ตัวอย่ ำงกำรกรอกคำขออนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
(กรณีบุคคลธรรมดำเป็ นผู้ขออนุญำต)

แบบ ข.ส. ๑
เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร้ ับคาขอ

คำขออนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
๑.ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
30
ไทย
สัญชาติ............................บั
ตรประจาตัวประชาชน
 ๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี
1234569876543
บัตรประจำตัวประชำชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที
่.........................................ออกให้
ณ
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
12/34
อาเภอ/เขต..............................................................จั
งหวัด....................................................อยู
บ่ า้ นเลขที่..................
สุ ขสบำย
สำยลม
9
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
0-2689-4777
15000
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์......................................................................
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................
เลขทะเบียน...............................................................มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ถนน...........................................................................หมู่ที่..........................................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต อายุ........................ปี สัญชาติ.........................บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ).....................................................................................................เลขที่........................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบ่ า้ นเลขที่.....................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................
นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
30
โดยมีผดู ้ าเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................อายุ
..........................ปี
ไทย
บัตรประจำตัวประชำชน
สัญชาติ......................................บั
ตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
1234569876543
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อาเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
12/34
สุ ขสบำย
9
สำยลม
่ที่............
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์.........................................................................

๒
๒. มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภท
๒.๑ ขายส่ งและขายปลีก


๒.๒ ขายปลีก

สาหรับอาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี้
วัตถุดิบ
(๒) ประเภท..............................................................................................................................
ข้ ำวโพด
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
กำกถั่วเหลือง
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
ปลำป่ น
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
วัตถุทผี่ สมแล้ว
(๑) ประเภท..............................................................................................................................
อำหำรสั ตว์ ผสมสำเร็จรู ป
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
หัวอำหำรสั ตว์
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
สำรผสมล่วงหน้ ำ (พรีมิกซ์ )
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
ผลิตภัณฑ์ นมสำหรับสั ตว์
(๓) ประเภท..............................................................................................................................
หำงเนยผงสำหรับสั ตว์
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
อำหำรแทนนมสำหรับสั ตว์
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
หำงเนยผงดัดแปลงสำหรับสั ตว์ ตโดย.............................................................
ชนิด........................................................ผลิ
อำหำรเสริมสำหรับสั ตว์
(๔) ประเภท..............................................................................................................................
อำหำรเสริมโปรตีน
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
อำหำรเสริมไขมัน
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
อำหำรเสริมแร่ ธำตุ
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
(๕) ประเภท..............................................................................................................................
ชนิด........................................................ผลิตโดย.............................................................
ชนิด........................................................ผลิตโดย.............................................................
ชนิด........................................................ผลิตโดย.............................................................

๓
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
โดยมีสถานที่ขายอาหารสัตว์ ชื่อ.........................................................................................................
12/34
9
สำยลม
สุ ขสบำย
่ที่....................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง....................................................อ
าเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด..............................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมายโทรศั
พท์............................................
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๓.๑) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(๓.๒) หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประชาชน,
(๓.๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.....................................................................................
รู ปถ่ายร้าน/ใบทะเบียนพานิชย์(ถ้ามี),ทบ.8
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................


(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญาต
( นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ)
ตำแหน่ ง ผู้ดำเนินกิจกำร

หมำยเหตุ

ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
๔

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

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

คำสั่ ง
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

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

หมำยเหตุของเจ้ ำหน้ ำที่
ผูย้ นื่ คาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่........................................................
เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตามคาร้องขอชาระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ให้แล้ว เล่มที่..............................................ฉบับที่.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ..............................

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

อ.กท.04.ทพ.86
ทะเบียนเลขที่.................................
(3) 91/2545
คาขอที่............................

แบบ ทค. 0403

กรมทะเบียนกำรค้ ำ
ใบทะเบียนพำณิชย์

ใบสาคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
......................................................................
ได้จดทะเบียนพาณิ ชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
14 มกรำคม 2546
เมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิ ชยกิจ
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
.....................................................................
ชนิดแห่งพาณิ ชยกิจ
จำหน่ ำย อำหำรสั ตว์ ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
จำหน่ ำย กรง และ อุปกรณ์ สำหรับสั ตว์ เลีย้ ง ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
9
12/34
สุ ขสบำย
สำยลม
่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................................
เลขที่...........................หมู
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก
ตาบล/แขวง...................................................อ
าเภอ................................................จั
งหวัด...........................................
ออกให้ ณ วันที่...........................................................
(........................................................)
นายทะเบียน

ทบ 8
กรณี ขออนุญาตขายอาหารสัตว์รายใหม่

เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรื อต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

