แบบ ผ.ส. ๑

คำขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์

เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร้ ับคำขอ

บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
๑.ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................................................
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดำ อำยุ......................ปี สัญชำติ............................บัตรประจำตัวประชำชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให้ ณ
อำเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบ่ ำ้ นเลขที่..................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศัพท์.........................................................................
บริษัทจากัด
10 กันยายน 2546
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท. .....................................................จดทะเบี
ยนเมื่อ.............................
25/10
45014600511
เลขทะเบียน...............................................................มี
สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ลาดพร้ าว
คลองจั่น
่ที่..........................................ต
ถนน...........................................................................หมู
ำบล/แขวง............................
บางกะปิ
10250
กรุ งเทพมหานคร
อำเภอ/เขต.......................................................จั
งหวัด.................................................รหั
สไปรษณี ย.์ ........................
0-2651-4995
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
เลขหมำยโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
ไทย, ไทย ตรประจำตัวประชำชน
30, 35
ผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญำต อำยุ........................ปี
สัญชำติ.........................บั
บัตรประจาตัวประชาชน
1234569876543, 1234569876537
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)................................................................................................เลขที
่........................................
กรุ งเทพมหานคร
บางรัก, บางจาก
กรุ งเทพมหานคร บ่ ำ้ นเลขที่.....................
138 , 159
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...........................................................จั
งหวัด.................................อยู
สายลม, สุ ขสบาย
สุ ขสบาย , แสนสบาย
9, 8
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
กรุ งเทพมหานคร
บางรัก, บางจาก
บางรัก, บางจาก งหวัด.................................
กรุ งเทพมหานคร
ตำบล/แขวง...........................................................อ
ำเภอ/เขต.........................................จั
15000, 14120
0-2689-4777 , 0-2539-4890
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศั
พท์.........................................................................


นางสาวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
30
โดยมีผดู ้ ำเนินกิจกำร ชื่อ...............................................................................อำยุ
..........................ปี
ไทย
บัตรประจาตัวประชาชน
สัญชำติ......................................บั
ตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
บางรัก
1234569876543
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อำเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
138
9
สายลม
สุ ขสบาย
่ที่............
อยูบ่ ำ้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
12/34
บางรัก
บางรัก
กรุ งเทพมหานคร
ตำบล/แขวง...........................................................อ
ำเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
0-2689-4777
15000
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศั
พท์.........................................................................

๒
๒. มีควำมประสงค์จะขอรับใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ ดังต่อไปนี้
กากถั่วเหลือง , ปลาป่ น ,ขนสั ตว์ ปีกป่ น
วัตถุดิบ
๒.๑ ประเภท......................................................ชนิ
ด.........................................................................
40
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตั
น/ชม.)
วัตถุทผี่ สมแล้ ว
อาหารสั ตว์ ผสมสาเร็จรู ปและหัวอาหารสั ตว์
๒.๒ ประเภท.....................................................ชนิ
ด.......................................................................
หัวอาหารสั ต10ว์
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตั
น/ชม.)
วัตถุทผี่ สมแล้ ว
สารผสมล่วงหน้ า (พรีมิกซ์ )
๒.๓ ประเภท......................................................ชนิ
ด......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
ผลิตภัณฑ์ นมสาหรับสั ตว์
หางเนยผงดัดแปลงสาหรับสั ตว์
๒.๔ ประเภท........................................................ชนิ
ด......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
อาหารเสริมสาหรับสั ตว์
เสริมโปรตีน, ไขมัน, วิตามิน, แร่ ธาตุ
๒.๕ ประเภท........................................................ชนิ
ด......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร...................................................................(ตัน/ชม.)
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
โดยมีสถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ ชื่อ.......................................................................................................
25/10
ลาดพร้ าว
่ที่....................
อยูเ่ ลขที่........................................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................หมู
กรุ งเทพฯ
บางกะปิ
คลองจั่น
ตำบล/แขวง..................................................อ
ำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด............................................
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมำยโทรศั
พท์............................................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
และมีสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ ชื่อ.......................................................................................................
25/10
ลาดพร้ าว
่ที่....................
อยูเ่ ลขที่.......................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
คลองจั่น
บางกะปิ
กรุ งเทพฯ
ตำบล/แขวง.................................................อ
ำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด.............................................
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณีย์....................................................เลขหมายโทรศั
พท์............................................
๓. พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
 (๓.๑) เอกสำรแสดงกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำร


(๓.๒) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรอื่นซึ่ งใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชนได้



(๓.๓) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยทะเบียนบ้ำน

(๓.๔) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญำตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญำต)




(๓.๕) หนังสื อแสดงว่ำเป็ นผูด้ ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญำต)



(๓.๖) หนังสื อหรื อรู ปถ่ำยใบอนุญำตประกอบธุ รกิจสำหรับคนต่ำงด้ำว (กรณี ผขู ้ อ

อนุญำตเป็ นคนต่ำงด้ำว)

๓

(๓.๗) สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข (กรณี ที่
เป็ นกิจกำรค้ำซึ่ งต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข)
(๓.๘) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนหรื อใบรับแจ้งกำรประกอบ

กิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน (กรณี ที่เป็ นโรงงำนที่ตอ้ งแจ้งกำรประกอบกิจกำรหรื อต้องได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน
 (๓.๙) รำยกำรเครื่ องจักร เครื่ องมือ พร้ อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต ชนิ ด ขนำด (แรงม้ำ)
 (๓.๑๐) แบบรำยงำนผลกำรผลิตอำหำรสัตว์
ทบ.6
 (๓.๑๑) เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ได้แก่.............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................


(ลำยมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญำต
(นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ)
ตาแหน่ งผู้ดาเนินกิจการ

หมายเหตุ

ใส่ เครื่ องหมำย  ในช่อง

หน้ำข้อควำมที่ตอ้ งกำร

๔

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

(ลำยมือชื่อ)...................................................................
ตำแหน่ง........................................................................

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

(ลำยมือชื่อ)...................................................................
ตำแหน่ง........................................................................

หมายเหตุของเจ้ าหน้ าที่
ผูย้ นื่ คำขอได้ชำระเงินค่ำธรรมเนียมแล้วตำมใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่..................................................
เลขที่.................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตำมคำร้องขอชำระเงินค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตเลขที่...........................................................ลงวันที่....................
เดือน.................................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ให้แล้ว เล่มที่........................................ฉบับที่.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ..........................

(ลำยมือชื่อ)...................................................................
ตำแหน่ง........................................................................

หนังสื อนี้รับรองเฉพำะข้อควำมที่บริ ษทั
ได้นำมำจดทะเบียนไว้เพื่อผลทำงกฎหมำยเท่ำนั้น
ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหำไว้พิจำรณำฐำนะ

ตัวอย่ าง

ที่ สจ. 6003776

คำรับรองที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งมีเลขที่
มีลำยมือชื่อเต็มนำยทะเบียน
และประทับตรำนำยทะเบียนด้วย

สำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่ำบริ ษทั นี้ ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จำกัด
50114600611
25 กันยายน 2546
ทะเบียนเลขที่………………………………………….เมื
่อวันที่…………………………………..ปรำกฏข้
อควำม
ในรำยกำรตำมเอกสำรทะเบียน ณ วันออกหนังสื อ ดังนี้
พันธมิตรอาหารสั ตว์
1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ………………………………………………………….จ
ำกัด”
3
2. กรรมกำรของบริ ษทั มี ……………………คน
ตำมรำยชื่ อ ดังต่อไปนี้
นางสาวเอือ้ มดาว ไปไม่ ถึง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………...
นายสมชาย กล้าหาญ
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………...
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………...
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………...
3. จำนวนหรื อชื่อกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันประทับตราบริษัท
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 1,000,000 - / หนึ่งล้าน 4. ทุนจดทะเบียน กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงิน…………………………………………………..บำท
25/10 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
5. สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
3 น
6. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มี…22….ข้อ ดังปรำกฏในสำเนำเอกสำรแนบท้ำยหนังสื อรับรองนี้ จำนวน…แผ่
โดยมีลำยมือชื่อนำยทะเบียนซึ่ งรับรองเอกสำรและประทับตรำสำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นสำคัญ
25 กันยายน 2546
ออกให้ ณ วันที่…………………………………..…
………………………………………………………
(…………………………………………………….)
นำยทะเบียน

