
แบบ  ข.ส.  ๑ 

 

 

 

 

คําขออนุญาตขายอาหารสัตว 

   

         เขียนที่.................................................................... 

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

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................

     ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรอ่ืน  (ระบ)ุ...................................................................................เลขที่.........................................ออกให  ณ 

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที่.................. 

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่................... 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 

รหัสไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

     ๑.๒  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 

เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที่.......................ตรอก/ซอย...................... 

ถนน...........................................................................หมูที่.................................ตําบล/แขวง..................................... 

อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.......................... 

เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 

ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรอ่ืน  (ระบ)ุ.....................................................................................................เลขที่........................................ 

ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที่..................... 

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่................... 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 

รหัสไปรษณีย....................................................... เลขหมายโทรศัพท ......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ชื่อ...............................................................................อายุ..........................ป 

สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืน  (ระบ)ุ............................................................ 

เลขที่.......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 

อยูบานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่............ 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................

รหัสไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

เลขที่รับ...................................... 

วันที่............................................ 

ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ 

     

     

               

        

        

             

          

        

     

     

     

         

             

               

              

          

          

         

           

               
         

       

    

          

          

              
   

       

        

    

               



๒ 

 

  ๒.  มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวประเภท 

   ๒.๑    ขายสงและขายปลีก 

   ๒.๒    ขายปลีก 

สําหรับอาหารสัตวดังตอไปน้ี 

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

       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

    

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

       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

    

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

       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

    

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

       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

    

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

       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
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๓ 

 

  โดยมีสถานที่ขายอาหารสัตว    ชื่อ......................................................................................................... 

อยูเลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมูที่.................... 

ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................. 

รหัสไปรษณีย....................................................เลขหมายโทรศัพท............................................ 

 

  ๓.  พรอมกับคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

     (๓.๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ผูขออนุญาตไมเกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

    (๓.๒)  หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

     (๓.๓)  สําเนาหรือรูปถายทะเบยีนบาน 

     (๓.๔)  สําเนาหรือรูปถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ  บัตรอ่ืนซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไ 

     (๓.๕) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  หรือสําเนาคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ภ.พ. ๐๑) 

หรือใบทะเบียนพาณิชย  (กรณีผูขออนุญาตเปนผูรับใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย) 

     (๓.๖)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  (กรณีที่เปนกิจการคา 

ซึ่งตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข) 

      (๓.๗)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก..................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 (ลายมือชื่อ).............................................................................ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ        ใสเคร่ืองหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

     

                  

               

          

     

     

     



๔ 

 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

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

ตําแหนง........................................................................ 

 

 

คําสั่ง 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

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

ตําแหนง........................................................................ 

 

 

หมายเหตขุองเจาหนาท่ี 

  ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน   เลมที่........................................................ 

เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ....................... 

และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่................... 

เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 

  ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที่..............................................ฉบับที่................................. 

ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 

 

 

 

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

    ตําแหนง........................................................................ 



เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว 

 

ชื่อสถานท่ีขายอาหารสัตว………………………………………………………………………………………………………... 

ชื่อผูดําเนินกิจการ………………………………………………………………………………………………………………... 

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมท่ี…….….ฉบับท่ี……....……………ออกให ณ วันท่ี…..….เดือน…………...……พ.ศ………. 

ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ……………….….ประเภทอาหารสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต 

  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………………… 

  ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว  ชนิด………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว  ชนิด………………………………………………..................................... 

มีสถานท่ีขายอาหารสัตวชื่อ…………………………………………………………อยูท่ีอาคาร……………………….……….. 

ชั้นท่ี…….…….เลขท่ี…………………หมู…………….ซอย……………………….…ถนน…………………………………... 

แขวง/ตําบล………………………………….เขต/อําเภอ………………………..…….จังหวัด………………….……………... 

รหัสไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศัพท………………………………….. 

สถานท่ีขางเคียงและขอสังเกตท่ีเห็นไดชัดเจน…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนท่ี 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีติดตอไดสะดวกตามสถานท่ี  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………... 

ผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………... 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีขายอาหารสัตวของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

     

     

                         
     

     

     

     
          

                         

               

          
     

     

     

     
     



หนังสือสัญญาขอตกลงและใหความยินยอม 

 

เขียนท่ี………………………………………………….. 

วันท่ี……….เดือน…………………………………..พ.ศ…………… 

 

 ขาพเจา…………………………………………………………….อาย…ุ……….ป   เชื้อชาติ………………… 

สัญชาติ…………………….มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี…………………หมูท่ี……………ตําบล………………………… 

อําเภอ…………………………………จังหวัด………………..………………เปนผูมีสิทธิครอบครองท่ีดิน/และอาคาร 

เลขท่ี……………หมูท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตําบล………………………….. 