รำยละเอียดสถำนทีข่ ำยอำหำรสั ตว์
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์………………………………………………………………………….…………….……….
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ชื่อผูด้ าเนินกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เล่มที่…….ฉบับที่…../…………ออกให้ ณ วันที่…….เดือน……………………พ.ศ……….
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….ประเภทอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
ข้าวโพด,กากถัว่ เหลือง,ปลาป่ น
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
อาหารสัตว์ผสมสาเร็ จรู ปและหัวอาหารสัตว์ ,สารผสมล่วงหน้า(พรี มิกซ์)
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
ประเภทอาหารเสริ มสาหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
อาหารเสริ มโปรตีน,อาหารเสริ มไขมัน ,อาหารเสริ มแร่
หางเนยผงสาหรับสัตว์, อาหารแทนนมฯ,หางเนยผงดัดแปลงฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ ชนิดธาตุ
………………………………………………………………
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ…………………………………………………………อยู
ท่ ี่อาคาร………………………...
9
12/34
สุ ขสบำย
สำยลม
่…………….ซอย………………………ถนน……………………………….
ชั้นที่………….เลขที
่…………………หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
แขวง/ตาบล………………………………….เขต/อ
าเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
0-2689-4777
15000
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมายเลขโทรศั
พท์…………………………………..
ตรงข้ ำมห้ ำงสรรพสิ นค้ ำบิ๊กซี
สถานที่ขา้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่ คือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูร้ ับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
แผนที่ต้ งั สถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………
ทิศเหนือ

ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขออนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
(กรณีนิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญำต)

แบบ ข.ส. ๑
เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร้ ับคาขอ

คำขออนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
บริษัท พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
บริษัท พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
๑.ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี สัญชาติ............................บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให้ ณ
อาเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์......................................................................
25 กันยำยน 2546
บริษัทจำกัด
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบี
ยนเมื่อ.............................
45014600511
25/10
เลขทะเบียน...............................................................มี
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ลำดพร้ ำว
คลองจั่น
่ที่..........................................ต
ถนน...........................................................................หมู
าบล/แขวง............................
10250
บำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร
อาเภอ/เขต.......................................................จั
งหวัด.................................................รหั
สไปรษณี ย.์ .........................
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และนำยสมชำย กล้ำหำญ
0-2651-4995
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
30, 35
ไทย
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต อายุ........................ปี
สัญชาติ.........................บั
ตรประจาตัวประชาชน
1234569876543, 1234569876537
บัตรประจำตัวประชำชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)......................................................................................เลขที
่......................................................
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก , บำงจำก
138,159
กรุ งเทพมหำนคร บ่ า้ นเลขที่.....................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต......................................................จั
งหวัด......................................อยู
สำยลม , สุ ขสวัสดิ์
9, 8
สุ ขสบำย , แสนสบำย
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
กรุ
ง
เทพมหำนคร
บำงรัก ,บำงจำก
บำงรัก , บำงจำก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์.........................................................................


นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
30
โดยมีผดู ้ าเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................อายุ
..........................ปี
ไทย
บัตรประจำตัวประชำชน
สัญชาติ......................................บั
ตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
1234569876543
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อาเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
138
สุ ขสบำย
สำยลม
9
่ที่............
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์.........................................................................

๒
๒. มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภท
 ๒.๑ ขายส่ งและขายปลีก
๒.๒ ขายปลีก
สาหรับอาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี้
วัตถุดิบ
(๒) ประเภท..............................................................................................................................
ข้ ำวโพด
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
กำกถั่วเหลือง
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
ปลำป่ น
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
วัตถุทผี่ สมแล้ ว
(๑) ประเภท..............................................................................................................................
อำหำรสั ตว์ ผสมสำเร็จรู ป
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
หัวอำหำรสั ตว์
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
สำรผสมล่วงหน้ ำ (พรีมิกซ์ )
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
ผลิตภัณฑ์ นมสำหรับสั ตว์
(๓) ประเภท..............................................................................................................................
หำงเนยผงสำหรับสั ตว์
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
อำหำรแทนนมสำหรับสั ตว์
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
หำงเนยผงดัดแปลงสำหรับสั ตว์ ตโดย.............................................................
ชนิด........................................................ผลิ
อำหำรเสริมสำหรับสั ตว์
(๔) ประเภท..............................................................................................................................
อำหำรเสริมโปรตีน
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
อำหำรเสริมไขมัน
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
อำหำรเสริมแร่ ธำตุ
ชนิด........................................................ผลิ
ตโดย.............................................................
(๕) ประเภท..............................................................................................................................
ชนิด........................................................ผลิตโดย.............................................................
ชนิด........................................................ผลิตโดย.............................................................
ชนิด........................................................ผลิตโดย.............................................................