แบบ ว.1

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

สำเนำเอกสำรนี้แนบท้ำยหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นำยทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ทวั่ ไป
(1) ซื้ อ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอื่น
ซึ่ งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
(2) ขำย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำรอื่น
(3) เป็ นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
กำรหำสมำชิกให้สมำคม และกำรค้ำหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจำกธนำคำร นิ ติบุคคล หรื อสถำบันกำรเงินอื่น และให้กยู้ มื เงินหรื อให้
เครดิตด้วยวิธีกำรอื่น โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตำม รวมทั้งกำรรับ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงินหรื อ
ตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้อย่ำงอื่น เว้นแต่ในธุ รกิจธนำคำร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทำกำรจัดตั้งสำนักงำนสำขำหรื อแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
(6) เข้ำเป็ นหั้นส่ วนจำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จำกัด และ
บริ ษทั มหำชนจำกัด
วัตถุประสงค์ประกอบพำณิ ชย์กรรม
(7) ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวติ เนื้ อสัตว์ชำแหละ เนื้ อสัตว์แช่แข็ง และเนื้ อสัตว์บรรจุกระป๋ อง
(8) ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กำแฟ เม็ดมะม่วงหิ นพำนต์
ถัว่ งำ ละหุ่ง ยำงแผ่น หรื อยำงชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มำจำกสิ นค้ำดังกล่ำว ครั่ง หนังสัตว์ เขำสัตว์ ไม้ แร่ ยำง
ยำงดิบ ยำงแผ่น หรื อยำงชนิ ดอื่นอันผลิตขึ้นหรื อได้มำจำกส่ วนหนึ่งส่ วนใดของต้นยำงพำรำของป่ ำ สมุนไพร
และพืชผลทำงกำรเกษตรอื่นทุกชนิด
(9) ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย พืชสวน บุหรี่ ยำเส้น เครื่ องดื่ม น้ ำดื่ม น้ ำแร่
น้ ำผลไม้ สุ รำ เบียร์ อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรสำเร็ จรู ป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง
เครื่ องปรุ งอำหำร น้ ำซอส น้ ำตำล น้ ำมันพืช อาหารสั ตว์ และเครื่ องบริ โภคอื่น
(10) ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเครำะห์
เส้นด้ำยยืด เครื่ องนุ่งห่ม เสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกำย เครื่ องประดับกำย ถุงเท้ำ ถุงน่อง เครื่ องหนัง รองเท้ำ
กระเป๋ ำ เครื่ องอุปโภคอื่น สิ งทอ อุปกรณ์เล่นกีฬำ

กรณี วตั ถุประสงค์สำหรับประกอบธุรกิ จบำงกิ จกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งขออนุญำต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบกิจกำรนั้น

แบบ ว.1

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

สำเนำเอกสำรนี้แนบท้ำยหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นำยทะเบียน

(11) ประกอบกิจกำรค้ำ เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องแก้ว เครื่ องครัว ตูเ้ ย็น
เครื่ องปรับอำกำศ เครื่ องฟอกอำกำศ พัดลม เครื่ องดูดอำกำศ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ เตำรี ดไฟฟ้ำ เครื่ องทำควำมร้ อน
เครื่ องทำควำมเย็น เตำอบไมโครเวฟ เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้ำดังกล่ำว
(12) ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และเครื่ องมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เครื่ องมือช่ำงทุกประเภท สี
เครื่ องมือทำสี เครื่ องตกแต่งอำคำร เครื่ องเหล็ก เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเคลือบ เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อุปกรณ์ประปำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้ำดังกล่ำว
(13) ประกอบกิจกำรค้ำ เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล เครื่ องทุนแรง ยำนพำหนะ เครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ำ
เครื่ องสู บน้ ำ เครื่ องบำบัดน้ ำเสี ย และเครื่ องกำจัดขยะ
(14) ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเชื้อเพลิง ถ่ำนหิ น ผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงำน และสถำนีบริ กำร
น้ ำมันเชื้ อเพลิง
(15) ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ ย ยำปรำบศัตรู พืช ยำบำรุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
(16) ประกอบกิจกำรค้ำเครื่ องสำอำง อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้เสริ มควำมงำม
(17) ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษ เครื่ องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์ หนังสื อ อุปกรณ์กำรเรี ยน กำรสอน
อุปกรณ์กำรถ่ำยภำพและภำพยนตร์ เครื่ องคำนวณ เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสำร
เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องมือสื่ อสำร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ นค้ำดังกล่ำว
(18) ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี อื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่ งดังกล่ำว
(19) ประกอบกิจกำรค้ำเม็ดพลำสติก พลำสติก หรื อสิ่ งอื่นซึ่ งมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน ทั้งที่อยูใ่ นสภำพ
วัตถุดิบหรื อสำเร็ จรู ป
(20) ประกอบกิจกำรค้ำ ยำงเทียม วัตถุหรื อสิ นค้ำดังกล่ำวโดยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์
(21) สั่งเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศและส่ งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซึ่ งสิ นค้ำตำมที่กำหนดไว้ใน
วัตถุที่ประสงค์
(22) ทำกำรประมูลเพื่อขำยสิ นค้ำเพื่อขำยสิ นค้ำตำมวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่ วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

กรณี วตั ถุประสงค์สำหรับประกอบธุรกิ จบำงกิ จกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งขออนุญำต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบกิจกำรนั้น

ตัวอย่ างการกรอกหนังสือมอบอานาจแต่ งตัง้ ผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)

ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท

หนังสื อมอบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ…………………………………………………………….……..(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน………………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง………..………..
กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และ
อำเภอ/เขต………………………….จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….
นายสมชาย กล้ าหาญ
..………………………………………………เป็
นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน
50114600611 นที่…………....……………………ขอมอบอ
25 กันยายน 2546
นิติบุคคล กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่……………………ลงวั
ำนำจและแต่งตั้ง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ให้…..…..…………………………………..................เป็
นผูด้ ำเนินกิจกำรของบริ ษทั และมีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ในคำขอ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสำร รับทรำบคำสัง่ ของทำงรำชกำร ลงนำมในเอกสำรทั้งปวง ตลอดจน
กำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้ แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้ำพเจ้ำ เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นายสมชาย กล้ าหาญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นายดา ใจดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นางสาวรักงาม มีดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ

- แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน
ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคลตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท
หนังสื อมอบอำนำจ
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ……………………..…………………..……………………………….(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน…………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง…….…………....……….…..
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต………………………………..จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….….
..…………………………………………………เป็ นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
กันยายน 2546
กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่…45014600511
………….........ลงวันที่…10………...…………ขอมอบอ
ำนำจให้……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 กับ
สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้…………………
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
…………………………………………….เป็
นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ ในคำขอฯ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนำมใน
เอกสำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขออนุญำตนำเข้ำซึ่ง
อำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์ กำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำร
ขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอใบแทนใบอนุญำตฯ กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ หรื อข้อควำมใดๆ ในคำขอและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนกำรยืน่ และ
รับเอกสำรหลักฐำน กำรชำระค่ำธรรมเนียม รับรองเอกสำรต่ำงๆ ให้ถอ้ ยคำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รับทรำบคำสัง่ ทำงรำชกำร
ตลอดจนกำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับ
ข้ำพเจ้ำเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นายสมศักดิ์ รักการดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นายสมชาติ ทองดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ - แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคลตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียนได้ ถ้ำปรำกฏในภำยหลังว่ำ กำรจดทะเบียนไม่ถูกต้อง

ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ
2
3
2546
เล่มที่……………………เลขที
่……………………ปี
…......................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
อนุญำตให้………………………………………………….………อำยุ
…..........................…….ปี
25/10
เชื้อชำติ………………สัญชำติ…………………….อยู
บ่ ำ้ นเลขที่/สำนักงำนเลขที่…………………..........................
คลองจั่น
ลาดพร้ าว
ตรอก/, ซอย……………………………….ถนน…………………………..แขวง……………………………………
บางกะปิ
0-2651-4995
เขต…………………………………………….กรุ
งเทพมหำนคร โทรศัพท์…………………………………………
การสะสมอาหารสั ตว์
ข้อ 1. ประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพประเภท...................................................................
12(3)
500 บาท
ลำดับที่...................................ค่
ำธรรมเนียม.....................................ใบเสร็
จรับเงินเล่มที่..............................................
4
02
กุมภาพันธ์
2546
เลขที่.........................ลงวั
นที่...................เดื
อน.................................................พ.ศ.......................................โดยใช้
ชื่อ
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
729
สถำนประกอบกำรว่ำ..........................................................................พื
้นที่ประกอบกำร............................ตำรำงเมตร
1,072
20
กำลังเครื่ องจักร....................................................แรงม้
ำ จำนวนคนงำน...................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่
25/10
ลาดพร้ าว
่ที่.................................ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................
.........................................หมู
คลองจั่น
บางกะปิ
0-2651-4995
แขวง…………………………เขต…………………………..กรุ
งเทพมหำนคร โทรศัพท์……………………..........
โทรสำร...........................................
ข้อ 2. ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขโดยเฉพำะ ดังต่อไปนี้
ให้ ปฏิบัติตามข้ อบังคับ เรื่ องการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2542
(1) .......................................................................................................................................
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544
(2) .......................................................................................................................................
31
ธันวาคม
2546
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………………เดื
อน.......................................พ.ศ...................
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.......................
(ลำยมือชื่อ)…………………………………………...
(................................................................)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ทะเบียนโรงงำนเลขที่
3 – 7 (1) – 1 / 43 กท.
1.................................

ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
02 – 216 / 2543
ที่.................................................

กระทรวงอุตสำหกรรม
มิถุนายน
2543
23
วันที่..........................เดื
อน......................................พ.ศ.............................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
อนุญำตให้.....................................................................................................สั
ญชำติ....................................
25/10
ลาดพร้ าว
อยูบ่ ำ้ น/สำนักงำนเลขที่...................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................
บางกะปิ
คลองจั่น
กรุ งเทพมหานคร
หมู่ที่................ต
ำบล/แขวง.........................................อ
ำเภอ/เขต................................จั
งหวัด...................................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
ชื่อโรงงำน...................................................................................................................................................................
7(1)
ประเภทหรื อชนิดของโรงงำนลำดับที่.........................................................................................................................
ผลิตอาหารสั ตว์
ประกอบกิจกำร...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
13
20
กำลังเครื่ องจักร............................................................แรงม้
ำ จำนวนคนงำน......................................................คน
25/10
ลาดพร้ าว
ตั้งอยู่ ณ เลขที่.................................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
คลองจั่น
หมู่ที่.....................คลอง..........................................แม่
น้ ำ....................................ต
ำบล/แขวง.....................................
กรุ งเทพมหานคร
บางกะปิ
อำเภอ/เขต.................................................................................จั
งหวัด........................................................................
ประกอบกิจกำรได้โดยให้เริ่ มประกอบกิจกำรโรงงำนภำยในกำหนด................................วัน นับแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ทั้งนี้มีรำยกำรสำระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(1) เงื่อนไขกำรอนุ ญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำนและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
(2) กำรแจ้งประกอบกิจกำรโรงงำน กำหนดสิ้ นอำยุใบอนุ ญำต และกำรต่ออำยุใบอนุ ญำต
(3) ในอนุญำตขยำยโรงงำน
(4) เงื่อนไขกำรอนุญำตให้ขยำยโรงงำน และกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
(5) กำรแจ้งประกอบกิจกำรโรงงำนในส่ วนที่ขยำย
(6) บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
(7) กำรอนุ ญำตโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
(8) บันทึกกำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
(9) ลำดับและจำนวนของเอกสำร

แสดงไว้ในลำดับที่ 2
แสดงไว้ในลำดับที่ 3
แสดงไว้ในลำดับที่ 4
แสดงไว้ในลำดับที่ 5
แสดงไว้ในลำดับที่ 6
แสดงไว้ในลำดับที่ 7
แสดงไว้ในลำดับที่ 8
แสดงไว้ในลำดับที่ 9
แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ลงชื่อ......................................................................ผูอ้ นุญำต
(.....................................................................)

แบบรำยงำนผลกำรผลิตอำหำรสัตว์
(ประกอบคำขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์)
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
ชื่อผูข้ ออนุญำต(โรงงำน, หจก., บริ ษทั )…………………………………………………………………………
ก. ประเภทอำหำรสัตว์ที่จะทำกำรผลิต
ปลำป่ น
1
 ประเภทวัตถุดิบได้แก่…………………………………………………………..จ
ำนวน……………สู
ตร
 ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว
ชนิดอำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ป
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดหัวอำหำรสัตว์
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดสำรผสมล่วงหน้ำ
จำนวน………………………….สู ตร
 ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์
ชนิดอำหำรเสริ มประเภทโปรตีน
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดอำหำรเสริ มประเภทแร่ ธำตุ
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดอำหำรเสริ มประเภทวิตำมิน
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดอำหำรเสริ มประเภทอื่นๆ
จำนวน………………………….สู ตร
 ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
ชนิดนมผงดัดแปลงสำหรับสัตว์
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดหำงเนยผงสำหรับสัตว์
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดอำหำรแทนนมสำหรับสัตว์
จำนวน………………………….สู ตร
ชนิดหำงเนยผงดัดแปลงสำหรับสัตว์
จำนวน…….……………………สู ตร
ข. ใช้สำหรับสัตว์
 ไก่

 เป็ ด

 สุ กร

 โค

 กระบือ

 อื่นๆ

ค.เครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
 ผลิตภำยในประเทศ
 ผลิตจำกต่ำงประเทศ (ระบุประเทศ)………………………………...

ง. ประมำณกำรผลิตและกำรขำยอำหำรสัตว์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชนิด สำหรับสัตว์
ปลำป่ นชั้นคุณภำพที่ 3

ประมำณกำรผลิต
ตัน/ปี
2,250

ประมำณกำรขำย ประมำณกำรส่ งออก
ภำยในประเทศ
ภำยในประเทศ หมำยเหตุ
ตัน/ปี
ตัน/ปี
2,250
-

จ. ประมำณกำรใช้วตั ถุดิบอำหำรสัตว์
ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต
ปลำสด, เศษหัวปลำ

ประมำณกำรใช้ ตัน/ปี
9,000

แหล่งที่มำของวัตถุดิบ
ประเทศไทย

ฉ. กำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรสัตว์
 กำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณภำพอำหำรสัตว์
กำรตรวจวิเครำะห์
วัตถุดิบอำหำรสัตว์
อำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ป
หัวอำหำรสัตว์
วัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์
อำหำรเสริ มสำหรับสัตว์
ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

มี

ไม่มี

 กำรตรวจสอบวิเครำะห์คุณภำพอำหำรสัตว์
ตรวจสอบในห้องปฏิบตั ิกำรของโรงงำน
ส่ งไปตรวจสอบที่อื่นคือ………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………...............

