
 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย  หรือผู้นําเข้าเพื่อขาย 

อาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย   
หรือผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ  
อาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตวจ์ึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย  หรือผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ  ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) กรณีผลิตเพื่อขาย  ให้แจ้งการผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ล่วงหน้า
ก่อนวันผลิตเพื่อขายไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตามแบบแจ้งผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
(แบบ  จ.ผ.)  และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งตามท้ายประกาศนี้  และเม่ือผู้อนุญาตออกใบรับแจ้ง
ให้แล้ว  จึงจะผลิตอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้   

(๒) กรณีนําเข้าเพื่อขาย  ให้แจ้งการนําเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ล่วงหน้า
ก่อนวันนําเข้าเพื่อขายไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตามแบบแจ้งผู้นําเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
(แบบ  จ.น.)  และเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งตามท้ายประกาศนี้  และเม่ือผู้อนุญาตออกใบรับแจ้ง
ให้แล้ว  จึงจะนําเข้าอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นได้ 

ข้อ ๔ ผู้ใดผลิตเพื่อขาย  หรือนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ตามท่ีกําหนดในประกาศตามมาตรา  ๖  (๒)  อยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับและประสงค์ 
จะดําเนินการต่อไป  ต้องย่ืนแบบแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ  เม่ือย่ืนแบบ
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้   

ข้อ ๕ การแจ้งตามประกาศนี้  ในกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้ง  ณ  สํานักพัฒนาระบบ 
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  ในจังหวัดอื่น  
ให้แจ้ง  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตเพื่อขาย  หรือสถานที่นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่  หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ เม่ือได้รับการแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งรายละเอียด
ตามท้ายประกาศนี้แล้ว  ให้ผู้อนุญาตทําการตรวจสอบรายละเอียดการแจ้ง  เอกสารและหลักฐาน   
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานภายในสิบห้าวันทําการ 
นับแต่วันแจ้ง 

(๑) ใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้แบบ  บ.จ.ผ. 
(๒) ใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้ใช้แบบ  บ.จ.น. 
ข้อ ๗ การออกใบรับแจ้งตามข้อ  ๕  ให้หมายความรวมถึงการออกใบรับแจ้งผ่านระบบ  

อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ข้อ ๘ ให้แจ้งรายละเอียดปริมาณการผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  

ให้ปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบเป็นประจําทุกปี  ก่อนวันที่  ๑  มีนาคม  ของปีถัดไป  ตามแบบรายงานการผลิต
เพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประจําปี  แล้วให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ 

ข้อ ๙ ผู้ผลิตเพื่อขาย  หรือผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
หากประสงค์จะหยุดกิจการหรือเลิกกิจการ  ต้องแจ้งสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
กรมปศุสัตว์  หรือปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ทราบด้วย  และให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งกรมปศุสัตว์ทราบ 

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีการย้ายสถานที่ผลิตเพื่อขาย  หรือสถานท่ีนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่ควบคุมเฉพาะ  แล้วแต่กรณี  ให้แจ้งต่อ 
ผู้อนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๑ การย่ืนแจ้งตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  อาจย่ืนแจ้งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



แบบ จ.ผ. 
 
 

 
 

แบบแจ้งผู้ผลติเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

๑.ข้าพเจ้า 
      ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ช่ือ..............................................................................อายุ.................ปี 

สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอ่ืน (ระบุ)..........................เลขที่................................... 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยู่บ้านเลขที่.......................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมู่ที่..................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์............................................... 

      ๑.๒ เป็นนิติบุคคลช่ือ................................................................................................................. 
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน.............................................. 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที.่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมู่ที่................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..........................................โดย................................................................ 
ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ…...............ปี สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)..........................เลขที.่..................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด……............................อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................. 
หมู่ที.่.......................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์................................................... 

โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ช่ือ................................................อายุ...................ปีสัญชาติ............................ 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ).........................................................เลขที.่........................................ 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................อยู่บ้านเลขที.่.................................. 
ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
โทรศัพท.์.................................................. 
  
 
 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 

๒. มีความประสงค์จะขอรับใบรับแจ้งผู้ผลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 

 ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.) 
๒.๒ ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 

 ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.) 
๒.๓ ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 

 ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.) 
๒.๔ ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 

 ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.) 
๒.๕ ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 

 ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร....................................................................(ตัน/ชม.) 

  โดยมีสถานที่ผลิตซึ่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ.................................................................................. 
อยู่เลขที.่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ที.่........................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท.์........................................... 

  และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ............................................................. 
อยู่เลขที.่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ที.่........................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท.์........................................... 

๓. พร้อมกับแบบแจ้งน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
       ๓.๑ สําเนาหรือรูปถา่ยบัตรประจําตัวประชาชน หรอื บัตรอ่ืนซึ่งใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้ 

  ๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 
ผู้แจ้งไม่เกินหกเดือน (กรณนิีติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
       ๓.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
       ๓.๔ สําเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสําหรับคนต่างด้าว (กรณผีูแ้จ้งเป็นคนต่างด้าว) 
       ๓.๕ สําเนาหรือรูปถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (กรณีที่เป็นโรงงานที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการหรือต้องได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ สําเนา
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (กรณีที่เป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) 
 
 
 



๓ 
 

      ๓.๖ รายละเอียดแสดงที่ต้ังสถานที่ผลิตเพ่ือขาย และสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์  
ควบคุมเฉพาะ 
       ๓.๗ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   
 
 
 

    (ลายมือช่ือ)........................................................................ผู้แจ้ง 
                     (............................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 



๔ 
 

ความเหน็เจ้าหน้าที ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 

หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่
  ออกใบรับแจ้งผูผ้ลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มใิช่อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ ให้แล้ว เลขที.่..........................  
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ............................ 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ จ.น. 
 
