เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง กาหนดแบบคาขอแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนาเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๐ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการน าเข้ า เพื่ อ ขายอาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดแบบคาขอแจ้งการนาเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสารรับแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ คาขอแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ใช้แบบคาขอหนังสือแจ้งการนาเข้า
อาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส. ๔) ท้ายประกาศนี้ โดยอนุโลม
ข้อ ๓ เอกสารรั บ แจ้ ง การน าเข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ ให้ ใ ช้ แ บบเอกสารรั บ แจ้ ง
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสตั ว์

แบบ น.ส. ๔
เลขที่คำขอ
วันที่
ลงชื่อ

ผู้รับคำขอ

คำขอหนังสือแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.๔)
ยื่นที่
เดือน

วันที่
๑. ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

พ.ศ.

ผู้ดำเนินกิจการชื่อ

๒. มีความประสงค์จะนำเข้าอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้
 มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เลขที่
อาหารสัตว์ประเภท
ชนิด
ชื่อทางการค้า
ผลิตโดย
ตั้งอยู่ที่
ใบอินวอยซ์ (Invoice) หรือ L/C เลขที่
ลำดับที่
จำนวนสินค้า
หน่วยนับ
พิกัดสินค้า
น้ำหนักสุทธิ
จำนวน
ตู้ หมายเลขตู้
รวมน้ำหนักสุทธิ
ส่งออกจากประเทศ
เมืองท่าที่ออก
โดยทาง (รถ/เรือ/เครื่องบิน)
ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ
ถึงท่านำเข้า
จังหวัด
 มีใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เลขที่ใบอนุญาต
โดยจะนำไปเก็บ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ชื่อ

ลงวันที่
รหัสสินค้า

เมื่อวันที่
ในวันที่

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้
 ๓.๑) สำเนาใบสั่งชื้อ (Invoice)
 ๓.๒) ใบขนสินค้า (Bill of lading)
 ๓.๓) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด (Certificate of Origin)
 ๓.๔) หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis)
 ๓.๕) สำเนาใบรายงานการบรรจุ (Packing List)
 ๓.๖) หนังสือแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Information)
 ๓.๗) หนังสือรับรองสูตร (Certificate of Formula)
 ๓.๘) หนังสือรับรองสุขภาพ/หนังสือรับรองการปลอดศัตรูพืช (Certificate of health/Certificate of
Phytosanitary) จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต
 ๓.๙) บัญชีรายชื่อผู้ซื้อสินค้าพร้อมปริมาณการสั่งซื้อ และที่อยูโ่ ดยละเอียด
 ๓.๑๐) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
 ๓.๑๑) ใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์
 ๓.๑๒) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่
(ลายมือชื่อ)
(

ผูย้ ่นื คาขอ
)

ที่ กษ ๐๖๒๓/

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กทม.๑๐๔๐๐
วัน เดือน ปี

เรื่อง การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
เรียน

(ผู้นำเข้า)

อ้างถึงคำขอเลขที่

ชื่อการค้า

ตามที่อ้างถึง
ประเภท

(ผู้นำเข้า)
ชนิด

มีความประสงค์ที่จะนำเข้าอาหารสัตว์
เลขทะเบียน น้ำหนักสุทธิ
จำนวน
อาหารสัตว์

ส่งออกจาก (ประเทศผู้ส่งออก) น้ำหนักสุทธิ
(ท่านำเข้า) ในวันที่
ตรวจปล่อยที่ด่านกักกันสัตว์
การพิจารณาขอนำเข้าผลิตภัณฑ์ มาด้วยแล้วนั้น

Invoice No.

โดยแจ้งว่าสินค้า ดังกล่าวจะถึง
และได้ แ นบหลั ก ฐานประกอบ

กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบเอกสารผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (๑) แล้ ว อนุมัติให้นำเข้าได้ เมื่อจะ
ดำเนินพิธีการศุลกากร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ทราบ เพื่อทำการตรวจสอบ
ต่อไปและ (๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ
(๓)
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
โทรศัพท์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่อ้างอิง

วันที่

(๑) กรณี ที่ มี ใบสำคั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว์ แ ล้ ว ให้ ร ะบุ ว่ า “ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น อาหารสั ต ว์ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
(๒) กรณี มีการเก็บ ตัวอย่ างอาหารสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์ให้ระบุว่า “และเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ ทาง
ห้องปฏิบัติการ หากไม่พบสิ่งต้องห้าม จึงจะอนุมัติ ให้นำเข้าอาหารสัตว์ดังกล่าวได้”
(๓) ให้ดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจฉลาก
๒. เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (ระบุการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์)
๓. ไม่เก็บตัวอย่าง