ลงชื่อ………………………………………………….
(……………………………………………..)
ตำแหน่ง………………………………………………

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอใบอนุ ญำตหรื อต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
รำยละเอียดสถำนผลิตอำหำรสัตว์และสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
ชื่อผูผ้ ลิต………………………………….……………ชื
่อผูอ้ ำเนินกิจกำร………….………………………………….
ใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ เล่มที่…….ฉบับที่…../…………ออกให้ ณ วันที่…….เดือน……..……………พ.ศ……...
ใบอนุญำตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ …….เดือน………………….….……พ.ศ……..….ประเภทอำหำรสัตว์ที่ได้รับใบอนุญำต
ปลำป่ น
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
มีสถำนที่ผลิตชื่อ……………………………………………………………อยู
ท่ ี่อำคำร…………………………………
25/10
ลำดพร้ำว
่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
ชั้นที่………….เลขที
่……………หมู
บำงกะปิ
คลองจัน่
กรุ งเทพมหำนคร
แขวง/ตำบล………………………………….เขต/อ
ำเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
10250
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมำยเลขโทรศั
พท์…………………………………..
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
มีสถำนขำยอำหำรสัตว์ชื่อ…………………………………………………อยู
ท่ ี่อำคำร…………………………………
25/10
ลำดพร้ำว
่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
ชั้นที่………….เลขที
่……………หมู
บำงกะปิ
คลองจัน่
กรุ งเทพมหำนคร
แขวง/ตำบล………………………………….เขต/อ
ำเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
10250
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมำยเลขโทรศั
พท์…………………………………..
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตำมสถำนที่ คือ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
1. สถำนที่ผลิต ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………
2. สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………...
นำยสมชำย กล้ำหำญ
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูร้ ับใบอนุญำตชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………

ทบ 6

บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………..
ทิศเหนือ

บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………..
ทิศเหนือ

ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด ปลำป่ น

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร ขนำดและชนิด
หม้อต้ม
หม้ออบ
เครื่ องบด
เครื่ องผสม
บอยเลอร์ (ผลิตไอน้ ำ)
หม้อกวนเย็น(ระบำยควำมร้อน)
เครื่ องชัง่

ผูส้ ร้ำง
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.

แบบรุ่ น
ธรรมดำ

แรงม้ำ/
เครื่ อง
15
100
30
20
9.6 ตัน
15
500 กก.

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้

จำนวน

ใช้ในกำรต้มปลำ
ใช้ในกำรอบแห้ง
ใช้ในกำรบดปลำป่ น
ใช้ในกำรผสม
ใช้ในกำรผลิตไอน้ ำ
ใช้ในกำรลดควำมร้อน
ใช้ในกำรชัง่

1
1
1
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด กำกถัว่ เหลือง

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องทำควำมสะอำด
เครื่ องตีแตก(CRACKING FEEDER)
เครื่ องแยกเปลือก(HULL PURIFIER)
เครื่ องนึ่ง(COOKER CONDITIONER)
เครื่ องรี ดเม็ดถัว่ ให้เป็ นแผ่น(FLAKING
ROLLER MILL)
เครื่ องนึ่งสุ กและทำให้เย็น
(TOASTING/COOLING)
เครื่ องบดละเอียด(HAMMER MILL)
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ(PACKING)

แบบรุ่ น

ผูส้ ร้ำง
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ

-

แรงม้ำ/
เครื่ อง
25
0.5
7.5
60
100

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้

จำนวน

แยกสิ่ งเจือปน
ตีเมล็ดถัว่ ให้แตก
แยกเปลือก
นึ่งถัว่
รี ดถัว่ ให้เป็ นแผ่น

1
2
1
1
1

สหรัฐ

-

-

-

นึ่งสุ กและทำให้เย็น

1

สหรัฐ
สหรัฐ

-

120
-

-

ทำให้ป่น
บรรจุอำหำร

1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ปและหัวอำหำร
สัตว์ก

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องบดวัตถุดิบ
เครื่ องชัง่ (WEIGUING HOPPER)
เครื่ องผสม
เครื่ องอัดเม็ด
เครื่ องขบ(CRUMBLER)
ถังเตรี ยมบรรจุ
หัวบรรจุ
จักรเย็บ(BAGGING MACHINE)

ผูส้ ร้ำง
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ

แบบรุ่ น
FEC 10
HRDB128-397
CPM2,000
CPM855S
แบบ 12 T
DH6AC

แรงม้ำ/
เครื่ อง
150
30
125
10
0.75

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้
บดวัตถุดิบ
ชัง่ วัตถุดิบ
ผสมอำหำรสัตว์
อัดเม็ด
บี้อำหำรสัตว์
เตรี ยมบรรจุ
บรรจุอำหำรสัตว์
เย็บถุงอำหำรสัตว์

จำนวน
1
1
1
1
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสำรผสมล่วงหน้ำ (พรี มิกซ์)

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องผสม
เครื่ องชัง่ ธรรมดำ
เครื่ องชัง่ อัตโนมัติ
เครื่ องบดส่ วนผสม

ผูส้ ร้ำง
บ. ไทยวำ จก.
บ. ไทยวำ จก.
บ. ไทยวำ จก.
บ. ไทยวำ จก.

แบบรุ่ น
15 กก.
1 กก.
-

แรงม้ำ/
เครื่ อง
0.5
0.5

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้
ผสมอำหำรสัตว์
ชัง่ อำหำรสัตว์
ชัง่ อำหำรสัตว์
บดสื่ อ

จำนวน
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
รำยกำร ขนำดและชนิด
ที่
1 เครื่ องผสม
2 เครื่ องชัง่ น้ ำหนัก
3 เครื่ องรี ดปำกถุง

ผูส้ ร้ำง
ทวีกลกำร
-

แบบรุ่ น
500 กก.
3 กก.
แบบขำเหยียบ

แรงม้ำ/
เครื่ อง
1.5
-

ประสิ ทธิภำพกำร
งำนที่ใช้
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
ผสมวัตถุดิบ
ชัง่ น้ ำหนัก
รี ดปำกถุง

จำนวน
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องผสม
เครื่ องชัง่ ธรรมดำ
เครื่ องชัง่ อัตโนมัติ
เครื่ องอัดไฮโดรลิค

ผูส้ ร้ำง
บ. รวยเจริ ญ จก.
บ. รวยเจริ ญ จก.
บ. รวยเจริ ญ จก.
บ. รวยเจริ ญ จก.

แบบรุ่ น
15 กก.
1 กก.
-

แรงม้ำ/
เครื่ อง
5
5

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้
ใช้ผสมอำหำรสัตว์
ชัง่ วัตถุดิบ
ชัง่ วิตำมิน,แร่ ธำตุ
อัดก้อนแร่ ธำตุ

จำนวน
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตั

แบบ ผ.ส. ๒

ว
อ
ย่ เลขที่รับ......................................
คำขอต่อใบอนุ ญำตผลิตอำหำรสัตว์
ำ วันที่............................................
ง ลงชื่อ..........................ผูร้ ับคำขอ
ก
เขียนที่....................................................................
ำ
วันที่................เดือน.................................พ.ศ.
....................
ร
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
ก
๑.ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................................................
ร
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดำ อำยุ......................ปี สัญชำติ............................บั
ตรประจำตัวประชำชน
อ
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให้
ณ
ก
อำเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยู
บ่ ำ้ นเลขที่..................
คำ
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
ข งหวัด.................................
ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต.........................................จั
อ
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศัพท์.........................................................................
ต่
10 กันยายน 2546
บริ
ษ
ท
ั
จ
ากั
ด
 ๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท. .....................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................
อ
25/10
45014600511
เลขทะเบียน...............................................................มี
สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
อ
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่..........................................ต
ถนน...........................................................................หมู
ำ ำบล/แขวง............................
บางกะปิ
10250
กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต.......................................................จั
งหวัด.................................................รหั
ยุ สไปรษณี ย.์ ........................
0-2651-4995
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ , นายสมชาย กล้ าหาญ
เลขหมำยโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
ใ
ไทย
, ไทย ตรประจำตัวประชำชน
30
,
35
ผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญำต อำยุ........................ปี สัญชำติ.........................บั
บ
บัตรประจาตัวประชาชน
, 1234569876537
หรื อบัตรอื่น (ระบุ).....................................................................................................เลขที
่ .1234569876543
.......................................
อ
บางรัก , บางจาก งหวัด..................................................อยู
138 , 159
กรุงเทพฯ , กรุงเทพฯ
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต..........................................จั
บ่ ำ้ นเลขที่.....................
นุ
สายลม , สุ ขสวัสดิ์
สุ ขสบาย , แสนสบาย
9,8
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
ญ
บางรัก , บางจาก
บางรัก , บางจาก
กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ
ตำบล/แขวง...........................................................อ
ำเภอ/เขต.........................................จั
ำ งหวัด.................................
15000, 14120
0-2689-4777 , 0-2539-4890
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศั
พท์.........................................................................
ต
30
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ ผ
โดยมีผดู ้ ำเนินกิจกำร ชื่อ...............................................................................อำยุ
..........................ปี
ไทย
ลิ บัตรประจาตัวประชาชน
สัญชำติ......................................บั
ตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
บางรัก ต
1234569876543
กรุงเทพมหานคร
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อำเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
138
9
สายลม
อ สุ ขสบาย
่ที่............
อยูบ่ ำ้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
บางรัก
12/34 บางรัก
ำ งหวัด.................................
กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง...........................................................อ
ำเภอ/เขต.........................................จั
0-2689-4777
15000
ห
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศั
พท์.........................................................................
ำ
ร
สั
ต