 

 
 

แบบแจ้งผู้นาํเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใชอ่าหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ................... 

๑.ข้าพเจ้า 
      ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ช่ือ..............................................................................อายุ.................ปี 

สัญชาติ.......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรอ่ืน (ระบุ)..........................เลขที่................................... 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................อยู่บ้านเลขที่.......................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................หมู่ที่..................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์............................................... 

      ๑.๒ เป็นนิติบุคคลช่ือ................................................................................................................. 
ประเภท...................................จดทะเบียนเมื่อ....................................เลขทะเบียน.............................................. 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที.่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................หมู่ที่................. 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..........................................โดย................................................................ 
ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อายุ…...............ปี สัญชาติ……....................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอ่ืน (ระบุ)..........................เลขที.่..................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด……............................อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................. 
หมู่ที.่.......................ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์................................................... 

โดยมีผู้ดําเนินกิจการ ช่ือ................................................อายุ...................ปีสัญชาติ............................ 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน (ระบุ).........................................................เลขที.่........................................ 
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................อยู่บ้านเลขที.่.................................. 
ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
โทรศัพท.์.................................................. 
 
 
 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงช่ือ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 

๒. มีความประสงค์จะขอรับใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ประเภท.......................................................ชนิด.................................................................... 

 ประเทศ................................................................................................................................... 
๒.๒ ประเภท.......................................................ชนิด.................................................................... 

 ประเทศ................................................................................................................................... 
๒.๓ ประเภท.......................................................ชนิด.................................................................... 

 ประเทศ................................................................................................................................... 
๒.๔ ประเภท.......................................................ชนิด.................................................................... 

 ประเทศ................................................................................................................................... 
๒.๕ ประเภท.......................................................ชนิด.................................................................... 

 ประเทศ................................................................................................................................... 

  โดยมีสถานที่นําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ.............................................. 
อยู่เลขที.่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ที.่........................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท.์........................................... 

  และมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ............................................................. 
อยู่เลขที.่...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ที.่........................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท.์........................................... 

๓. พร้อมกับแบบแจ้งน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
       ๓.๑ สําเนาหรือรูปถา่ยบัตรประจําตัวประชาชน หรอื บัตรอ่ืนซึ่งใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้ 
       ๓.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
ผู้แจ้งไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
       ๓.๓ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
       ๓.๔ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
       ๓.๕ สําเนาหรือรูปถา่ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสาํหรับคนต่างด้าว (กรณีผูแ้จ้งเป็นคนต่างด้าว) 
       ๓.๖ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

       ๓.๗ รายละเอียดแสดงที่ต้ังสถานที่นําเข้าเพ่ือขายและสถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารควบคุม
เฉพาะ 
       ๓.๘ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   
 
 
 

    (ลายมือช่ือ)........................................................................ผู้แจ้ง 
                     (............................................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 



๔ 
 

ความเหน็เจ้าหน้าที ่
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 

หมายเหตขุองเจ้าหน้าที ่

  ออกใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้แล้ว เลขที่
......................... ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ............................ 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหน่ง........................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 
เลขที่........................... แบบ บ.จ.ผ. 
 
 

 

กรมปศุสัตว์ 
ใบรับแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
(ประเภท.......................................................................) 

 
ใบรบัแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่ 

…………………………………………………….................................. 
  โดยมี.......................................................................................เป็นผู้ดําเนินกิจการ เพ่ือแสดงว่า
เป็นผู้แจ้งการผลติอาหารสัตว์ที่มใิช่อาหารสัตว์ควบคมุเฉพาะ ณ  สถานที่ผลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มใิช่อาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ ช่ือ............................................................. อยู่เลขที่........................ ตรอก/ซอย............................
ถนน.......................... หมู่ที่....................... ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต............................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์................................................ 

  และมสีถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ................................................. 
อยู่เลขที.่............................ ตรอก/ซอย................................... ถนน..................................... หมู่ที.่...................... 
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท.์............................................... 

  ใบรับแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้เฉพาะสถานท่ีผลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
ที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งฉบับน้ีเท่าน้ัน 

ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ........................... 
 

(ลายมือช่ือ)............................................................ 
ตําแหน่ง................................................................ 

              ผู้อนุญาต 
 
 
 
 

คําเตือน 
 

 ผู้รับใบรับแจ้งผู้ผลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องแสดงใบรับแจ้งไว้ในที่
เปิดเผย ณ สถานที่ผลิตเพ่ือขายอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 



 
เลขที่........................... แบบ บ.จ.น. 
 
 

 

กรมปศุสัตว์ 
ใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

(ประเภท.......................................................................) 
 

ใบรบัแจ้งฉบับนี้ให้ไว้แก่ 
…………………………………………………….................................. 

  โดยมี.......................................................................................เป็นผู้ดําเนินกิจการ เพ่ือแสดงว่า
เป็นผู้แจ้งการนําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ณ สถานที่นําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ......................................... อยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย............................ 
ถนน.........................หมู่ที่........................ ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................ 

  และมสีถานที่เก็บอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสตัว์ควบคุมเฉพาะ ช่ือ................................................. 
อยู่เลขที.่............................ ตรอก/ซอย................................... ถนน..................................... หมู่ที.่...................... 
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท.์............................................... 

  ใบรับแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่นําเข้าขายเพ่ืออาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งฉบับน้ีเท่าน้ัน 

ออกให้ ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ........................... 
 

(ลายมือช่ือ)............................................................ 
ตําแหน่ง................................................................ 

              ผู้อนุญาต 
 
 
 
 

คําเตือน 
 ผู้รับใบรับแจ้งผู้นําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องแสดงใบรับแจ้งไว้ในที่
เปิดเผย ณ สถานที่นําเข้าเพ่ือขายอาหารสัตว์มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 


