(*.xlsx) เท่านั้น  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

13.แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

14. กดปุ่ม “ตกลง” 

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

 

 

 

 

17.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

18. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

15.แก้ไขข้อมูลรายการ 

น าเข้าอาหารสัตว์ทั้งหมด 

16.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมสถานท่ี

เก็บอาหารสัตว ์

19. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด” 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดไว ้
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ”  

เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

22. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

20. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ” 

 เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

 

24. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  

23. กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
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5.6 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตหนังสือแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) 

 
 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตหนังสือแจ้งการส่งออก

อาหารสตัว์ (สอ.1) กดปุ่ม “แก้ไข” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

2 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

4.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

3 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

5. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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7. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

8.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

9.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมความประสงค์จะส่งออกอาหารสตัว ์

10. กดปุ่ม “Exel(*.xlsx)” เลือก “ข้อมูลตัวอย่าง” 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมูล  

11. กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อแก้ไข

ข้อมูลรายละเอียดสินค้า  12. กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

15.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

17. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

13.แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

14. กดปุ่ม “ตกลง” 

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  

16.ระบุรายละเอยีด

เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

19. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

20. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

18. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ” เพื่อเก็บ

เอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

21. กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

 

 

22. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  
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5.7 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตแบบค าขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) 

 
 

 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตหนังสือรับรองสุขภาพ     

(Certificate of Health) กดปุ่ม “แก้ไข” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

2 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

4.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

3 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

5. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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7. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

8.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 
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9.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายละเอียดสินค้า 

10. กดปุ่ม “Exel(*.xlsx)” เลือก “ข้อมูลตัวอย่าง” 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการกรอกข้อมูล  

11. กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อแก้ไข

ข้อมูลรายละเอียดสินค้า  12. กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ  
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เมื่อกดปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้า ดังนี้ 

 

 

 

15.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

17. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

13.แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสินค้า 

14. กดปุ่ม “ตกลง” 

เพื่อกลับไปหน้าหลัก  

16.ระบุรายละเอยีด

เอกสารหลักฐานอื่นๆ 

18. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด” 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดไว ้
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

20. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

21. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

19. กดปุ่ม “พิมพ์ใบค าขอ”  

เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
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เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้าเอกสารใบค าขอดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

 

23. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  

22. กดปุ่ม เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
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5.8 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตแบบค าขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free 

Sale) 

 
 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ 

(Certificate of Free Sale) กดปุ่ม “แก้ไข” 
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กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

2 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

4.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

3 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

5. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม” เพื่อ

ตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยื่นแนบไว ้

6. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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7. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

8.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 
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10.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายละเอียดอาหารสัตว์ที่ต้องการขอรบัรอง 

11. กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ  

9. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

12.กดปุ่ม “Choose File” เพื่อเพิ่มเอกสารแนบ 

15. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ แต่ยังไม่ส่งค าขอไปยังเจ้าหน้าท่ี 

16. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

14. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้
13.ระบุรายละเอยีดเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ 
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

 

 

 

 

 

17. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  
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5.9 วิธีการขอแก้ไขใบอนุญาตแบบฟอร์มค าขออนุญาตโฆษณาหรือสรรพคุณอาหารสัตว์ 

 

 

 

กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

เลือกรายการใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– เลขทีใ่บอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ* : เลือกเลขที่ใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

– วันที่ยื่น* : เลือกวันที่ยื่นเอกสารจากปฏิทิน 

– ยื่นที่* : เลือกสถานที่ที่ได้ยื่นเอกสาร 

1. ขอแก้ไขใบอนุญาตแบบฟอร์มค าขออนุญาตโฆษณา

หรือสรรพคณุอาหารสัตว์ กดปุม่ “แก้ไข” 

2 .เลือกเลขท่ีใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบส าคัญ 

4.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

3 .ระบุความประสงค์ขอแกไ้ขรายการ 
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มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้ 

– มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายการดังนี้* : กรอกความประสงค์จะขอแก้ไขรายการ ในรูปแบบ

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร 

เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb  

 

 เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

5. กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้

6. กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป 
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7. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