๓

บริษัท พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
โดยมีสถานที่ขายอาหารสัตว์ ชื่อ.........................................................................................................
25/10
ลำดพร้ ำว
่ที่....................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
คลองจั่น
บำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง....................................................อ
าเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด..............................................
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมายโทรศั
พท์............................................
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 (๓.๑) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอานาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)


(๓.๒) หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)

สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประชาชน, ทบ 8
(๓.๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................


(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญาต
(นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ)
ตำแหน่ ง ผู้ดำเนินกิจกำร

หมำยเหตุ

ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
๔

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
....................................................................................................................................................................................................................……………………..
....................................................................................................................................................................................................................……………………..

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

คำสั่ ง
....................................................................................................................................................................................................................……………………..
....................................................................................................................................................................................................................……………………..

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

หมำยเหตุของเจ้ ำหน้ ำที่
ผูย้ นื่ คาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่........................................................
เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตามคาร้องขอชาระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ให้แล้ว เล่มที่................................................ฉบับ.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ..............................

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

หนังสื อนี้รับรองเฉพาะข้อความที่บริ ษทั
ได้นามาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

ที่ สจ. 6003776

ตัวอย่ ำง

คำรับรองที่ถูกต้ องสมบูรณ์ ต้องมีเลขที่
มีลำยมือชื่ อเต็มนำยทะเบียน
และประทับตรำนำยทะเบียนด้วย

สานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าบริ ษทั นี้ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จากัด
50114600611
25 กันยำยน 2546
ทะเบียนเลขที่………………………………………….เมื
่อวันที่…………………………………..ปรากฏข้
อความใน
รายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสื อ ดังนี้
พันธมิตรอำหำรสั ตว์
1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ………………………………………………………….จ
ากัด”
3
2. กรรมการของบริ ษทั มี ……………………คน
ตามรายชื่ อ ดังต่อไปนี้
นำงสำวเอือ้ มดำว ไปไม่ ถึง
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………...
นำยสมชำย กล้ำหำญ
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………...
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………...
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………...
3. จานวนหรื อชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่ อร่ วมกันประทับตรำบริ ษัท
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 1,000,000 - / หนึ่งล้ำน 4. ทุนจดทะเบียน กาหนดไว้เป็ นจานวนเงิน…………………………………………………..บาท
25/10 ถนนลำดพร้ ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร
5. สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
3 น
6. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มี…22….ข้อ ดังปรากฏในสาเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี้ จานวน…แผ่
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่ งรับรองเอกสารและประทับตราสานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นสาคัญ
25 กันยำยน 2546
ออกให้ ณ วันที่…………………………………..…
………………………………………………………
(…………………………………………………….)
นายทะเบียน

แบบ ว.1

รายละเอียดวัตถุประสงค์

สาเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นายทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ทวั่ ไป
(1) ซื้ อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่ งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
(2) ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และจาหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอื่น และให้กยู้ มื เงินหรื อให้เครดิต
ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงินหรื อ
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทาการจัดตั้งสานักงานสาขาหรื อแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหั้นส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุ ้นส่ วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จากัด และ
บริ ษทั มหาชนจากัด
วัตถุประสงค์ประกอบพาณิ ชย์กรรม
(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนื้ อสัตว์ชาแหละ เนื้ อสัตว์แช่แข็ง และเนื้ อสัตว์บรรจุกระป๋ อง
(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง มันสาปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิ นพานต์
ถัว่ งา ละหุ่ง ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มาจากสิ นค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ
ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรื อได้มาจากส่ วนหนึ่งส่ วนใดของต้นยางพาราของป่ า สมุนไพร
และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด
(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่ องดื่ม น้ าดื่ม น้ าแร่
น้ าผลไม้ สุ รา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสาเร็ จรู ป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง เครื่ องปรุ ง
อาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช อำหำรสั ตว์ และเครื่ องบริ โภคอื่น
(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด เครื่ องนุ่งห่ม เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่ องหนัง รองเท้า
กระเป๋ า เครื่ องอุปโภคอื่น สิ งทอ อุปกรณ์เล่นกีฬา

กรณี วตั ถุประสงค์สาหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขออนุญาต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการนั้น

