เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๔ ง

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง กาหนดแบบคาขอแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
และเอกสารรับแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบคาขอแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และเอกสาร
รับแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กาหนดแบบคาขอแจ้งการนาเข้าอาหารสัตว์
ควบคุ ม เฉพาะ และเอกสารรั บ แจ้ ง การน าเข้ า อาหารสั ต ว์ค วบคุ ม เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวั น ที่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
ข้อ ๔ ค าขอแจ้ ง การน าเข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ ให้ ใ ช้ แ บบค าขอแจ้ ง การน าเข้ า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ น.อ. ๑) ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ เอกสารรั บ แจ้ ง การน าเข้ า อาหารสั ต ว์ ค วบคุ ม เฉพาะ ให้ ใ ช้ แ บบเอกสารรั บ แจ้ ง
การนาเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ น.อ. ๒) ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสตั ว์

แบบ น.อ. ๑
เลขที่คำขอ
วันที่
ลงชื่อ

ผู้รับคำขอ

คำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
วันที่

ยื่นที่
เดือน

พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ผู้ดำเนินกิจการชื่อ
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเลขที่
๒. มีความประสงค์จะนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดังต่อไปนี้
๒.๑ อาหารสัตว์ประเภท
ชนิด
ชื่อทางการค้า
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ
สถานที่ผลิตต่างประเทศ
ใบอินวอยซ์ (Invoice) เลขที่
ลำดับที่
ลงวันที่
จำนวนสินค้า
หน่วยนับ
พิกัดสินค้า
รหัสสินค้า
น้ำหนักสุทธิ
 มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เลขที่
๒.๒ อาหารสัตว์ประเภท
ชนิด
ชื่อทางการค้า
ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ
สถานที่ผลิตต่างประเทศ
ใบอินวอยซ์ (Invoice) เลขที่
ลำดับที่
ลงวันที่
จำนวนสินค้า
หน่วยนับ
พิกัดสินค้า
รหัสสินค้า
น้ำหนักสุทธิ

.

 มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เลขที่
๒.๓
จำนวน
ตู้ หมายเลขตู้
รวมน้ำหนักสุทธิ
ส่งออกจากประเทศ
โดยทาง (รถ/เรือ/เครื่องบิน)
ถึงท่านำเข้า

(กรณีมีการนำเข้ามากกว่า ๒ รายการ)

เมืองท่าที่ออก

เมื่อวันที่

ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ
จังหวัด
ในวันที่

-๒-

พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ดังนี้
 ๓.๑) สำเนาใบสั่งชื้อ (Invoice)
 ๓.๒) ใบขนสินค้า (Bill of lading / Airway Bill / อื่นๆ)
 ๓.๓) สำเนาใบรายงานการบรรจุ (Packing List)
 ๓.๔) หนังสือรับรองผลวิเคราะห์ (Certificate of Analysis)
 ๓.๕) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Certificate of Origin) ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของ
รัฐที่รับ ผิดชอบของประเทศผู้ผลิ ต หรือหน่วยงานอื่นที่ห น่วยงานของรัฐของประเทศผู้ผลิ ตรับรอง สำหรับการนำเข้า
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบที่ได้จากพืช
 ๓.๖) หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of health) ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผู้ผลิต
สำหรับการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่มีส่วนประกอบที่ได้จากสัตว์
 ๓.๗) อื่นๆ
.

(ลายมือชื่อ)

(ผู้ยื่นคำขอ)
(

)

แบบ น.อ. ๒
เลขที่รับแจ้ง
วันที่
เอกสารรับแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเลขที่
ลงวันที่
ซึ่งผู้ประสงค์ที่จะนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะชื่อ(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ผู้ดำเนินกิจการชื่อ
จะนำเข้าอาหารสัตว์ ดังนี้
ชื่อการค้า ประเภท ชนิด

.
.

น้ำหนักสุทธิ
จำนวน Invoice
No.
(Net weight) (Package)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์

ส่งออกจากประเทศ
เมืองท่าที่ออก
เมื่อวันที่
โดยทาง (รถ/เรือ/เครื่องบิน)
ชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ
ถึงท่านำเข้า
จังหวัด
.
ตรวจสอบที่ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์
.
ในวันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่าถูกต้อง ครบถ้วน
จึงได้ออกเอกสารรับแจ้ง การนำเข้าอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะเป็นหลักฐานและให้นำเอกสารการรับแจ้ง การ
นำเข้าอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะฉบับ นี้ ไปยังด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่นำเข้านั้น เพื่ อดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลายมือชื่อ)

(ผู้รับแจ้ง)

(
)
___________________________________________________________________________
เรียน หัวหน้าด่านฯ
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

.

สำหรับเจ้าหน้าที่

O อายัด O ไม่อายัด

 เก็บตัวอย่างเพือ่ ตรวจวิเคราะห์

O DNA Ruminant O Salmonella
O เมลามีนและสารกลุม่ เมลามีน
O โปรตีน ไขมัน กาก ความชืน้ เถ้า
O Aflatoxin (B1, B2, G1, G2)
O Mycotoxin (OT, Zear, Don, T2, Fumo)
O โลหะหนัก (Cadmium, Lead, Arsenic, Mercury)
O ไดออกซิน
O
.

 ไม่เก็บตัวอย่าง

ลงชื่อ

.
(พนักงานเจ้าหน้าที่)

