แบบ ผ.ส. ๒
เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร้ ับคาขอ

คาขอต่ ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสั ตว์
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
๑.ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี สัญชาติ............................บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให้ ณ
อาเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................
เลขทะเบียน...............................................................มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ถนน...........................................................................หมู่ที่..........................................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต อายุ........................ปี สัญชาติ.........................บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ).....................................................................................................เลขที่........................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบ่ า้ นเลขที่.....................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................
โดยมีผดู้ าเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................อายุ..........................ปี
สัญชาติ......................................บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
เลขที่.......................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู่ที่............
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................

๒
ได้รับใบอนุ ญาตผลิตอาหารสัตว์ เล่มที่..............ฉบับที่...................ออกให้ ณ วันที่.............................
เดือน...............................พ.ศ. .....................และใบอนุญาตจะสิ้ นอายุ วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............
มีสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ชื่อ..........................................................................................อยูเ่ ลขที่...............................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................
เลขหมายโทรศัพท์............................................
และมีสถานที่ขายอาหารสัตว์ ชื่อ...........................................................................................................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู่ที่....................
ตาบล/แขวง....................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมายโทรศัพท์............................................
๒. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตผลิตอาหารสัตว์ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิ ทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร..................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๒ ประเภท.........................................................ชนิด.................................................................
ประสิ ทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร..................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๓ ประเภท........................................................ชนิด..................................................................
ประสิ ทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร..................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๔ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิ ทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร..................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๕ ประเภท.........................................................ชนิด..................................................................
ประสิ ทธิภาพในการผลิตของเครื่ องจักร..................................................................(ตัน/ชม.)
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๓.๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรื อใบแทน
(๓.๒) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(๓.๓) หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(๓.๔) สาเนาหรื อรู ปถ่ายทะเบียนบ้าน
(๓.๕) สาเนาหรื อรู ปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรอื่นซึ่ งใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนได้

๓
(๓.๖) สาเนาใบอนุ ญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข (กรณี ที่เป็ นกิจการค้า
ซึ่ งต้องได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข)
(๓.๗) รายการเครื่ องจักร เครื่ องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ชนิ ด ขนาด (แรงม้า)
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
(๓.๘) แบบรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์
(๓.๙) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่..................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญาต

หมายเหตุ

ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

๔
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง........................................................................

คาสั่ ง
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง........................................................................

หมายเหตุของเจ้ าหน้ าที่
ผูย้ นื่ คาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่........................................................
เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตามคาร้องขอชาระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................................พ.ศ. .........................
ต่อใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ให้แล้ว เล่มที่...............................................ฉบับที่.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ..............................

(ลายมือชื่อ)...................................................................
ตาแหน่ง........................................................................

ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอานาจ
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า……………………..……………………….…………..……………………………….(ชื่อ,ประเภทนิติบุคคล)
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ ...............…หมู่ที่…………....ถนน…………………………ตาบล/แขวง…….…………....……….………..
อาเภอ/เขต ..................................................จังหวัด ………………………………………………...โดยมี……………………………………………...
……………………………………………เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิ ชย์
เลขที่……………ลงวันที่…………...………………ขอมอบอานาจให้……………………………………….………….เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ข้าพเจ้าในกิ จการเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติควบคุ มคุ ณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
กรมปศุ สัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ โดยให้………………….………………………………………………….เป็ นผูม้ ี อานาจลง
ลายมือชื่อ ในคาขอฯ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขอต่อ
อายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขออนุ ญาตนาเข้าซึ่ งอาหารสัตว์ การขอต่ออายุนาเข้าซึ่ งอาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอ
แก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบี ยนอาหารสัตว์ การขออนุ ญาตขายอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุ ญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทน
ใบอนุ ญาตฯ การขอใบแทนใบสาคัญ การขึ้นทะเบี ยนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคา หรื อข้อความใดๆ ในคาขอและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนการยื่นและรับเอกสารหลักฐาน การชาระค่าธรรมเนี ยม รับรองเอกสารต่างๆ ให้ถอ้ ยคาต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รับทราบคาสัง่ ทางราชการ ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่ งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้า
พยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
(………………………………………….)