แบบ ว.1

รายละเอียดวัตถุประสงค์

สาเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นายทะเบียน

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องแก้ว เครื่ องครัว ตูเ้ ย็น
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องฟอกอากาศ พัดลม เครื่ องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารี ดไฟฟ้า เครื่ องทาความร้อน
เครื่ องทาความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(12) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่ องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่ องมือช่างทุกประเภท สี
เครื่ องมือทาสี เครื่ องตกแต่งอาคาร เครื่ องเหล็ก เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเคลือบ เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(13) ประกอบกิจการค้า เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล เครื่ องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า
เครื่ องสู บน้ า เครื่ องบาบัดน้ าเสี ย และเครื่ องกาจัดขยะ
(14) ประกอบกิจการค้า น้ ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิ น ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริ การ
น้ ามันเชื้ อเพลิง
(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช ยาบารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
(16) ประกอบกิจการค้าเครื่ องสาอาง อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้เสริ มความงาม
(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่ องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์ หนังสื อ อุปกรณ์การเรี ยน การสอน
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่ องคานวณ เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสาร
เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือสื่ อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ นค้าดังกล่าว
(18) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี อื่น รวมทั้งวัตถุทาเทียมสิ่ งดังกล่าว
(19) ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรื อสิ่ งอื่นซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยูใ่ นสภาพวัตถุดิบ
หรื อสาเร็ จรู ป
(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม วัตถุหรื อสิ นค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
(21) สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่ งสิ นค้าตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุที่ประสงค์
(22) ทาการประมูลเพื่อขายสิ นค้าเพื่อขายสิ นค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่ วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กรณี วตั ถุประสงค์สาหรับประกอบธุรกิ จบางกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขออนุญาต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการนั้น

ตัวอย่ ำงกำรกรอกหนังสื อมอบอำนำจแต่ งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญำต)
ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอำนำจและแต่ งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร
บริษัท พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริษัท พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า…………………………………………………………….……..(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน………………………………ต
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
าบล/แขวง………..………..
กรุงเทพมหำนคร
บำงกะปิ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และ
อาเภอ/เขต………………………….จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….
นำยสมชำย กล้ ำหำญ
..………………………………………………เป็
นผูม้ ีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
50114600611
25 กันยำยน 2546
นิติบุคคล กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่……………………ลงวั
นที่…………....……………………ขอมอบอ
านาจและแต่งตั้ง
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ให้…..…..…………………………………..................เป็
นผูด้ าเนินกิจการของบริ ษทั และมีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้า
ในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อใน
คาขอ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสาร รับทราบคาสัง่ ของทางราชการ ลงนามในเอกสารทั้งปวง ตลอดจน
การใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้าพเจ้า เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนิ นกิจการ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนิ นกิจการ
นำยสมชำย กล้ ำหำญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยดำ ใจดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำงสำวรักงำม มีดี
(………………………………………….)
หมายเหตุ

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

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอำนำจ
บริษัท พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ
ษ
ท
ั
พั
น
ธมิ
ต
รอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า……………………..…………………..……………………………….(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน…………………………ต
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
าบล/แขวง…….…………....……….…..
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
บำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
อาเภอ/เขต………………………………..จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….….
..…………………………………………………เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
10 กันยำยน 2546
กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่…45014600511
………….........ลงวันที่…………...…………ขอมอบอ
านาจให้……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กับ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้…………….............................................……
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
…………………………………………….เป็
นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ในคาขอฯ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนามในเอกสาร
ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขออนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์
การขอต่ออายุนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขออนุญาตขาย
อาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคา หรื อข้อความใดๆ ในคาขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนการยืน่ และรับเอกสารหลักฐาน
การชาระค่าธรรมเนียม รับรองเอกสารต่างๆ ให้ถอ้ ยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รับทราบคาสัง่ ทางราชการ ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้า
พยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยสมศักดิ์ รักกำรดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยสมชำติ ทองดี
(………………………………………….)
หมายเหตุ - แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

ทะเบียนเลขที่ (5) 149/2541

แบบ ทค. 0401

กรมทะเบียนกำรค้ ำ
ใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนห้ ำงหุ้นส่ วนบริษทั
ใบสำคัญนีอ้ อกให้ เพื่อแสดงว่ ำ

บริษทั พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
……………………………………………………………………………………………………………
โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ณ สานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร
25 กันยำยน 2546
เมื่อวันที่……………………………………….
25 กันยำยน 2546
ออกให้ ณ วันที่………………………………………

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

ทบ 8
กรณี ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ใหม่

เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรื อต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

รำยละเอียดสถำนทีข่ ำยอำหำรสั ตว์
พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์…………………………………………….…………….……………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ชื่อผูด้ าเนินกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เล่มที่…-….ฉบับที่......……….…ออกให้
ณ วันที่…-….เดือน……………………พ.ศ……….
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….ประเภทอาหารสั
ตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
ข้ ำวโพด,กำกถั่วเหลือง,ปลำป่ น
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
อำหำรสั ตว์ ผสมสำเร็จรู ปและหัวอำหำรสั ตว์ ,สำรผสมล่วงหน้ ำ(พรีมิกซ์ )
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
อำหำรเสริมโปรตีน,อำหำรเสริมไขมัน ,อำหำรเสริมแร่ ธำตุ
ประเภทอาหารเสริ มสาหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
หำงเนยผงสำหรับสั ตว์ , อำหำรแทนนมฯ,หำงเนยผงดัดแปลงฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ…………………………………………………………อยู
ท่ ี่อาคาร………………………...
25/10
ลำดพร้ ำว
่…………….ซอย………………………ถนน……………………………….
ชั้นที่………….เลขที
่…………………หมู
คลองจั่น
บำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร
แขวง/ตาบล………………………………….เขต/อ
าเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
0-2651-4995
10250
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมายเลขโทรศั
พท์…………………………………..
ตรงข้ ำมห้ ำงสรรพสิ นค้ ำบิ๊กซี
สถานที่ขา้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่ คือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูร้ ับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
แผนที่ต้ งั สถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………
ทิศเหนือ