8.กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพ่ิมรายชื่อ

ข้อมูลผูด้ าเนินกิจการ 

10. ระบุเหตผุลการขอใบแทน/แกไ้ข  

9. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 
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เอกสารหลักฐานต่างๆ 

– ผู้ประกอบการ ต้องแนบหลักฐานที่ส าคัญให้ครบถ้วนถึงจะสามารถยื่นค าขอได้ โดยหลักฐานแนบที่

ระบบบังคับให้แนบจะมีเครื่องหมาย * แสดงอยู่หลังชื่อหลักฐาน 

– ระบบรองรับไฟล์นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, bmg, png, .pdf, .doc, .docx, .xls และ. Xlsx 

– ไฟล์หลักฐานที่แนบ ควรมีขนาดไม่เกิน 25 mb 

เมื่อกดปุ่ม    ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดเอกสารไฟล์แนบเดิม ดังนี้ 

 

 กดปุ่ม  เพ่ือแสดงเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 กดปุ่ม  เพ่ือท าการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารเดิมที่เคยยื่นแนบไว้ 

 

 

 

11.กดปุ่ม “Choose File” 

เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

13 กดปุ่ม “เอกสารไฟล์แนบเดิม”  

เพื่อตรวจสอบเอกสารเดมิที่เคยยืน่แนบไว ้
12.ระบุรายละเอยีด

เอกสารหลักฐานอื่นๆ 

14. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด” 

เพื่อดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดไว ้
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หมายเหตุ * ข้อมูลส าคัญกรุณากรอกให้ครบ 

 

 

15. กดปุ่ม “บันทึกค าขอ” เพื่อจัดเก็บค าขอ  

แต่ยังไมส่่งค าขอไปยังเจ้าหน้าที ่

16. กดปุ่ม “ยื่นค าขอ”  

เพื่อส่งค าขอไปที่เจ้าหน้าท่ี 

17. กดปุ่ม “กลับสู่หน้าหลัก”  
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6. วิธีการตรวจสอบสถานะสอบใบค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกแถบเมนู “ตรวจสอบสถานะใบค าขอ” 

2. กรองข้อมูลที่ต้องการค้นหา แลว้กดปุ่ม “ค้นหา” 

3. กดปุ่ม “การจัดการ” เพื่อตรวจสอบประวตัิ

รายการใบข้อ หรือแกไ้ขข้อมูล 
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ตารางอธิบายความหมายของสี 

ล าดับ สี ความหมาย 

1 สีเขียว เอกสารอยู่ในสถานะ “อนุมัติค าร้อง / ค าขอ” 

2 สีส้ม เอกสารอยู่ในสถานะ “รอแก้ไข / รอเอกสารเพิ่มเติม” 

3 สีแดง เอกสารอยู่ในสถานะ “ถูกลบค าขอ / ไม่ผ่าน” 

4 สีเทา เอกสารอยู่ในสถานะ “สถานะอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3 สถานะข้างต้น” 

5 รูปแผ่นดิส เอกสารอยู่ในสถานะ “แบบฟอร์มค าขอจะถูกบันทึกอยู่ในระบบของ

ผู้ใช้งาน แต่เอกสารยังไม่ถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่” 
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7. วิธีการช าระเงิน 

หลังจากท่ีสถานะใบอนุญาตเปลี่ยนเป็น “รอช าระเงิน” ผู้ประกอบการสามารถช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ 

ได้ดังนี้ 

7.1 วิธีการช าระเงินผ่านหน่วยงานที่ขอใบอนุญาต และเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
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ผู้ประกอบการสามารถน าใบแจ้งช าระ ไปช าระได้ที่หน่วยงานที่ขอใบอนุญาต หรือช าระที่เคาน์เตอร์ 

ของธนาคารกรุงไทย 
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7.2     วิธีการช าระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารกรุงไทย 

การช าระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคาร ระบบจะรองรับบัญชี netbank ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

โดยมีขั้นตอนการช าระ ดังนี้ 
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8. วิธีการตรวจสอบใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
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9. วิธีการดาวน์โหลดคู่มือ 

 

 

1. เลือกแถบเมนู “ดาวน์โหลดคู่มอื” 

2. เลือกเมนู “ดาวน์โหลด” 