อําเภอ………………………………จังหวัด………………..………………โดยชอบดวยกฎหมาย  ขอทําหนังสือสัญญา 

ขอตกลงและใหความยินยอมไวตอ………………………………………………..อาย…ุ…….ป  เชื้อชาติ……………... 

สัญชาติ……………….มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี……………หมูท่ี……ซอย………………………ถนน……………….. 

ตําบล…………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………………...ดังมีขอสัญญาดังน้ี 

 ตามท่ี………………………………………………………………………….มีความประสงคจะขอต้ังสถานท่ี 

ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย / สถานท่ีนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขาย / สถานท่ีเก็บอาหารสัตว / สถานท่ีขายอาหารสัตว 

เลขท่ี……………หมูท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตําบล………………………….. 

อําเภอ………………………………จังหวัด………………..……………….…น้ัน  ขาพเจาในฐานะผูมีสิทธิครอบครอง 

ในสถานท่ีดังกลาวขางตน  ยินยอมให……………………………………………………………….….ใชสถานท่ีแหงน้ี 

ดําเนินกิจการตามความประสงคได  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ถือใบอนุญาต  และขาพเจายังมีสิทธิครอบครองอยู 

 หนังสือสําคัญฉบับน้ี  ท้ังสองฝายไดฟงและอานเปนท่ีเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

      (ลงชื่อ)………………………………………………ผูใหสัญญา 

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

      (ลงชื่อ)………………………………………………คูสัญญา 

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

      (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 

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

      (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  กรณีนิติบุคคลเปนผูใหคํายินยอมและสําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาบัตรประชาชน  ของผูใหสัญญาและคูสัญญา  และหลักฐานสิทธิครอบครองโดยชอบดวย 

  กฎหมายของผูใหความยินยอม 

 

     

               

               

                    

          

                         

          
     

                         

               

     

                    
          

     

     

     

     

     

     



แบบ  ข.ส.  ๒ 

 

 

 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

   

       เขียนที่.................................................................... 

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

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................

     ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรอ่ืน  (ระบ)ุ...................................................................................เลขที่.........................................ออกให  ณ 

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบานเลขที่.................. 

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่................... 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 

รหัสไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

     ๑.๒  เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 

เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที่.......................ตรอก/ซอย...................... 

ถนน...........................................................................หมูที่...................................ตําบล/แขวง................................... 

อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.......................... 

เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 

ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือบัตรอ่ืน  (ระบ)ุ.....................................................................................................เลขที่........................................ 

ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบานเลขที่..................... 

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่................... 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 

รหัสไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนินกิจการ  ชื่อ...............................................................................อายุ..........................ป 

สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน  (ระบุ)............................................................ 

เลขที่.......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 

อยูบานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่............ 

ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 

รหัสไปรษณีย.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

เลขที่รับ...................................... 

วันที่............................................ 

ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ 

     
               

     

          

          

               

          

          

          

     

     

          

               

               

               

          

          

          

               
          

               

          

          
          

               

               

               

          



๒ 

 

  ไดรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว   เลมที่.......................................ฉบับที่......................................... 

ออกให  ณ   วันที่...........................เดือน.........................................พ.ศ. ............................และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

วันที่........................เดือน................................................................พ.ศ. .............................มีสถานที่ขายอาหารสัตว 

ชื่อ..............................................................................อยูเลขที่............................ตรอก/ซอย....................................... 

ถนน.......................................................หมูที่.......................................ตําบล/ซอย..................................................... 

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย............................ 

เลขหมายโทรศัพท.......................................................... 

  ๒.  มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตวดังกลาวเพื่อใชตอไป 

  ๓.  พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

     (๓.๑)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตวหรือใบแทน 

     (๓.๒)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทน        

นิติบุคคลผูขออนุญาตไมเกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)  

     (๓.๓)  หนังสือแสดงวาเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

     (๓.๔)  สําเนาหรือรูปถายทะเบยีนบาน 

     (๓.๕)  สําเนาหรือรูปถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ  บัตรอ่ืนซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไ 

     (๓.๖)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  (กรณีที่เปนกิจการคา 

ซึ่งตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข) 

      (๓.๗)  เอกสารหลักฐานอ่ืน  ๆ  ไดแก..................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 (ลายมือชื่อ).............................................................................ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

หมายเหตุ        ใสเคร่ืองหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

          

              

               

               

               

               

     

     

     

     



๓ 

 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

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

ตําแหนง........................................................................ 