ตัวอย่ ำงกำรกรอกคำขอต่ ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
(กรณีนิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญำต)

คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสั ตว์

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

บริษัท พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
บริษัท พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
๑.ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี สัญชาติ............................บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให้ ณ
อาเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์......................................................................
บริษัทจำกัด
10 กันยำยน 2546
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบี
ยนเมื่อ.............................
45014600511
25/10
เลขทะเบียน...............................................................มี
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ลำดพร้ ำว
คลองจั่น
่ที่..........................................ต
ถนน...........................................................................หมู
าบล/แขวง............................
กรุ งเทพมหำนคร
บำงกะปิ
10250
อาเภอ/เขต.......................................................จั
งหวัด.................................................รหั
สไปรษณี ย.์ .........................
0-2651-4995
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และนำยสมชำย กล้ำหำญ
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
30 ,35
ไทย
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต อายุ........................ปี
สัญชาติ.........................บั
ตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจำตัวประชำชน
1234569876543,1234569876537
หรื อบัตรอื่น (ระบุ).....................................................................................เลขที
่.........................................................
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก, บำงจำก
138, 159
กรุ งเทพมหำนคร บ่ า้ นเลขที่.....................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...........................................................จั
งหวัด.................................อยู
สำยลม , สุ ขสวัสดิ์
9, 8
สุ ขสบำย , แสนสบำย
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก , บำงจำก
บำงรัก, บำงจำก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000 , 14120
0-2689-4777, 0-2458-6969
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์.........................................................................


นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
30
โดยมีผดู ้ าเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................อายุ
..........................ปี
บัตรประจำตัวประชำชน
ไทย
สัญชาติ......................................บั
ตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
1234569876543
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อาเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
สุ ขสบำย
138
9
สำยลม
่ที่............
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์.........................................................................

๒
1
กท1/2546
ได้รับอนุญาตขายอาหารสัตว์ เล่มที่................................ฉบั
บที่..........................................................
3
มกรำคม
2546
ออกให้ ณ วันที่.............................เดื
อน......................................................พ.ศ.........................และใบอนุ
ญาตจะสิ้ นอายุ
31
2546
ธันวำคม
วันที่.............................เดื
อน.......................................................................พ.ศ.........................มี
สถานที่ขายอาหารสัตว์
บริษัท พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
25/10
ชื่อ...........................................................................อยู
เ่ ลขที่...................................ตรอก/ซอย..........................................
คลองจั่น
ลำดพร้ ำว
่ที่..................................ต
ถนน........................................................หมู
าบล/แขวง..............................................................
บำงกะปิ
10250
กรุ งเทพมหำนคร
อาเภอ/เขต...............................................จั
งหวัด..............................................รหั
สไปรษณี ย.์ ........................................
0-2651-4995
เลขหมายโทรศัพท์............................................................
๒. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตขายอาหารสัตว์ดงั กล่าวเพื่อใช้ต่อไป
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 (๓.๑) ใบอนุ ญาตขายอาหารสัตว์หรื อใบแทน
 (๓.๒) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอานาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประชาชน, ทบ 8
 (๓.๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.....................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญาต
นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
ตำแหน่ ง ผู้ดำเนินกิจกำร

หมำยเหตุ

ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
๓

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
....................................................................................................................................................................................................................……………………..
....................................................................................................................................................................................................................……………………..

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

คำสั่ ง
....................................................................................................................................................................................................................……………………..
....................................................................................................................................................................................................................……………………..

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

หมำยเหตุของเจ้ ำหน้ ำที่
ผูย้ นื่ คาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่........................................................
เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตามคาร้องขอชาระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ให้แล้ว เล่มที่................................................ฉบับ.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ..............................