๒
30/2544
14
2
ได้รับใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ เล่มที่.............ฉบั
บที่...................ออกให้
ณ วันที่...........................
กุมภาพันธ์
2546
13
กุมภาพันธ์
2549
เดือน...............................พ.ศ.
..................และใบอนุ
ญำตจะสิ้ นอำยุ วันที่............เดื
อน............................พ.ศ.
...........
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
25/10
มีสถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ ชื่อ.........................................................................................อยู
เ่ ลขที่............................
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่...............ต
ตรอก/ซอย............................................ถนน...................................หมู
ำบล/แขวง.....................................
กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ
10250
อำเภอ/เขต......................................จั
งหวัด..............................................รหั
สไปรษณี ย.์ ................................................
0-2651-4995
เลขหมำยโทรศัพท์........................................
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
และมีสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ ชื่อ........................................................................................................
25/10
ลาดพร้ าว
่ที่....................
อยูเ่ ลขที่.......................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
คลองจัน่
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ตำบล/แขวง....................................................อ
ำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด..........................................
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมำยโทรศั
พท์............................................

๒. มีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุ ญำตผลิตอำหำรสัตว์ ดังต่อไปนี้
การถั่วลิสง
วัตถุดบิ
๒.๑ ประเภท......................................................ชนิ
ด..................................................................
10
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตั
น/ชม.)
๒.๒ ประเภท.....................................................ชนิด.......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๓ ประเภท......................................................ชนิด......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๔ ประเภท........................................................ชนิด......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร....................................................................(ตัน/ชม.)
๒.๕ ประเภท........................................................ชนิด......................................................................
ประสิ ทธิภำพในกำรผลิตของเครื่ องจักร...................................................................(ตัน/ชม.)
๓. พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๓.๑) ใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์หรื อใบแทน
(๓.๒) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญำตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญำต)
(๓.๓) หนังสื อแสดงว่ำเป็ นผูด้ ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญำต)
(๓.๔) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยทะเบียนบ้ำน
(๓.๕) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรอื่นซึ่ งใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชนได้

๓
(๓.๖) สำเนำใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข (กรณี ที่
เป็ นกิจกำรค้ำซึ่ งต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข)
(๓.๗) รำยกำรเครื่ องจักร เครื่ องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต ชนิด ขนำด
(แรงม้ำ) ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
(๓.๘) แบบรำยงำนผลกำรผลิตอำหำรสัตว์
(๓.๙) เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ได้แก่.................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

(ลำยมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญำต

หมายเหตุ

ใส่ เครื่ องหมำย  ในช่อง

หน้ำข้อควำมที่ตอ้ งกำร

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

(ลำยมือชื่อ)...................................................................
ตำแหน่ง........................................................................

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

(ลำยมือชื่อ)...................................................................
ตำแหน่ง........................................................................

หมายเหตุของเจ้ าหน้ าที่
ผูย้ นื่ คำขอได้ชำระเงินค่ำธรรมเนียมแล้วตำมใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่....................................................
เลขที่.................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตำมคำร้องขอชำระเงินค่ำธรรมเนียม ใบอนุ ญำตเลขที่............................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................................พ.ศ. ......................
ต่อใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ให้แล้ว เล่มที่..........................................ฉบับที่.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ...........................

(ลำยมือชื่อ)...................................................................
ตำแหน่ง......................................................................

ตัวอย่ าง
2
เล่มที่.......................
30/2546
ฉบับที่.....................

แบบ บ.ผ.ส. ๑

กรมปศุสัตว์
ใบอนุญาตผลิตอาหารสั ตว์
วัตถุดบิ ชนิด ปลาป่ น
(ประเภท....................................................................................................)
--------------------------------------ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
.......................................................................................................
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
โดยมี.......................................................................................เป็
นผูด้ ำเนิน กิจกำร เพื่อแสดงว่ำเป็ นผูร้ ับ
อนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ สถำนที่ผลิตอำหำร
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
25/10
สัตว์ ชื่อ..................................................................อยู
เ่ ลขที่...........................ตรอก/ซอย............................................
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
บางกะปิ
่ที่...................ต
ถนน....................................................หมู
ำบล/แขวง...........................................อ
ำเภอ.................................
10250
กรุ งเทพมหานคร
0-2651-4995
จังหวัด.............................................................รหั
สไปรษณี ย.์ ...............................เลขหมำยโทรศั
พท์...................................
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
25/10
และมีสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ ชื่อ......................................................................อยู
เ่ ลขที่...........................
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่....................ต
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................หมู
ำบล/แขวง..............................
บางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร
10250
อำเภอ/เขต......................................................จั
งหวัด......................................................รหั
สไปรษณี ย.์ ................................
0-2651-4995
เลขหมำยโทรศัพท์...................................................
2549
2
ตุลาคม
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่....................เดื
อน...........................................พ.ศ...................
และให้ใช้ได้เฉพำะสถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตฉบับนี้เท่ำนั้น
2546
1
ตุลาคม
ออกให้ ณ วันที่.......................เดื
อน................................................พ.ศ......................

(ลำยมือชื่อ)..........................................................................
ตำแหน่ง..............................................................................
ผูอ้ นุญำต
คำเตือน
๑. ผูร้ ับใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ตอ้ งแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ หำกไม่ปฏิบตั ิตำม
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
๒. กำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้ นอำยุ

หนังสื อนี้รับรองเฉพำะข้อควำมที่บริ ษทั
ได้นำมำจดทะเบียนไว้เพื่อผลทำงกฎหมำยเท่ำนั้น
ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหำไว้พิจำรณำฐำนะ

ตัวอย่ าง

ที่ สจ. 6003776

คำรับรองที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งมีเลขที่
มีลำยมือชื่อเต็มนำยทะเบียน
และประทับตรำนำยทะเบียนด้วย

สำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่ำบริ ษทั นี้ ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จำกัด
45014600511
10 กันยายน 2546
ทะเบียนเลขที่………………………………………….เมื
่อวันที่…………………………………..ปรำกฏข้
อควำมใน
รำยกำรตำมเอกสำรทะเบียน ณ วันออกหนังสื อ ดังนี้
พันธมิตรอาหารสัตว์
7. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ………………………………………………………….จ
ำกัด”
3
8. กรรมกำรของบริ ษทั มี ……………………คน
ตำมรำยชื่ อ ดังต่อไปนี้
นางสาวเอื้อมดาว ไปไม่ ถึง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………...
นายสมชาย กล้ าหาญ
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………...
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………...
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………...
9. จำนวนหรื อชื่อกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันประทับตราบริษัท
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 1,000,000 - / หนึ่งล้ าน 10. ทุนจดทะเบียน กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงิน…………………………………………………..บำท
25/10 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
11. สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
3 น
12. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มี…22….ข้อ ดังปรำกฏในสำเนำเอกสำรแนบท้ำยหนังสื อรับรองนี้ จำนวน…แผ่
โดยมีลำยมือชื่อนำยทะเบียนซึ่ งรับรองเอกสำรและประทับตรำสำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นสำคัญ
20 กันยายน 2546
ออกให้ ณ วันที่…………………………………..…