 

 

คําสั่ง 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

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

ตําแหนง........................................................................ 

 

 

หมายเหตขุองเจาหนาท่ี 

  ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงิน   เลมที่........................................................ 

เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ....................... 

และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่................... 

เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 

  ตอใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที่................................................ฉบับที่................................. 

ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 

 

 

 

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

    ตําแหนง........................................................................ 



เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว 

 

ชื่อสถานท่ีขายอาหารสัตว………………………………………………………………………………………………………... 

ชื่อผูดําเนินกิจการ………………………………………………………………………………………………………………... 

ใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมท่ี…….….ฉบับท่ี……....……………ออกให ณ วันท่ี…..….เดือน…………...……พ.ศ………. 

ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ……………….….ประเภทอาหารสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต 

  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………………… 

  ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว  ชนิด………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว  ชนิด………………………………………………..................................... 

มีสถานท่ีขายอาหารสัตวชื่อ…………………………………………………………อยูท่ีอาคาร……………………….……….. 

ชั้นท่ี…….…….เลขท่ี…………………หมู…………….ซอย……………………….…ถนน…………………………………... 

แขวง/ตําบล………………………………….เขต/อําเภอ………………………..…….จังหวัด………………….……………... 

รหัสไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศัพท………………………………….. 

สถานท่ีขางเคียงและขอสังเกตท่ีเห็นไดชัดเจน…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนท่ี 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีติดตอไดสะดวกตามสถานท่ี  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………... 

ผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………... 

แผนท่ีต้ังสถานท่ีขายอาหารสัตวของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

     

     

                         
     

     

     

     
          

                         

               

          
     

     

     

     
     



หนังสือสัญญาขอตกลงและใหความยินยอม 

 

เขียนท่ี………………………………………………….. 

วันท่ี……….เดือน…………………………………..พ.ศ…………… 

 

 ขาพเจา…………………………………………………………….อาย…ุ……….ป   เชื้อชาติ………………… 

สัญชาติ…………………….มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี…………………หมูท่ี……………ตําบล………………………… 

อําเภอ…………………………………จังหวัด………………..………………เปนผูมีสิทธิครอบครองท่ีดิน/และอาคาร 

เลขท่ี……………หมูท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตําบล………………………….. 

อําเภอ………………………………จังหวัด………………..………………โดยชอบดวยกฎหมาย  ขอทําหนังสือสัญญา 

ขอตกลงและใหความยินยอมไวตอ………………………………………………..อาย…ุ…….ป  เชื้อชาติ……………... 

สัญชาติ……………….มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี……………หมูท่ี……ซอย………………………ถนน……………….. 

ตําบล…………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………………...ดังมีขอสัญญาดังน้ี 

 ตามท่ี………………………………………………………………………….มีความประสงคจะขอต้ังสถานท่ี 

ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย / สถานท่ีนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขาย / สถานท่ีเก็บอาหารสัตว / สถานท่ีขายอาหารสัตว 

เลขท่ี……………หมูท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตําบล………………………….. 

อําเภอ………………………………จังหวัด………………..……………….…น้ัน ขาพเจาในฐานะผูมีสิทธิครอบครอง 

ในสถานท่ีดังกลาวขางตน  ยินยอมให……………………………………………………………….….ใชสถานท่ีแหงน้ี 

ดําเนินกิจการตามความประสงคได  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ถือใบอนุญาต  และขาพเจายังมีสิทธิครอบครองอยู 

 หนังสือสําคัญฉบับน้ี  ท้ังสองฝายไดฟงและอานเปนท่ีเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

      (ลงชื่อ)………………………………………………ผูใหสัญญา 

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

      (ลงชื่อ)………………………………………………คูสัญญา 

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

      (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 

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

      (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  กรณีนิติบุคคลเปนผูใหคํายินยอมและสําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาบัตรประชาชน  ของผูใหสัญญาและคูสัญญา  และหลักฐานสิทธิครอบครองโดยชอบดวย 

  กฎหมายของผูใหความยินยอม 

 

     

               

               

                    

          

                         

          
     

                         

               

     

                    
          

     

     

     

     

     

     



ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนที่………………………………………………… 

วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา……………………..……………………….…………..……………………………….(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี ...............…หมูที…่………....ถนน…………………………ตําบล/แขวง…….…………....………..……….. 
อําเภอ/เขต ..................................................จังหวัด ………………………………………………...โดยมี……………………………………………... 