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

หนังสื อนี้รับรองเฉพาะข้อความที่บริ ษทั
ได้นามาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

ตัวอย่ ำง

ที่ สจ. 6003776

คารับรองที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งมีเลขที่
มีลายมือชื่อเต็มนายทะเบียน
และประทับตรานายทะเบียนด้วย

สานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าบริ ษทั นี้ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จากัด
50114600611
25 กันยำยน 2546
ทะเบียนเลขที่………………………………………….เมื
่อวันที่…………………………………..ปรากฏข้
อความใน
รายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสื อ ดังนี้
พันธมิตรอำหำรสั ตว์
7. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ………………………………………………………….จ
ากัด”
3
8. กรรมการของบริ ษทั มี ……………………คน
ตามรายชื่ อ ดังต่อไปนี้
นำงสำวเอือ้ มดำว ไปไม่ ถึง
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………...
นำยสมชำย กล้ำหำญ
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………...
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………...
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………...
9. จานวนหรื อชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่ อร่ วมกันประทับตรำบริษัท
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 1,000,000 - / หนึ่งล้ำน 10. ทุนจดทะเบียน กาหนดไว้เป็ นจานวนเงิน…………………………………………………..บาท
25/10 ถนนลำดพร้ ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร
11. สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
3 น
12. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มี…22….ข้อ ดังปรากฏในสาเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี้ จานวน…แผ่
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่ งรับรองเอกสารและประทับตราสานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นสาคัญ
25 กันยำยน 2546
ออกให้ ณ วันที่…………………………………..…
………………………………………………………
(…………………………………………………….)
นายทะเบียน

แบบ ว.1

รายละเอียดวัตถุประสงค์

สาเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นายทะเบียน

วัตถุที่ประสงค์ทวั่ ไป
(1) ซื้ อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่ งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
(2) ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และจาหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิ ติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอื่น และให้กยู้ มื เงินหรื อให้เครดิต
ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงินหรื อ
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทาการจัดตั้งสานักงานสาขาหรื อแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหั้นส่ วนจากัดความรับผิดชอบในห้างหุ ้นส่ วนจากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จากัด และ
บริ ษทั มหาชนจากัด
วัตถุประสงค์ประกอบพาณิ ชย์กรรม
(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนื้ อสัตว์ชาแหละ เนื้ อสัตว์แช่แข็ง และเนื้ อสัตว์บรรจุกระป๋ อง
(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง มันสาปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิ นพานต์
ถัว่ งา ละหุ่ง ยางแผ่น หรื อยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มาจากสิ นค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยาง
ดิบ ยางแผ่น หรื อยางชนิ ดอื่นอันผลิตขึ้นหรื อได้มาจากส่ วนหนึ่งส่ วนใดของต้นยางพาราของป่ า สมุนไพร
และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด
(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่ องดื่ม น้ าดื่ม น้ าแร่
น้ าผลไม้ สุ รา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสาเร็ จรู ป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง เครื่ องปรุ ง
อาหาร น้ าซอส น้ าตาล น้ ามันพืช อำหำรสั ตว์ และเครื่ องบริ โภคอื่น
(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด เครื่ องนุ่งห่ม เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่ องหนัง รองเท้า
กระเป๋ า เครื่ องอุปโภคอื่น สิ งทอ อุปกรณ์เล่นกีฬา

กรณี วตั ถุประสงค์สาหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขออนุญาต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการนั้น

แบบ ว.1

รายละเอียดวัตถุประสงค์

สาเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสื อรับรอง
.............................................................
(...........................................................)
นายทะเบียน

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องแก้ว เครื่ องครัว ตูเ้ ย็น
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องฟอกอากาศ พัดลม เครื่ องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารี ดไฟฟ้า เครื่ องทาความร้อน
เครื่ องทาความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(12) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่ องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่ องมือช่างทุกประเภท สี
เครื่ องมือทาสี เครื่ องตกแต่งอาคาร เครื่ องเหล็ก เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเคลือบ เครื่ องสุ ขภัณฑ์
อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(13) ประกอบกิจการค้า เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล เครื่ องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า
เครื่ องสู บน้ า เครื่ องบาบัดน้ าเสี ย และเครื่ องกาจัดขยะ
(14) ประกอบกิจการค้า น้ ามันเชื้อเพลิง ถ่านหิ น ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริ การ
น้ ามันเชื้ อเพลิง
(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช ยาบารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
(16) ประกอบกิจการค้าเครื่ องสาอาง อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้เสริ มความงาม
(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่ องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์ หนังสื อ อุปกรณ์การเรี ยน การสอน
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่ องคานวณ เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ ตูเ้ ก็บเอกสาร
เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องมือสื่ อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ นค้าดังกล่าว
(18) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี อื่น รวมทั้งวัตถุทาเทียมสิ่ งดังกล่าว
(19) ประกอบกิจการค้าเม็ดพลาสติก พลาสติก หรื อสิ่ งอื่นซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยูใ่ นสภาพวัตถุดิบ
หรื อสาเร็ จรู ป
(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม วัตถุหรื อสิ นค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
(21) สั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศและส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่ งสิ นค้าตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุที่ประสงค์
(22) ทาการประมูลเพื่อขายสิ นค้าเพื่อขายสิ นค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
ส่ วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กรณี วตั ถุประสงค์สาหรับประกอบธุรกิ จบางกิจการที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งขออนุญาต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการนั้น