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

นำยทะเบียน

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

แบบ ว.1

สำเนำเอกสำรนี้แนบท้ำยหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นำยทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ทวั่ ไป
(1) ซื้ อ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอื่น
ซึ่ งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
(2) ขำย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ำยทรัพย์สินโดยประกำรอื่น
(3) เป็ นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
กำรหำสมำชิกให้สมำคม และกำรค้ำหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจำกธนำคำร นิ ติบุคคล หรื อสถำบันกำรเงินอื่น และให้กยู้ มื เงินหรื อให้เครดิต
ด้วยวิธีกำรอื่น โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตำม รวมทั้งกำรรับ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงินหรื อตรำสำร
ที่เปลี่ยนมือได้อย่ำงอื่น เว้นแต่ในธุ รกิจธนำคำร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทำกำรจัดตั้งสำนักงำนสำขำหรื อแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
(6) เข้ำเป็ นหั้นส่ วนจำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั จำกัด และ
บริ ษทั มหำชนจำกัด
วัตถุประสงค์ประกอบพำณิ ชย์กรรม
(7) ประกอบกิจกำรค้ำสัตว์มีชีวติ เนื้ อสัตว์ชำแหละ เนื้ อสัตว์แช่แข็ง และเนื้ อสัตว์บรรจุกระป๋ อง
(8) ประกอบกิจกำรค้ำ ข้ำว ข้ำวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กำแฟ เม็ดมะม่วงหิ นพำนต์
ถัว่ งำ ละหุ่ง ยำงแผ่น หรื อยำงชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มำจำกสิ นค้ำดังกล่ำว ครั่ง หนังสัตว์ เขำสัตว์ ไม้ แร่ ยำง
ยำงดิบ ยำงแผ่น หรื อยำงชนิ ดอื่นอันผลิตขึ้นหรื อได้มำจำกส่ วนหนึ่งส่ วนใดของต้นยำงพำรำของป่ ำ สมุนไพร
และพืชผลทำงกำรเกษตรอื่นทุกชนิด
(9) ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย พืชสวน บุหรี่ ยำเส้น เครื่ องดื่ม น้ ำดื่ม น้ ำแร่
น้ ำผลไม้ สุ รำ เบียร์ อำหำรสด อำหำรแห้ง อำหำรสำเร็ จรู ป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง
เครื่ องปรุ งอำหำร น้ ำซอส น้ ำตำล น้ ำมันพืช อาหารสั ตว์ และเครื่ องบริ โภคอื่น
(10) ประกอบกิจกำรค้ำ ผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสังเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเครำะห์
เส้นด้ำยยืด เครื่ องนุ่งห่ม เสื้ อผ้ำสำเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกำย เครื่ องประดับกำย ถุงเท้ำ ถุงน่อง เครื่ องหนัง รองเท้ำ
กระเป๋ ำ เครื่ องอุปโภคอื่น สิ่ งทอ อุปกรณ์เล่นกีฬำ

กรณี วตั ถุประสงค์สำหรับประกอบธุรกิ จบำงกิ จกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งขออนุญำต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบกิจกำรนั้น

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

แบบ ว.1

สำเนำเอกสำรนี้แนบท้ำยหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นำยทะเบียน

(11) ประกอบกิจกำรค้ำ เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องแก้ว เครื่ องครัว ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอำกำศ
เครื่ องฟอกอำกำศ พัดลม เครื่ องดูดอำกำศ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ เตำรี ดไฟฟ้ำ เครื่ องทำควำมร้อน เครื่ องทำควำมเย็น
เตำอบไมโครเวฟ เครื่ องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้ำดังกล่ำว
(12) ประกอบกิจกำรค้ำวัสดุก่อสร้ำง อุปกรณ์และเครื่ องมือใช้ในกำรก่อสร้ำง เครื่ องมือช่ำงทุกประเภท สี
เครื่ องมือทำสี เครื่ องตกแต่งอำคำร เครื่ องเหล็ก เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเคลือบ เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อุปกรณ์ประปำ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้ำดังกล่ำว
(13) ประกอบกิจกำรค้ำ เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล เครื่ องทุนแรง ยำนพำหนะ เครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ำ
เครื่ องสู บน้ ำ เครื่ องบำบัดน้ ำเสี ย และเครื่ องกำจัดขยะ
(14) ประกอบกิจกำรค้ำ น้ ำมันเชื้อเพลิง ถ่ำนหิ น ผลิตภัณฑ์อย่ำงอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงำน และสถำนีบริ กำร
น้ ำมันเชื้ อเพลิง
(15) ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ ย ยำปรำบศัตรู พืช ยำบำรุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
(16) ประกอบกิจกำรค้ำเครื่ องสำอำง อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้เสริ มควำมงำม
(17) ประกอบกิจกำรค้ำ กระดำษ เครื่ องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์ หนังสื อ อุปกรณ์กำรเรี ยน กำรสอน
อุปกรณ์กำรถ่ำยภำพและภำพยนตร์ เครื่ องคำนวณ เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสำร
เครื่ องใช้สำนักงำน เครื่ องมือสื่ อสำร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ นค้ำดังกล่ำว
(18) ประกอบกิจกำรค้ำทอง นำก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี อื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่ งดังกล่ำว
(19) ประกอบกิจกำรค้ำเม็ดพลำสติก พลำสติก หรื อสิ่ งอื่นซึ่ งมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน ทั้งที่อยูใ่ นสภำพ
วัตถุดิบหรื อสำเร็ จรู ป
(20) ประกอบกิจกำรค้ำ ยำงเทียม วัตถุหรื อสิ นค้ำดังกล่ำวโดยกรรมวิธีทำงวิทยำศำสตร์
(21) สั่งเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศและส่ งออกไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศ ซึ่ งสิ นค้ำตำมที่กำหนดไว้
ในวัตถุที่ประสงค์
(22) ทำกำรประมูลเพื่อขำยสิ นค้ำเพื่อขำยสิ นค้ำตำมวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่ วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
กรณี วตั ถุประสงค์สำหรับประกอบธุรกิ จบำงกิ จกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งขออนุญำต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบกิจกำรนั้น

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจแต่ งตั้งผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท

หนังสื อมอบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ…………………………………………………………….……..(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน………………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง………..………..
กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และ
อำเภอ/เขต………………………….จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….
นายสมชาย กล้ าหาญ
..………………………………………………เป็
นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน
45014600511
10 กันยายน 2546
นิติบุคคล กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่……………………ลงวั
นที่…………....……………………ขอมอบอ
ำนำจและแต่งตั้ง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ให้…..…..…………………………………..................เป็
นผูด้ ำเนินกิจกำรของบริ ษทั และมีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ในคำขอ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสำร รับทรำบคำสัง่ ของทำงรำชกำร ลงนำมในเอกสำรทั้งปวง ตลอดจน
กำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้ แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้ำพเจ้ำ เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นายสมชาย กล้ าหาญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นายดา ใจดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นางสาวรักงาม มีดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ

- แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน
ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคลตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท

หนังสื อมอบอำนำจ
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ
ษ
ท
ั
พั
น
ธมิ
ตรอาหารสัตว์ จากัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ……………………..…………………..……………………………….(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน…………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง…….…………....……….…..
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และ
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต………………………………..จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….….
นายสมชาย กล้ าหาญ
..…………………………………………………เป็
นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
กันยายน 2546
กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่…45014600511
………….........ลงวันที่…10………...…………ขอมอบอ
ำนำจให้……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 กับ
สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้…………………
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
………………………………………….เป็
นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ ในคำขอฯ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนำมในเอกสำร
ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขออนุญำตนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์
กำรขอต่ออำยุนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์ กำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขออนุญำตขำย
อำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอใบแทนใบอนุญำตฯ กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์
กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ หรื อข้อควำมใดๆ ในคำขอและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนกำรยืน่ และรับเอกสำรหลักฐำน
กำรชำระค่ำธรรมเนียม รับรองเอกสำรต่ำงๆ ให้ถอ้ ยคำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รับทรำบคำสัง่ ทำงรำชกำร ตลอดจนกำรใดๆ ที่เห็นว่ำ
เหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับข้ำพเจ้ำ
เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำ
พยำนเป็ นสำคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
นายสมชาย กล้ าหาญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นายสมศักดิ์ รักการดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นายสมชาติ ทองดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ - แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคลตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียนได้ ถ้ำปรำกฏในภำยหลังว่ำ กำรจดทะเบียนไม่ถูกต้อง

ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ
2
3
2546
เล่มที่……………………เลขที
่……………………ปี
…......................
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
อนุญำตให้………………………………………………….………อำยุ
…..........................…….ปี
25/10
เชื้อชำติ………………สั
ญชำติ…………………….อยู
บ่ ำ้ นเลขที่/สำนักงำนเลขที่…………………..........................
คลองจัน่
ลาดพร้ าว
ตรอก/, ซอย……………………………….ถนน…………………………..แขวง……………………………………
บางกะปิ
0-2651-4995
เขต…………………………………………….กรุ
งเทพมหำนคร โทรศัพท์…………………………………………
การสะสมอาหารสัตว์
ข้อ 1. ประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพประเภท...................................................................
12(3)
500 บาท
ลำดับที่...................................ค่
ำธรรมเนียม.....................................ใบเสร็
จรับเงินเล่มที่..............................................
4
02
กุมภาพันธ์
2546
เลขที่.........................ลงวั
นที่...................เดื
อน.................................................พ.ศ.......................................โดยใช้
ชื่อ
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
729
สถำนประกอบกำรว่ำ..........................................................................พื
้นที่ประกอบกำร............................ตำรำงเมตร
1,072
20
กำลังเครื่ องจักร....................................................แรงม้
ำ จำนวนคนงำน...................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่
25/10
ลาดพร้ าว
่ที่.................................ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................
.........................................หมู
คลองจัน่
บางกะปิ
0-2651-4995
แขวง…………………………เขต…………………………..กรุ
งเทพมหำนคร โทรศัพท์……………………..........
โทรสำร...........................................
ข้อ 2. ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขโดยเฉพำะ ดังต่อไปนี้
ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ เรื่ องการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2542
(3) .......................................................................................................................................
แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544
(4) .......................................................................................................................................
31
ธันวาคม
2546
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………………เดื
อน.......................................พ.ศ...................

ออกให้ ณ วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.......................
(ลำยมือชื่อ)…………………………………………...
(................................................................)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ตัวอย่ำงกำรกรอรำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักร
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด ปลำป่ น
รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร ขนำดและชนิด
หม้อต้ม
หม้ออบ
เครื่ องบด
เครื่ องผสม
บอยเลอร์ (ผลิตไอน้ ำ)
หม้อกวนเย็น(ระบำยควำมร้อน)
เครื่ องชัง่

แบบรุ่ น

ผูส้ ร้ำง
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.
บ. ชัยนิยม จก.

-

ธรรมดำ

แรงม้ำ/
เครื่ อง
15
100
30
20
9.6 ตัน
15
500 กก.

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

-

งำนที่ใช้

จำนวน

ใช้ในกำรต้มปลำ
ใช้ในกำรอบแห้ง
ใช้ในกำรบดปลำป่ น
ใช้ในกำรผสม
ใช้ในกำรผลิตไอน้ ำ
ใช้ในกำรลดควำมร้อน
ใช้ในกำรชัง่

1
1
1
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

กำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำยควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์

ตัวอย่ำงกำรกรอรำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักร
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด กำกถัว่ เหลือง

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องทำควำมสะอำด
เครื่ องตีแตก(CRACKING FEEDER)
เครื่ องแยกเปลือก(HULL PURIFIER)
เครื่ องนึ่ง(COOKER CONDITIONER)
เครื่ องรี ดเม็ดถัว่ ให้เป็ นแผ่น(FLAKING
ROLLER MILL)
เครื่ องนึ่งสุ กและทำให้เย็น
(TOASTING/COOLING)
เครื่ องบดละเอียด(HAMMER MILL)
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ(PACKING)

แบบรุ่ น

ผูส้ ร้ำง
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ
สหรัฐ

-

แรงม้ำ/
เครื่ อง
25
0.5
7.5
60
100

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้

จำนวน

แยกสิ่ งเจือปน
ตีเมล็ดถัว่ ให้แตก
แยกเปลือก
นึ่งถัว่
รี ดถัว่ ให้เป็ นแผ่น

1
2
1
1
1

สหรัฐ

-

-

-

นึ่งสุ กและทำให้เย็น

1

สหรัฐ
สหรัฐ

-

120
-

-

ทำให้ป่น
บรรจุอำหำร

1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอรำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักร
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ปและหัวอำหำร
สัตว์ก

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องบดวัตถุดิบ
เครื่ องชัง่ (WEIGUING HOPPER)
เครื่ องผสม
เครื่ องอัดเม็ด
เครื่ องขบ(CRUMBLER)
ถังเตรี ยมบรรจุ
หัวบรรจุ
จักรเย็บ(BAGGING MACHINE)

ผูส้ ร้ำง
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ
บ. บีอินเตอร์ฯ

แบบรุ่ น
FEC 10
HRDB128-397
CPM2,000
CPM855S
แบบ 12 T
DH6AC

แรงม้ำ/
เครื่ อง
150
30
125
10
0.75

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้
บดวัตถุดิบ
ชัง่ วัตถุดิบ
ผสมอำหำรสัตว์
อัดเม็ด
บี้อำหำรสัตว์
เตรี ยมบรรจุ
บรรจุอำหำรสัตว์
เย็บถุงอำหำรสัตว์

จำนวน

หมำย
เหตุ

1
1
1
1
1
1
1
1

กำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำยควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์

ตัวอย่ำงกำรกรอรำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักร
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสำรผสมล่วงหน้ำ (พรี มิกซ์)

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องผสม
เครื่ องชัง่ ธรรมดำ
เครื่ องชัง่ อัตโนมัติ
เครื่ องบดส่ วนผสม

ผูส้ ร้ำง
บ. ไทยวำ จก.
บ. ไทยวำ จก.
บ. ไทยวำ จก.
บ. ไทยวำ จก.

แบบรุ่ น
15 กก.
1 กก.
-

แรงม้ำ/
เครื่ อง
0.5
0.5

ประสิ ทธิภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้
ผสมอำหำรสัตว์
ชัง่ อำหำรสัตว์
ชัง่ อำหำรสัตว์
บดสื่ อ

จำนวน
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอรำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักร
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
รำยกำร ขนำดและชนิด
ที่
1 เครื่ องผสม
2 เครื่ องชัง่ น้ ำหนัก
3 เครื่ องรี ดปำกถุง

ผูส้ ร้ำง
ทวีกลกำร
-

แบบรุ่ น
500 กก.
3 กก.
แบบขำเหยียบ

แรงม้ำ/
เครื่ อง
1.5
-

ประสิ ทธิภำพกำร
งำนที่ใช้
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
ผสมวัตถุดิบ
ชัง่ น้ ำหนัก
รี ดปำกถุง

จำนวน
1
1
1

หมำย
เหตุ

ตัวอย่ำงกำรกรอรำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักร
ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์

รำยกำรเครื่ องมือเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

รำยกำร ขนำดและชนิด
เครื่ องผสม
เครื่ องชัง่ ธรรมดำ
เครื่ องชัง่ อัตโนมัติ
เครื่ องอัดไฮโดรลิค

ผูส้ ร้ำง
บ. รวยเจริ ญ จก.
บ. รวยเจริ ญ จก.
บ. รวยเจริ ญ จก.
บ. รวยเจริ ญ จก.

