
แบบ  ผ.ส.  ๒ 
 
 
 
 
 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลติอาหารสัตว์ 
   

          เขียนท่ี.................................................................... 
วนัท่ี................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ๑.ขา้พเจา้........................................................................................................................................................
     ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  อาย.ุ.....................ปี  สัญชาติ............................บตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือบตัรอ่ืน  (ระบุ)...................................................................................เลขท่ี.........................................ออกให ้ ณ 
อ าเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั....................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ท่ี................... 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................. 
รหสัไปรษณีย.์......................................................เลขหมายโทรศพัท.์........................................................................ 

     ๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเม่ือ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมู่ท่ี..........................................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
เลขหมายโทรศพัท.์.................................................โดย.............................................................................................. 
ผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต  อาย.ุ.......................ปี  สัญชาติ.........................บตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือบตัรอ่ืน  (ระบุ).....................................................................................................เลขท่ี........................................ 
ออกให ้ ณ  อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.................................อยูบ่า้นเลขท่ี..................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ท่ี................... 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................. 
รหสัไปรษณีย.์......................................................เลขหมายโทรศพัท.์........................................................................ 

  โดยมีผูด้  าเนินกิจการ  ช่ือ...............................................................................อาย.ุ.........................ปี 
สัญชาติ......................................บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืน  (ระบุ)............................................................ 
เลขท่ี.......................................................ออกให ้ ณ  อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.............................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู่ท่ี............ 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................. 
รหสัไปรษณีย.์......................................................เลขหมายโทรศพัท.์........................................................................ 

เลขท่ีรับ...................................... 
วนัท่ี............................................ 
ลงช่ือ..........................ผูรั้บค าขอ 

        

       

                        

               

                
                       

               
               
              

       
        

                
               

               
                      

       

       

                
               

               
                        

                      
                        

                

                
               

                        
                               

                        
                



๒ 
 

  ไดรั้บใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ์ เล่มท่ี..............ฉบบัท่ี...................ออกให ้ณ วนัท่ี............................. 
เดือน...............................พ.ศ. .....................และใบอนุญาตจะส้ินอาย ุ วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ. ............ 
มีสถานท่ีผลิตอาหารสัตว ์     ช่ือ..........................................................................................อยูเ่ลขท่ี............................... 
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................หมู่ท่ี...............ต  าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................. 
เลขหมายโทรศพัท.์........................................... 

 และมีสถานท่ีขายอาหารสัตว ์ ช่ือ........................................................................................................... 
อยูเ่ลขท่ี...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู่ท่ี.................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ  าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.............................................. 

รหสัไปรษณีย.์...................................................เลขหมายโทรศพัท.์........................................... 
   
  ๒.  มีความประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ์ ดงัต่อไปน้ี 
         ๒.๑  ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 
                  ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจกัร..................................................................(ตนั/ชม.) 
         ๒.๒  ประเภท.........................................................ชนิด................................................................. 
                  ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจกัร..................................................................(ตนั/ชม.) 
         ๒.๓  ประเภท........................................................ชนิด.................................................................. 
                  ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจกัร..................................................................(ตนั/ชม.) 
         ๒.๔  ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 
                  ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจกัร..................................................................(ตนั/ชม.) 
          ๒.๕  ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................. 
                  ประสิทธิภาพในการผลิตของเคร่ืองจกัร..................................................................(ตนั/ชม.) 
   

๓.  พร้อมกบัค าขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ  มาดว้ยแลว้  คือ 
     (๓.๑)  ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวห์รือใบแทน 

     (๓.๒)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  วตัถุประสงคแ์ละผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 
ผูข้ออนุญาตไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

     (๓.๓)  หนงัสือแสดงวา่เป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต)
     (๓.๔)  ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบา้น 

     (๓.๕)  ส าเนาหรือรูปถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรอ่ืนซ่ึงใชแ้ทนบตัรประจ าตวัประชาชนได ้
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      (๓.๖)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข  (กรณีท่ีเป็นกิจการคา้ 
ซ่ึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข) 

    (๓.๗)  รายการเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  พร้อมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต  ชนิด  ขนาด  (แรงมา้) 
ถา้มีการเปล่ียนแปลง 

      (๓.๘)   แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว ์

      (๓.๙)  เอกสารหลกัฐานอ่ืน  ๆ  ไดแ้ก่.................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูข้ออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ        ใส่เคร่ืองหมาย           ในช่อง                   หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
 
 
 

       

        

       



๔ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 

 
 

ค าส่ัง 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ต าแหน่ง........................................................................ 