ตัวอย่ ำงกำรกรอกหนังสื อมอบอำนำจแต่ งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญำต)

ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอำนำจและแต่ งตั้งผู้ดำเนินกิจกำร
บริษัท พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริษัท พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า…………………………………………………………….……..(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน………………………………ต
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
าบล/แขวง………..………..
กรุงเทพมหำนคร
บำงกะปิ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ และ
อาเภอ/เขต………………………….จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….
นำยสมชำย กล้ ำหำญ
..………………………………………………เป็
นผูม้ ีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
50114600611
25 กันยำยน 2546
นิติบุคคล กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่……………………ลงวั
นที่…………....……………………ขอมอบอ
านาจและแต่งตั้ง
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ให้…..…..…………………………………..................เป็
นผูด้ าเนินกิจการของบริ ษทั และมีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้า
ในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อใน
คาขอ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสาร รับทราบคาสัง่ ของทางราชการ ลงนามในเอกสารทั้งปวง ตลอดจน
การใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้าพเจ้า เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนิ นกิจการ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอานาจและแต่งตั้งผูด้ าเนิ นกิจการ
นำยสมชำย กล้ ำหำญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยดำ ใจดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำงสำวรักงำม มีดี
(………………………………………….)
หมายเหตุ

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

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอำนำจ
บริษัท พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ
ษ
ท
ั
พั
นธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า……………………..…………………..……………………………….(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน…………………………ต
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
าบล/แขวง…….…………....……….…..
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
บำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
อาเภอ/เขต………………………………..จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….….
..…………………………………………………เป็ นผูม้ ีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
กันยำยน 2546
กระทรวงพาณิ ชย์ เลขที่…45014600511
………….........ลงวันที่…10
………...…………ขอมอบอ
านาจให้……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กับ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้………........................................…………
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
…………………………………………….เป็
นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ในคาขอฯ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนามในเอกสาร
ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขออนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์
การขอต่ออายุนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขออนุญาตขาย
อาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคา หรื อข้อความใดๆ ในคาขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนการยืน่ และรับเอกสารหลักฐาน
การชาระค่าธรรมเนียม รับรองเอกสารต่างๆ ให้ถอ้ ยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รับทราบคาสัง่ ทางราชการ ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมและสมควรตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้า
พยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยสมศักดิ์ รักกำรดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยสมชำติ ทองดี
(………………………………………….)
หมายเหตุ - แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

ทะเบียนเลขที่ (5) 149/2541

แบบ ทค. 0401

กรมทะเบียนกำรค้ ำ
ใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนห้ ำงหุ้นส่ วนบริษทั
ใบสำคัญนีอ้ อกให้ เพื่อแสดงว่ ำ

บริษทั พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
……………………………………………………………………………………………………………
โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ณ สานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหานคร
25 กันยำยน 2546
เมื่อวันที่……………………………………….
25 กันยำยน 2546
ออกให้ ณ วันที่………………………………………

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

กรณี ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ใหม่

ทบ 8

เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรื อต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

รำยละเอียดสถำนทีข่ ำยอำหำรสั ตว์
พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์…………………………………………….…………….……………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ชื่อผูด้ าเนินกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
กท1/2546
2546
มกรำคม
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เล่มที่…1….ฉบับที่......……….…ออกให้
ณ วันที่…3….เดือน……………………พ.ศ……….
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….ประเภทอาหารสั
ตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
2546
ข้ ำวโพด,กำกถั่วเหลือง,ปลำป่ น
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
อำหำรสั ตว์ ผสมสำเร็จรู ปและหัวอำหำรสั ตว์ ,สำรผสมล่วงหน้ ำ(พรีมิกซ์ )
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
อำหำรเสริมโปรตีน,อำหำรเสริมไขมัน ,อำหำรเสริมแร่ ธำตุ
ประเภทอาหารเสริ มสาหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
หำงเนยผงสำหรับสั ตว์ , อำหำรแทนนมฯ,หำงเนยผงดัดแปลงฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
พันธมิตรอำหำรสั ตว์ จำกัด
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ…………………………………………………………อยู
ท่ ี่อาคาร………………………...
25/10
ลำดพร้ ำว
่…………….ซอย………………………ถนน……………………………….
ชั้นที่………….เลขที
่…………………หมู
คลองจั่น
บำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร
แขวง/ตาบล………………………………….เขต/อ
าเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
0-2651-4995
10250
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมายเลขโทรศั
พท์…………………………………..
ตรงข้ ำมห้ ำงสรรพสิ นค้ ำบิ๊กซี
สถานที่ขา้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่ คือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูร้ ับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
แผนที่ต้ งั สถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………
ทิศเหนือ