แบบรุ่ น
15 กก.
1 กก.
-

แรงม้ำ/
เครื่ อง
5
5

ประสิ ทธิ ภำพกำร
ผลิตสู งสุ ด(ตัน/ชม.)
-

งำนที่ใช้
ใช้ผสมอำหำรสัตว์
ชัง่ วัตถุดิบ
ชัง่ วิตำมิน,แร่ ธำตุ
อัดก้อนแร่ ธำตุ

จำนวน
1
1
1
1

หมำย
เหตุ

ทบ1-1
แบบรำยงำนผลกำรผลิตอำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ปและหัวอำหำรสัตว์
วันที่..........................เดือน..............................................พ.ศ..........................
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสัตว์
บริ ษทั /โรงงำน/ห้ำง.............................................................................................................ขอรำยงำน
สรุ ปปริ มำณกำรผลิตอำหำรสัตว์และปริ มำณกำรใช้วตั ถุดิบของโรงงำนประจำปี พ.ศ.....................................
เพื่อทรำบ ดังต่อไปนี้
ก. ปริ มำณกำรผลิตอำหำรสัตว์
อำหำรสัตว์
สำหรับ
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่, ไก่พนั ธุ์
สุ กร
เป็ ด
โคเนื้ อ
โคนม
กระบือ
กุง้
ปลำ
แมว
สุ นขั
กระต่ำย
อื่นๆ

รวม

อำหำรสัตว์ผสมสำเร็ จรู ป

ปริ มำณกำรผลิต (ตัน)
หัวอำหำรสัตว์

สำรผสมล่วงหน้ำ

ทบ1-1
ข. ปริ มำณกำรใช้วตั ถุดิบ
ลำดับที่
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
ปลำยข้ำว
ข้ำวโพด
รำละเอียด
รำข้ำวสำลี
รำสกัดน้ ำมัน
ปลำป่ น
กำกถัว่ ลิสง
กำกถัว่ เหลือง
ถัว่ เหลืองอบ
กำกน้ ำตำล
กำกเมล็ดทำนตะวัน
กำกองุ่น
มันสำปะหลัง
ถัว่ เขียว
ข้ำวฟ่ ำง
กระถินป่ น
กำกเมล็ดปำล์ม
กำกเรปซีด
กำกเบียร์
กำกเมล็ดยำงพำรำ
กำกมะพร้ำว
เนื้อและกระดูกป่ น
ขนสัตว์ปีกป่ น
กระดูกป่ น
เปลือกหอยป่ น

ปริ มำณกำรใช้ (ตัน)

รำคำ (บำท/ตัน)

ทบ1-1
ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33

ชนิดวัตถุดิบ
ไดแคลเซียมฟอตเฟต
หินฝุ่ น
นมผง
หำงนมผง
หำงเนยผง
น้ ำมันปำล์ม
น้ ำมัน
อื่นๆ

ปริ มำณกำรใช้ (ตัน)

รำคำ (บำท/ตัน)

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตำแหน่ง...............................................................
(ประทับตรำบริ ษทั /ห้ำง)

ทบ 3-1

แบบรำยงำนปริ มำณกำรผลิตอำหำรสัตว์
(ประกอบคำขอต่ออำยุใบอนุ ญำตผลิตอำหำรสัตว์)
วันที่……….เดือน………….พ.ศ…………..
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสัตว์
บริ ษทั ……………………….……………ขอรำยงำนปริ มำณกำรผลิตอำหำรสัตว์
ประเภท( สำรผสมล่วงหน้ำ / อำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ) และปริ มำณกำรใช้วตั ถุดิบของโรงงำนระหว่ำง
ปี พ.ศ.………………………ถึง…….………...…….เพื่อทรำบดังต่อไปนี้
1. ปริ มำณกำรผลิตอำหำรสัตว์
เลขทะเบียน
อำหำรสัตว์ที่

ปริ มำณกำรผลิตในแต่ละปี (ตัน)
ปี ……………... ปี ……………... ปี ……………...

รวม

รำคำขำยเฉลี่ย
(บำท/ตัน)

ขอรับรองข้อควำมดังกล่ำวเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ………………………………........
(……………………………...........)
ตำแหน่ง………………………................

ทบ4-1
แบบรำยงำนปริ มำณกำรผลิตอำหำรสัตว์ประเภทวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
(ประกอบคำขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์)
12
กุมภาพันธ์
2549
วันที่............................เดื
อน.................................................พ.ศ.........................
เรี ยน

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสตั ว์
พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
บริ ษทั , โรงงำน, ห้ำง......................................................................................................................................
2546
ขอรำยงำนผลกำรผลิตอำหำรสัตว์ และปริ มำณกำรใช้วตั ถุดิบอำหำรสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ...................................
วัตถุดบิ
ปลาป่ น
ของโรงงำนอำหำรสัตว์ประเภท...................................................................ชนิ
ด.......................................................................
01 01 46 0001
ชื่ออำหำรสัตว์ทำงกำรค้ำ.................................................................................เลขทะเบี
ยนอำหำรสัตว์ที่ ...................................
เพื่อทรำบดังต่อไปนี้
1
1. เครื่ องที่ใช้ในกำรผลิต จำนวน................................ชุ
ด ประสิ ทธิ ภำพกำรผลิตอำหำรสัตว์(ผลผลิตที่ได้)
24
รวมสู งสุ ด..............................ตั
น/ชม.
30
ประสิ ทธิ ภำพของเครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิตวัตถุดิบได้สูงสุ ด ชุดละ...................................ตั
น/ชม.
30
รวม..................................................ตั
น/ชม.
26
10
ทำงำนเฉลี่ยวันละ...................................ชม.
เดือน........................................วั
น
5
ต้นทุนกำรผลิต บำท / กก...............................................................................................
2. ปริ มำณกำรผลิต
ชนิด
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
กรกฎำคม
สิ งหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
รวม

วัตถุที่ใช้ผลิต
(กก. หรื อ ตัน)

รำคำวัตถุดิบ
บำท/กก. /ตัน
4,992
4,520
3,520
4,550
4,370
2,570
3,960

28,482

3.6
3.8
3.7
3.9
4.1
3.9
3.8

ผลผลิตที่ได้
(กก. หรื อ ตัน)
1,248
1,130
880
1,137
1,092
642
990

รำคำขำย
บำท/กก. /ตัน

หมำยเหตุ
18.3
19.4
17.9
20.1
19.8
18.5
19.7

7,120.50

ขอรับรองข้อควำมดังกล่ำวเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ..................................................................................
(...........................................................................)
ตำแหน่ง............................................................................

ทบ 6

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอใบอนุ ญำตหรื อต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์
รำยละเอียดสถำนผลิตอำหำรสัตว์และสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ชื่อผูผ้ ลิต………………………………….……………ชื
่อผูอ้ ำเนินกิจกำร………….………………………………….
กุมภาพันธ์
2546
2 บที่…30../…………ออกให้
2546
ใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ เล่มที่…….ฉบั
ณ วันที่…14….เดือน……..……………พ.ศ……...
กุมภาพันธ์
2549
ใบอนุญำตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ …13….เดือน………………….….……พ.ศ……..….ประเภทอำหำรสั
ตว์ที่ได้รับใบอนุญำต
ปลาป่ น
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
มีสถำนที่ผลิตชื่อ……………………………………………………………อยู
ท่ ี่อำคำร…………………………………
25/10
ลาดพร้ าว
่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
ชั้นที่………….เลขที
่……………หมู
คลองจัน่
กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ
แขวง/ตำบล………………………………….เขต/อ
ำเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมำยเลขโทรศั
พท์…………………………………..
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
มีสถำนขำยอำหำรสัตว์ชื่อ…………………………………………………อยู
ท่ ี่อำคำร…………………………………
25/10
ลาดพร้ าว
่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
ชั้นที่………….เลขที
่……………หมู
คลองจัน่
กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ
แขวง/ตำบล………………………………….เขต/อ
ำเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมำยเลขโทรศั
พท์…………………………………..
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตำมสถำนที่ คือ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
3. สถำนที่ผลิต ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………
4. สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………...
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูร้ ับใบอนุญำตชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………

บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่ผลิตอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………..
ทิศเหนือ

บริษัท พันธมิตรอาหารสัตว์ จากัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………..
ทิศเหนือ