หมายเหตุ - แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอานาจและแต่ งตั้งผู้ดาเนินกิจการ
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า……………………………………………………………………..(ชื่อ,ประเภทนิติบุคคล)
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่………………………หมู่ที่………..ถนน………………………………ตาบล/แขวง……..………..
อาเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………………...โดยมี………………………………..…….
..…………………………………………………เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่…………………...ลงวันที่…………....…………………………ขอมอบอานาจและแต่งตั้ง
ให้…..…..………………………………………………….เป็ นผูด้ าเนินกิจการของบริ ษทั และมีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้า
ในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ
ในคาขอ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสาร รับทราบคาสัง่ ของทางราชการ ลงนามในเอกสารทั้งปวง ตลอดจน
การใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้าพเจ้า เสมือนหนึ่ งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้
เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนิ นกิจการ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนิ นกิจการ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
(………………………………………….)
หมายเหตุ

- แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน
ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

หนังสื อสั ญญาข้ อตกลงและให้ ความยินยอม
เขียนที่…………………………………………………..
วันที่……….เดือน…………………………………..พ.ศ……………
ข้าพเจ้า…………………………………………………………….อายุ………….ปี เชื้อชาติ…………………
สัญชาติ…………………….มีภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่…………………หมู่ที่……………ตาบล…………………………
อาเภอ…………………………………จังหวัด………………..………………เป็ นผูม้ ีสิทธิ ครอบครองที่ดิน/และอาคาร
เลขที่……………หมู่ที่……ซอย……………………………ถนน…………………….ตาบล…………………………..
อาเภอ………………………………จังหวัด………………..………………โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอทาหนังสื อสัญญา
ข้อตกลงและให้ความยินยอมไว้ต่อ………………………………………………..อายุ……….ปี เชื้อชาติ……………...
สัญชาติ……………….มีภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่……………หมู่ที่……ซอย………………………ถนน………………..
ตาบล…………………………….อาเภอ……………………………จังหวัด………………………...ดังมีขอ้ สัญญาดังนี้
ตามที่………………………………………………………………………….มีความประสงค์จะขอตั้งสถานที่
ผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย / สถานที่นาเข้าซึ่ งอาหารสัตว์เพื่อขาย / สถานที่เก็บอาหารสัตว์ / สถานที่ขายอาหารสัตว์
เลขที่……………หมู่ที่……ซอย……………………………ถนน…………………….ตาบล…………………………..
อาเภอ………………………………จังหวัด………………..……………….…นั้น ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ ีสิทธิ ครอบครอง
ในสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น ยินยอมให้……………………………………………………………….….ใช้สถานที่แห่ งนี้
ดาเนิ นกิจการตามความประสงค์ได้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ถือใบอนุญาต และข้าพเจ้ายังมีสิทธิ ครอบครอง
อยูห่ นังสื อสาคัญฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ ายได้ฟังและอ่านเป็ นที่เข้าใจแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………คู่สญ
ั ญา
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน
(……………………………………………..)

หมายเหตุ

ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล กรณี นิติบุคคลเป็ นผูใ้ ห้คายินยอมและสาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาและคู่สญ
ั ญา และหลักฐานสิ ทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายของผูใ้ ห้ความยินยอม

ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอานาจ
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า…………………….…………………………………….อายุ……………….…ปี
สัญชาติ......................บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ...................................................เลขที่......................................
ออกให้ ณ เขต /อาเภอ.......................................……จังหวัด…….………………....……….…อยูบ่ า้ นเลขที่..............................
ตรอก/ซอย.................................................ถนน........................................หมูท่ ี่.......................แขวง/ตาบล...................................
อาเภอ/เขต……………..………จังหวัด…………..………...ขอมอบอานาจให้………………………..……………...…………
อายุ..……………ปี สัญชาติ………………ถือบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)…………………………….………
เลขที่..............................................ออกให้ ณ เขต/อาเภอ..........................................จังหวัด.........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................หมู่ที่............................
แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ.........................................................จังหวัด.....................................................
เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้……………………………………..
…..……………………….....เป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อ ในคาขอฯ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนามในเอกสารทั้งปวง
ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขออนุญาตนาเข้าซึ่ งอาหารสัตว์
การขอต่ออายุนาเข้าซึ่ งอาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขออนุญาต
ขายอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคา หรื อข้อความใดๆ ในคาขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้ น ตลอดจนการยื่นและ
รับเอกสารหลักฐาน การชาระค่าธรรมเนียม รับรองเอกสารต่างๆ ให้ถอ้ ยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รับทราบคาสัง่ ทางราชการ
ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่ งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่.............เดือน...................พ.ศ..........
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
(………………………………………….)
- แนบสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ (บุคคลธรรมดา)

แบบรายงานปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์ประเภทวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์
(ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์)
วันที่...........……เดือน……………………..พ.ศ……………
เรี ยน

ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสตั ว์
บริ ษทั , โรงงาน, ห้าง………………………………………………..………………...........................................
ขอรายงานผลการผลิตอาหารสัตว์ และปริ มาณการใช้วตั ถุดิบอาหารสัตว์ ประจาปี พ.ศ………….
ของโรงงานอาหารสัตว์ประเภท………………………….……………………………….ชนิด………………………………………..
ชื่ออาหารสัตว์ทางการค้า………………………………………………..เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่………………………………….
เพื่อทราบดังต่อไปนี้
1. เครื่ องที่ใช้ในการผลิต จานวน……………………ชุด ประสิ ทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ (ผลผลิตที่ได้)
รวมสูงสุด……………………..ตัน/ชม.
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตรับวัตถุดิบได้สูงสุด ชุดละ……………………....ตัน/ชม.
รวม…………………………ตัน/ชม.
ทางานเฉลี่ยวันละ………………………..ชม. เดือน………………………….วัน
อัตราส่วนของวัตถุดิบ : ผลผลิต………………………………………………………….
ต้นทุนการผลิต บาท / กก……………………………………………………………..
2. ปริ มาณการผลิต
ชนิด
วัตถุที่ใช้ผลิต
ราคาวัตถุดิบ
ผลผลิตที่ได้
ราคาขาย
หมายเหตุ
(กก. หรื อ ตัน)
บาท/กก./ตัน
(กก. หรื อ ตัน)
บาท/กก./ตัน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
ขอรับรองข้อความดังกล่าวเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………..)
ตาแหน่ง……………………………………….

ทบ4-1

ทบ 3-1

แบบรายงานปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์
(ประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์)

วันที่……….เดือน……….……….พ.ศ…………..
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์
บริ ษทั ……………………….……………ขอรายงานปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์
ประเภท( สารผสมล่วงหน้า / อาหารเสริ มสาหรับสัตว์ ) และปริ มาณการใช้วตั ถุดิบของโรงงาน
ประจาเดือน………………………………….พ.ศ…………….เพื่อทราบดังต่อไปนี้
1. ปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์
เลขทะเบียน
อาหารสัตว์ที่

ปริ มาณการผลิตในแต่ละปี (ตัน)

ปี …………… ปี …………… ปี ……………
...
...
...

รวม

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ตัน)

ขอรับรองข้อความดังกล่าวเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….
(………………………….....…)
ตาแหน่ง…………………………….