 
 

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  ผูย้ืน่ค  าขอไดช้ าระเงินค่าธรรมเนียมแลว้ตามใบเสร็จรับเงิน   เล่มท่ี........................................................ 
เลขท่ี.....................................................................ลงวนัท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ. ....................... 
และตามค าร้องขอช าระเงินค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขท่ี................................................................ลงวนัท่ี................... 
เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 
  ต่อใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวใ์หแ้ลว้  เล่มท่ี...............................................ฉบบัท่ี................................. 
ลงวนัท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
    ต  าแหน่ง........................................................................ 
 



ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

เขียนท่ี………………………………………………… 

วนัท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้……………………..……………………….…………..……………………………….(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี ...............…หมู่ท่ี…………....ถนน…………………………ต าบล/แขวง…….…………....……….……….. 
อ าเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั ………………………………………………...โดยมี……………………………………………... 

……………………………………………เป็นผูมี้อ านาจจดัการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย ์ 
เลขท่ี……………ลงวนัท่ี…………...………………ขอมอบอ านาจให…้…………………………………….………….เป็นผูมี้อ านาจกระท าการแทน
ขา้พเจ้าในกิจการเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558  กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์       
กรมปศุสัตว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ทั้ งน้ีโดยให้………………….………………………………………………….เป็นผูมี้อ านาจลง
ลายมือช่ือ  ในค าขอฯ  ค  าใหก้าร  ค  าร้อง  หนงัสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว ์ การขอต่อ
อายใุบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ์ การขออนุญาตน าเขา้ซ่ึงอาหารสัตว ์ การขอต่ออายนุ าเขา้ซ่ึงอาหารสัตว ์ การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว ์ การขอ
แกไ้ขใบส าคญัการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว ์ การขออนุญาตขายอาหารสัตว ์ การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว ์ การขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ  การขอใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว ์ การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงถอ้ยค า  หรือขอ้ความใดๆ  ในค าขอและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งส้ิน  ตลอดจนการยื่นและรับเอกสารหลกัฐาน  การช าระค่าธรรมเนียม  รับรองเอกสารต่างๆ  ให้ถอ้ยค าต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  รับทราบค าสัง่ทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขา้พเจา้ได ้

 การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจดงักล่าวไดก้ระท าไป  ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจน้ีแลว้  ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพนั  กบัขา้พเจา้
เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นๆ  ดว้ยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้
พยานเป็นส าคญั 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรั้บมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
 

หมายเหตุ - แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล(อายไุม่เกิน 6 เดือน) ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประชาชน  ของผูม้อบและผูรั้บมอบ   
  พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคลตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

     

     

               

               

     

     

     

     

     

     

               

                 



ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
 

หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกจิการ 
 

เขียนท่ี…………………………………………………………… 
วนัท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้……………………………………………………………………..(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี………………………หมู่ท่ี………..ถนน………………………………ต าบล/แขวง……..……….. 
อ าเภอ/เขต……………………………..จงัหวดั…………………………………...โดยมี………………………………..……. 
..…………………………………………………เป็นผูมี้อ  านาจจดัการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย ์ เลขท่ี…………………...ลงวนัท่ี…………....…………………………ขอมอบอ านาจและแต่งตั้ง 
ให…้..…..………………………………………………….เป็นผูด้  าเนินกิจการของบริษทั  และมีอ านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ 
ในกิจการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2558   ตลอดจนเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ  
ในค าขอ  ค าใหก้าร  ค าร้อง  หนงัสือช้ีแจง  รับรองเอกสาร  รับทราบค าสัง่ของทางราชการ  ลงนามในเอกสารทั้งปวง  ตลอดจน 
การใดๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขา้พเจา้ได ้
 การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจดงักล่าวไดก้ระท าไป  ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจน้ีแลว้  ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ  และมีผลผกูพนั 
กบัขา้พเจา้  เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นๆ  ดว้ยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอ านาจและแต่งตั้งผูด้  าเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอ านาจและแต่งตั้งผูด้  าเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรั้บมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
หมายเหตุ - แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล(อายไุม่เกิน 6 เดือน) ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัรประชาชน 

  ของผูม้อบและผูรั้บมอบ  พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคลตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองนิติบุคคล 

     

     
               

               
     

     
          

     
          

     

     

     

     

     

     



หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยนิยอม 
 

เขียนท่ี………………………………………………….. 
วนัท่ี……….เดือน…………………………………..พ.ศ…………… 

 

 ขา้พเจา้…………………………………………………………….อาย…ุ……….ปี   เช้ือชาติ………………… 
สญัชาติ…………………….มีภูมิล  าเนาอยูบ่า้นเลขท่ี…………………หมู่ท่ี……………ต าบล………………………… 
อ าเภอ…………………………………จงัหวดั………………..………………เป็นผูมี้สิทธิครอบครองท่ีดิน/และอาคาร 
เลขท่ี……………หมู่ท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ต าบล………………………….. 
อ าเภอ………………………………จงัหวดั………………..………………โดยชอบดว้ยกฎหมาย ขอท าหนงัสือสญัญา 
ขอ้ตกลงและใหค้วามยินยอมไวต่้อ………………………………………………..อาย…ุ…….ปี เช้ือชาติ……………... 
สญัชาติ……………….มีภูมิล  าเนาอยูบ่า้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี……ซอย………………………ถนน……………….. 
ต าบล…………………………….อ าเภอ……………………………จงัหวดั………………………...ดงัมีขอ้สญัญาดงัน้ี 
 ตามท่ี………………………………………………………………………….มีความประสงคจ์ะขอตั้งสถานท่ี 
ผลิตอาหารสตัวเ์พ่ือขาย / สถานท่ีน าเขา้ซ่ึงอาหารสตัวเ์พ่ือขาย / สถานท่ีเก็บอาหารสตัว ์/ สถานท่ีขายอาหารสตัว ์
เลขท่ี……………หมู่ท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ต าบล………………………….. 
อ าเภอ………………………………จงัหวดั………………..……………….…นั้น ขา้พเจา้ในฐานะผูมี้สิทธิครอบครอง 
ในสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  ยินยอมให…้…………………………………………………………….….ใชส้ถานท่ีแห่งน้ี 
ด าเนินกิจการตามความประสงคไ์ด ้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาท่ีถือใบอนุญาต  และขา้พเจา้ยงัมีสิทธิครอบครอง 
อยูห่นงัสือส าคญัฉบบัน้ี  ทั้งสองฝ่ายไดฟั้งและอ่านเป็นท่ีเขา้ใจแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
 
      (ลงช่ือ)………………………………………………ผูใ้หส้ญัญา 
                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………คู่สญัญา 
                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………พยาน 
                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………พยาน 
                 (……………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  กรณีนิติบุคคลเป็นผูใ้หค้  ายนิยอมและส าเนาทะเบียนบา้น 
  ส าเนาบตัรประชาชน  ของผูใ้หส้ญัญาและคู่สญัญา  และหลกัฐานสิทธิครอบครองโดยชอบดว้ย 
  กฎหมายของผูใ้หค้วามยนิยอม 

     
               

               
                    
          
                         
          

     
                         

               
     

                    
          

     

     

     

     

     

     



     ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

เขียนท่ี………………………………………………… 
วนัท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

   โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้…………………….…………………………………….อาย…ุ…………….…ปี
สญัชาติ......................บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืน (ระบุ...................................................เลขท่ี...................................... 

