
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ  จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  และการแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการแจ้งเลิกกิจการ  จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและสถานท่ีเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  และการแจ้ง
การทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตท่ีประสงค์จะเลิกกิจการ  ให้แจ้งเลิกกิจการ  โดยระบุจํานวนอาหารสัตว์

ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  ตามแบบ  จ.ส.  ๑  ท้ายประกาศนี้  
พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ให้ผู้อนุญาตทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ 

ข้อ ๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
แล้วแต่กรณี  ให้แจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่  และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น  
ตามแบบ  จ.ส.  ๒  ท้ายประกาศนี้  ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่ 
ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งได้แจ้งเลิกกิจการตามข้อ  ๓  หรือแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ที่เหลืออยู่ตามข้อ  ๔  ต้องขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตอื่น  หรือบุคคล 
ที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรภายในเก้าสิบวันนับแต่วันแจ้งเลิกกิจการ  วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  หรือวันที่ผู้อนุญาต 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ทั้งนี้  ผู้อนุญาตอาจขยายเวลาดังกล่าวให้ตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  และแจ้งการทําลายให้ผู้อนุญาตทราบตามแบบ  จ.ส.  ๓  
ท้ายประกาศน้ี  พร้อมแนบภาพถ่ายการทําลายมาด้วย 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๖ การแจ้งตามประกาศนี้  ในกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน   
ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะนั้นตั้งอยู่  หรือสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงาน
ที่กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 

สําหรับอาหารสัตว์น้ําที่รัฐมนตรีประกาศเป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ในกรุงเทพมหานคร  
ให้ย่ืน  ณ  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด  หรือสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ําจืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กรมประมง   
ในจังหวัดอื่น  ให้ย่ืน  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิต  
สถานที่นําเข้า  หรือสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นตั้งอยู่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



แบบ จ.ส. ๑ 
หนังสือแจ้งเลกิกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ 

และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
ขอแจ้งเลิกกิจการ � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................... พ.ศ. ....................... พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาต และใบสําคัญการขึน้ทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจํานวน...........ฉบับ มาด้วยแล้ว 
      � ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลอือยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่เลขที่.................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................................ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 



แบบ จ.ส. ๒ 
แบบแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

กรณีไม่ต่ออายุหรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 ผลิต  นําเข้า  ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
ซึ่งไม่ต่ออายุ / ผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................ วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ขอแจ้งจํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้น ดังนี้ 
      � ไม่มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลอือยู่ � มีอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเหลืออยู่และเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตั้งอยู่ที่....................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................... ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ 

 
วันผลิต 

 
วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           

 
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 



แบบ จ.ส. ๓ 
แบบแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทีเ่หลืออยู่ 

 
 

วันที่ .............................................. 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................................................................................. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 

ในนามของ (บุคคลธรรมดา / ชื่อนิติบุคคล) ........................................................................................................................................... ผู้รับใบอนุญาต  
 � ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
 � ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เล่มที…่…………………….. ฉบับที่........................................... วันสิ้นอายุ............................................. 
ขอแจ้งว่าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เมื่อวันที่..............................................เวลา.........................  ณ สถานที่ทําลาย........................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

โดยวิธีการทําลาย � เผา  � ฝังกลบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ลําดับ ประเภท/ชนิด 
 

ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต 
 

วันล่วงอายุ ลักษณะ   
ภาชนะบรรจุ

ขนาดบรรจุ/
หน่วย 

จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
  ข้าพเจ้าได้แนบภายถ่ายการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่ เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้ดําเนินการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะนั้นแล้ว 
 
          (ลายมือชื่อ)…………………………………………………. เจ้าของกิจการ / ผู้ดําเนินกิจการ 
             (.........................................................) 

เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผู้รับคําขอ 



๒ 
 
 
 
 
ลําดับ ประเภท/ชนิด 

 
ชื่อทางการค้า ทะเบียนอาหารสัตว์ วันผลิต วันล่วงอายุ ลักษณะ   

ภาชนะบรรจุ
ขนาดบรรจุ/ 

หน่วย 
จํานวน
คงเหลือ 

น้ําหนักรวม หมายเหตุ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 