ทบ1-1
แบบรายงานผลการผลิตอาหารสั ตว์ ผสมสาเร็จรู ปและหัวอาหารสั ตว์
วันที่..........................เดือน..............................................พ.ศ. ..........................
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสิ นค้าปศุสัตว์
บริ ษทั /โรงงาน/ห้าง.............................................................................................................ขอรายงาน
สรุ ปปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์และปริ มาณการใช้วตั ถุดิบของโรงงานประจาปี พ.ศ.....................................
เพื่อทราบ ดังต่อไปนี้
ก. ปริ มาณการผลิตอาหารสัตว์
อาหารสัตว์
สาหรับ
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่, ไก่พนั ธุ์
สุ กร
เป็ ด
โคเนื้ อ
โคนม
กระบือ
กุง้
ปลา
แมว
สุ นขั
กระต่าย
อื่นๆ
รวม

อาหารสัตว์ผสมสาเร็ จรู ป

ปริ มาณการผลิต (ตัน)
หัวอาหารสัตว์

สารผสมล่วงหน้า

2
ข. ปริ มาณการใช้วตั ถุดิบ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชนิดวัตถุดิบ
ปลายข้าว
ข้าวโพด
ราละเอียด
ราข้าวสาลี
ราสกัดน้ ามัน
ปลาป่ น
กากถัว่ ลิสง
กากถัว่ เหลือง
ถัว่ เหลืองอบ
กากน้ าตาล
กากเมล็ดทานตะวัน
กากองุ่น
มันสาปะหลัง
ถัว่ เขียว
ข้าวฟ่ าง
กระถินป่ น
กากเมล็ดปาล์ม
กากเรปซีด
กากเบียร์
กากเมล็ดยางพารา
กากมะพร้าว
เนื้อและกระดูกป่ น
ขนสัตว์ปีกป่ น
กระดูกป่ น
เปลือกหอยป่ น

ปริ มาณการใช้ (ตัน)

ราคา (บาท/ตัน)

3
ลาดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33

ชนิดวัตถุดิบ
ไดแคลเซียมฟอตเฟต
หินฝุ่ น
นมผง
หางนมผง
หางเนยผง
น้ ามันปาล์ม
น้ ามัน
อื่นๆ

ปริ มาณการใช้ (ตัน)

ราคา (บาท/ตัน)

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
(ประทับตราบริ ษทั /ห้าง)

รายการเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ลาดับ
ที่

รายการ ขนาด และชนิด

ผูส้ ร้าง

แบบรุ่ น

แรงม้า/เครื่ อง

ประสิ ทธิภาพการ
ผลิตสูงสุด(ตัน/ชม.)

งานที่ใช้

จานวน

หมายเหตุ

1

เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรื อต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

รายละเอียดสถานผลิตอาหารสั ตว์ และสถานทีข่ ายอาหารสั ตว์
ชื่อผูผ้ ลิต………………………………….……………ชื่อผูด้ าเนินกิจการ………….………………………………….
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ เล่มที่…….ฉบับที่………………ออกให้ ณ วันที่…….เดือน……..……………พ.ศ……...
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ …….เดือน………………….….……พ.ศ……..….ประเภทอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
ประเภทอาหารเสริ มสาหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
มีสถานที่ผลิตชื่อ……………………………………………………………อยูท่ ี่อาคาร…………………………………
ชั้นที่………….เลขที่……………หมู่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
แขวง/ตาบล………………………………….เขต/อาเภอ…………………………….จังหวัด………………….………..
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมายเลขโทรศัพท์…………………………………..
สถานที่ขา้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตามรายละเอียดของแผนที่หน้า 2
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ………………………………………………ชื่ออาคาร…………………………………….
ชั้นที่……………………………………..เลขที่…………………..หมู่ที่………...ซอย…………………………………..
ถนน………………………….แขวง/ตาบล………………………………..เขต/อาเภอ………………………………….
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….หมายเลขโทรศัพท์………………………
สถานที่ขา้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตามรายละเอียดของแผนที่หน้า 2
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่ คือ
1. สถานที่ผลิต ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………
2. สถานที่ขายอาหารสัตว์ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………...
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูร้ ับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………

ทบ 6

2

แผนที่ต้ งั สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………..
ทิศเหนือ

แผนที่ต้ งั สถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………..
ทิศเหนือ