ออกให ้ณ เขต /อ าเภอ.......................................……จงัหวดั…….………………....……….…อยูบ่า้นเลขท่ี.............................. 

ตรอก/ซอย.................................................ถนน........................................หมู่ท่ี.......................แขวง/ต าบล................................... 
อ าเภอ/เขต……………..………จงัหวดั…………..………...ขอมอบอ านาจให…้……………………..……………...………… 
อาย.ุ.……………ปี สญัชาติ………………ถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืน (ระบุ)…………………………….……… 
เลขท่ี..............................................ออกให ้ณ เขต/อ าเภอ..........................................จงัหวดั......................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................หมู่ท่ี............................ 
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ.........................................................จงัหวดั..................................................... 
เป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนขา้พเจา้ในกิจการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์ พ.ศ. 2558 
กบั กองควบคุมอาหารและยาสตัว ์กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ีโดยให…้………………………………….. 
…..……………………….....เป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ  ในค าขอฯ ค าใหก้าร ค าร้อง หนงัสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตผลิตอาหารสตัว ์ การขอต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหารสตัว ์ การขออนุญาตน าเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์ 
การขอต่ออายนุ าเขา้ซ่ึงอาหารสัตว ์การข้ึนทะเบียนอาหารสตัว ์การขอแกไ้ขใบส าคญัการข้ึนทะเบียนอาหารสตัว ์การขออนุญาต
ขายอาหารสตัว ์การขอต่ออายใุบอนุญาตขายอาหารสตัว ์การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบส าคญัการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตว ์การขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงถอ้ยค า หรือขอ้ความใดๆ  ในค าขอและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งส้ิน  ตลอดจนการยื่นและ  
รับเอกสารหลกัฐาน  การช าระค่าธรรมเนียม  รับรองเอกสารต่างๆ  ใหถ้อ้ยค าต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  รับทราบค าสัง่ทางราชการ  
ตลอดจนการใดๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขา้พเจา้ได ้
 การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจดงักล่าวไดก้ระท าไป  ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจน้ีแลว้  ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ  และมีผลผกูพนั  
กบัขา้พเจา้เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นๆ  ดว้ยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี.............เดือน...................พ.ศ..........   
จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรั้บมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

หมายเหตุ - แนบส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน ของผูม้อบและผูรั้บมอบ (บุคคลธรรมดา)   

     

     
               

               

               

                    
            

               
               

                    
               

     

               

     

     

     

     



แบบรายงานปริมาณการผลิตอาหารสัตวป์ระเภทวตัถุดิบ,  ผลิตภณัฑน์มส าหรับสัตว ์
 (ประกอบค าขอต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหารสัตว)์ 

วนัท่ี...........……เดือน……………………..พ.ศ…………… 
 

เรียน ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว ์

  บริษทั, โรงงาน, หา้ง………………………………………………..………………........................................... 

ขอรายงานผลการผลิตอาหารสตัว ์ และปริมาณการใชว้ตัถุดิบอาหารสตัว ์ ประจ าปี พ.ศ…………. 

ของโรงงานอาหารสตัวป์ระเภท………………………….……………………………….ชนิด……………………………………….. 

ช่ืออาหารสตัวท์างการคา้………………………………………………..เลขทะเบียนอาหารสตัวท่ี์…………………………………. 

เพ่ือทราบดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองท่ีใชใ้นการผลิต  จ านวน……………………ชุด  ประสิทธิภาพการผลิตอาหารสตัว ์(ผลผลิตท่ีได)้ 

รวมสูงสุด……………………..ตนั/ชม. 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตรับวตัถดิุบไดสู้งสุด  ชุดละ……………………....ตนั/ชม. 

       รวม…………………………ตนั/ชม. 

ท างานเฉล่ียวนัละ………………………..ชม. เดือน………………………….วนั 

อตัราส่วนของวตัถุดิบ : ผลผลิต…………………………………………………………. 