……………...…………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย  
เลขท่ี……………ลงวันที่…………...………………ขอมอบอํานาจให……………………………………….………….เปนผูมีอํานาจกระทําการแทน

ขาพเจาในกิจการเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว    พ.ศ.  2558   กับกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า     
กรมประมง   ทั้งน้ีโดยให...............................................................................   เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ  ในคําขอฯ  คําใหการ  คํารอง  
หนังสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เก่ียวของกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  
การขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว  การขอตออายุนําเขาซึ่งอาหารสัตว  การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว  การขอแกไขใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว  การขออนุญาตขายอาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ  การขอใบแทน
ใบสําคัญ      การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว  การขอแกไขเปล่ียนแปลงถอยคํา  หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสารที่เก่ียวของไดทั้งสิ้น  
ตลอดจนการย่ืนและรับเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  รับรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่  รับทราบคําสั่ง
ทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  กับขาพเจา
เสมือนหน่ึงขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนา
พยานเปนสําคัญ 
 

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

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

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

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

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

 
 

หมายเหตุ - แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สําเนาทะเบยีนบาน  สําเนาบตัรประชาชน  ของผูมอบและผูรับมอบ   
  พรอมประทับตราสําคัญของนิติบคุลตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

     

     

               

               

     

     

     

     

     

               

                 



ปดอากรแสตมป 30 บาท 
 

หนังสือมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
 

เขียนท่ี…………………………………………………………… 
วันท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา……………………………………………………………………..(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี………………………หมูท่ี………..ถนน………………………………ตําบล/แขวง……..……….. 
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………………...โดยม…ี……………………………..……. 
..…………………………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย  เลขท่ี…………………...ลงวันท่ี…………....…………………………ขอมอบอํานาจและแตงต้ัง 
ให…..…..………………………………………………….เปนผูดําเนินกิจการของบริษัท  และมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา 
ในกิจการเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558   ตลอดจนเปนผูมอีํานาจลงลายมือช่ือ  
ในคําขอ  คําใหการ  คํารอง  หนังสือช้ีแจง  รับรองเอกสาร  รับทราบคําส่ังของทางราชการ  ลงนามในเอกสารท้ังปวง  ตลอดจน 
การใดๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดท่ีผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามท่ีไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน 
กับขาพเจา  เสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ท้ังน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงต้ังผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรับมอบอาํนาจ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
หมายเหตุ - แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชน 

  ของผูมอบและผูรับมอบ  พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคลตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

     

     
               

               
     

     
          

     
          

     

     

     

     

     

     



     ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนท่ี………………………………………………… 
วันท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

   โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา…………………….…………………………………….อายุ……………….…ป

สัญชาติ......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ...................................................เลขท่ี...................................... 

ออกให ณ เขต /อําเภอ.......................................……จังหวัด…….………………....……….…อยูบานเลขท่ี.............................. 

ตรอก/ซอย.................................................ถนน........................................หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล................................... 
อําเภอ/เขต……………..………จังหวัด…………..………...ขอมอบอํานาจให………………………..……………...………… 
อาย.ุ.……………ป สัญชาติ………………ถือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)…………………………….……… 
เลขท่ี..............................................ออกให ณ เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด......................................................... 
อยูบานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................หมูท่ี............................ 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.........................................................จังหวัด..................................................... 
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว    พ.ศ.  2558   
กับกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า  กรมประมง  ท้ังน้ีโดยให…………………..……….………………….….....เปนผูมีอํานาจ
ลงลายมือช่ือ  ในคําขอฯ คําใหการ คํารอง หนังสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารท้ังปวงท่ีเกี่ยวของกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว  
การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขออนุญาตนําเขาซ่ึงอาหารสัตว  การขอตออายุนําเขาซ่ึงอาหารสัตว การข้ึน
ทะเบียนอาหารสัตว การขอแกไขใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว การขออนุญาตขายอาหารสัตว การขอตออายุใบอนุญาตขาย
อาหารสัตว การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนอาหารสัตว การขอแกไขเปลี่ยนแปลงถอยคํา 
หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสารท่ีเกี่ยวของไดท้ังส้ิน  ตลอดจนการยื่นและ  รับเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  
รับรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาท่ี  รับทราบคําส่ังทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมและ
สมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดท่ีผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามท่ีไดรับมอบอํานาจน้ีแลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  
กับขาพเจาเสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทําการน้ันๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ท้ังน้ีต้ังแตวันท่ี.............เดือน...................พ.ศ..........   
จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจ 
         (………………………………………….) 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรับมอบอาํนาจ 
         (………………………………………….) 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

หมายเหตุ - แนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน ของผูมอบและผูรับมอบ (บุคคลธรรมดา)   
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