ตน้ทุนการผลิต  บาท / กก…………………………………………………………….. 

2. ปริมาณการผลิต 

ชนิด วตัถุท่ีใชผ้ลิต ราคาวตัถุดิบ ผลผลิตท่ีได ้ ราคาขาย หมายเหต ุ
 (กก. หรือ ตนั) บาท/กก./ตนั (กก. หรือ ตนั) บาท/กก./ตนั  

มกราคม      

กมุภาพนัธ์      

มีนาคม      

เมษายน      

พฤษภาคม      

มิถุนายน      

กรกฎาคม      

สิงหาคม      

กนัยายน      

ตุลาคม      

พฤศจิกายน      

ธนัวาคม      

รวม      

 

     ขอรับรองขอ้ความดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ…………………………………………. 
(………………………………………..)     

ต าแหน่ง………………………………………. 
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ทบ 3-1 

แบบรายงานปริมาณการผลิตอาหารสัตว ์
(ประกอบค าขอต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหารสตัว)์ 

วนัท่ี……….เดือน……….……….พ.ศ………….. 
 
เรียน ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์
  บริษทั……………………….……………ขอรายงานปริมาณการผลิตอาหารสัตว ์
ประเภท( สารผสมล่วงหนา้ / อาหารเสริมส าหรับสัตว ์)  และปริมาณการใชว้ตัถุดิบของโรงงาน
ประจ าเดือน………………………………….พ.ศ…………….เพื่อทราบดงัต่อไปน้ี 
 

1. ปริมาณการผลิตอาหารสัตว ์
 

เลขทะเบียน ปริมาณการผลิตในแต่ละปี (ตนั) รวม ราคาขายเฉล่ีย 
อาหารสัตวท่ี์ ปี……………

... 
ปี……………

... 
ปี……………

... 

 (บาท/ตนั) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

     ขอรับรองขอ้ความดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
ลงช่ือ………………………………. 

(………………………….....…) 
ต าแหน่ง……………………………. 

               

     

          

     
     



 
แบบรายงานผลการผลติอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูปและหัวอาหารสัตว์ 

วนัท่ี..........................เดือน..............................................พ.ศ. .......................... 
 
เรียน ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์

 บริษทั/โรงงาน/หา้ง.............................................................................................................ขอรายงาน 
สรุปปริมาณการผลิตอาหารสัตวแ์ละปริมาณการใชว้ตัถุดิบของโรงงานประจ าปี พ.ศ..................................... 
เพื่อทราบ   ดงัต่อไปน้ี 

ก. ปริมาณการผลิตอาหารสัตว ์
 

อาหารสัตว ์ ปริมาณการผลิต (ตนั) 
ส าหรับ อาหารสัตวผ์สมส าเร็จรูป หวัอาหารสัตว ์ สารผสมล่วงหนา้ 

ไก่เน้ือ    
ไก่ไข่, ไก่พนัธ์ุ    
สุกร    
เป็ด    
โคเน้ือ    
โคนม    
กระบือ    
กุง้    
ปลา    
แมว    
สุนขั    
กระต่าย    
อ่ืนๆ    
รวม    

   
 
 
 
 
 
 

ทบ1-1 

               

     
     



2 
ข. ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ 

 
ล าดบัท่ี ชนิดวตัถุดิบ ปริมาณการใช ้(ตนั) ราคา (บาท/ตนั) 

1 ปลายขา้ว   
2 ขา้วโพด   
3 ร าละเอียด   
4 ร าขา้วสาลี   
5 ร าสกดัน ้ามนั   
6 ปลาป่น   
7 กากถัว่ลิสง   
8 กากถัว่เหลือง   
9 ถัว่เหลืองอบ   
10 กากน ้าตาล   
11 กากเมล็ดทานตะวนั   
12 กากองุ่น   
13 มนัส าปะหลงั   
14 ถัว่เขียว   
15 ขา้วฟ่าง   
16 กระถินป่น   
17 กากเมล็ดปาลม์   
18 กากเรปซีด   
19 กากเบียร์   
20 กากเมล็ดยางพารา   
21 กากมะพร้าว   
22 เน้ือและกระดูกป่น   
23 ขนสัตวปี์กป่น   
24 กระดูกป่น   
25 เปลือกหอยป่น   

 
 
 
 
 



3 
 

ล าดบัท่ี ชนิดวตัถุดิบ ปริมาณการใช ้(ตนั) ราคา (บาท/ตนั) 
26 ไดแคลเซียมฟอตเฟต   
27 หินฝุ่ น   
28 นมผง   
29 หางนมผง   
30 หางเนยผง   
31 น ้ามนัปาลม์   
32 น ้ามนั   
33 อ่ืนๆ   

 
 
      ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
       ลงช่ือ............................................................... 
               (..............................................................) 
               ต าแหน่ง............................................................. 

(ประทบัตราบริษทั/หา้ง) 
 
 
 
 

     
     



รายการเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตอาหารสัตว์

ล าดบั 
ท่ี 

รายการ ขนาด และชนิด ผูส้ร้าง แบบรุ่น แรงมา้/เคร่ือง ประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุด(ตนั/ชม.) 

งานท่ีใช ้ จ านวน หมายเหต ุ

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรือต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหารสตัว ์

 
รายละเอยีดสถานผลติอาหารสัตว์และสถานทีข่ายอาหารสัตว์ 

 
ช่ือผูผ้ลิต………………………………….……………ช่ือผูด้  าเนินกิจการ………….…………………………………. 
ใบอนุญาตผลิตอาหารสตัว ์ เล่มท่ี…….ฉบบัท่ี………………ออกให ้ณ วนัท่ี…….เดือน……..……………พ.ศ……... 
ใบอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี…….เดือน………………….….……พ.ศ……..….ประเภทอาหารสตัวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
  ประเภทวตัถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………… 
  ประเภทวตัถุท่ีผสมแลว้  ชนิด………………………………………………………………………… 
  ประเภทอาหารเสริมส าหรับสตัว ์ ชนิด……………………………………………………….………. 
  ประเภทผลิตภณัฑน์มส าหรับสัตว ์ ชนิด……………………………………………………………… 
มีสถานท่ีผลิตช่ือ……………………………………………………………อยูท่ี่อาคาร………………………………… 
ชั้นท่ี………….เลขท่ี……………หมู่………….ซอย…………….……………..…ถนน……………………………….. 
แขวง/ต าบล………………………………….เขต/อ าเภอ…………………………….จงัหวดั………………….……….. 
รหสัไปรษณีย…์………………หมายเลขโทรศพัท…์……………………………….. 
สถานท่ีขา้งเคียงและขอ้สงัเกตท่ีเห็นไดช้ดัเจน…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….ตามรายละเอียดของแผนท่ีหนา้ 2 
มีสถานท่ีขายอาหารสตัวช่ื์อ………………………………………………ช่ืออาคาร……………………………………. 
ชั้นท่ี……………………………………..เลขท่ี…………………..หมู่ท่ี………...ซอย…………………………………..
ถนน………………………….แขวง/ต าบล………………………………..เขต/อ าเภอ…………………………………. 
จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………….หมายเลขโทรศพัท…์…………………… 
สถานท่ีขา้งเคียงและขอ้สงัเกตท่ีเห็นไดช้ดัเจน…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….ตามรายละเอียดของแผนท่ีหนา้ 2 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบท่ีติดต่อไดส้ะดวกตามสถานท่ี  คือ  

1. สถานท่ีผลิต  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………… 
2. สถานท่ีขายอาหารสตัว ์ ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………... 

ผูรั้บมอบอ านาจจากผูรั้บใบอนุญาตช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
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แผนท่ีตั้งสถานท่ีผลิตอาหารสตัวข์อง (บริษทั, หจก., หสน.)…………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
แผนท่ีตั้งสถานท่ีขายอาหารสตัวข์อง (บริษทั, หจก., หสน.)…………………………………………………………….. 

 

 

ทิศเหนือ 
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