ตัวอย่ำงกำรกรอกคำขอต่ ออำบุใบอนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
(กรณีบุคคลธรรมดำเป็ นผู้ขออนุญำต)

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

คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสั ตว์
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
๑.ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
30
ไทย
สัญชาติ............................บั
ตรประจาตัวประชาชน
 ๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี
บัตรประจำตัวประชำชน
1234569876543
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที
่.........................................ออกให้
ณ
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
12/34
อาเภอ/เขต..............................................................จั
งหวัด....................................................อยู
บ่ า้ นเลขที่..................
สำยลม
สุ ขสบำย
9
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์......................................................................
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................
เลขทะเบียน...............................................................มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ถนน...........................................................................หมู่ที่..........................................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญาต อายุ........................ปี สัญชาติ.........................บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ).....................................................................................................เลขที่........................................
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยูบ่ า้ นเลขที่.....................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
30
โดยมีผดู ้ าเนินกิจการ ชื่อ...............................................................................อายุ
..........................ปี
ไทย
บัตรประจำตัวประชำชน
สัญชาติ......................................บั
ตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
1234569876543
กรุ งเทพมหำนคร
บำงรัก
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อาเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
12/34
9
สำยลม
สุ ขสบำย
่ที่............
อยูบ่ า้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...........................................................อ
าเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมายโทรศั
พท์.........................................................................

๒
1
กท2/2545
ได้รับอนุญาตขายอาหารสัตว์ เล่มที่................................ฉบั
บที่..........................................................
3
ธันวำคม
2545
ออกให้ ณ วันที่.............................เดื
อน......................................................พ.ศ.........................และใบอนุ
ญาตจะสิ้ นอายุ
31
ธันวำคม
2546 สถานที่ขายอาหารสัตว์
วันที่.............................เดื
อน.......................................................................พ.ศ.........................มี
สำยสม
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
12/34
ชื่อ...........................................................................อยู
เ่ ลขที่...................................ตรอก/ซอย..........................................
9
บำงรัก
สุ ขสบำย
่ที่..................................ต
ถนน........................................................หมู
าบล/แขวง..............................................................
15000
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
อาเภอ/เขต...............................................จั
งหวัด..............................................รหั
สไปรษณี ย.์ ........................................
0-2689-4777
เลขหมายโทรศัพท์............................................................
๒. มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตขายอาหารสัตว์ดงั กล่าวเพื่อใช้ต่อไป
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 (๓.๑) ใบอนุ ญาตขายอาหารสัตว์หรื อใบแทน
(๓.๒) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูข้ ออนุญาตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประชาชน,
 (๓.๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่.....................................................................................
รู ปถ่ายร้าน,ทบ 8
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญาต
นำงสำวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
ตำแหน่ ง ผู้ดำเนินกิจกำร

หมำยเหตุ

ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง

หน้าข้อความที่ตอ้ งการ
๔

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
...................................................................................................................................................................................................................……………………...
...................................................................................................................................................................................................................……………………...

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

คำสั่ ง
...................................................................................................................................................................................................................……………………...
...................................................................................................................................................................................................................……………………...

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

หมำยเหตุของเจ้ ำหน้ ำที่
ผูย้ นื่ คาขอได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมแล้วตามใบเสร็ จรับเงิน เล่มที่........................................................
เลขที่.....................................................................ลงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .......................
และตามคาร้องขอชาระเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที่...................
เดือน.................................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ให้แล้ว เล่มที่................................................ฉบับ.................................
ลงวันที่.......................เดือน...........................................พ.ศ. ..............................

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

อ.กท.04.ทพ.86
ทะเบียนเลขที่.................................
(3) 91/2545
คาขอที่............................

แบบ ทค. 0403

กรมทะเบียนกำรค้ ำ
ใบทะเบียนพำณิชย์

ใบสาคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
......................................................................
ได้จดทะเบียนพาณิ ชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
14 มกรำคม 2546
เมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิ ชยกิจ
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
.....................................................................
ชนิดแห่งพาณิ ชยกิจ
จำหน่ ำย อำหำรสั ตว์ ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
จำหน่ ำย กรง และ อุปกรณ์ สำหรับสั ตว์ เลีย้ ง ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
12/34
9
สำยลม
สุ ขสบำย
่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................................
เลขที่...........................หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
ตาบล/แขวง...................................................อ
าเภอ................................................จั
งหวัด...........................................
ออกให้ ณ วันที่...........................................................
(........................................................)
นายทะเบียน

ทบ 8
กรณี ขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรื อต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

รำยละเอียดสถำนทีข่ ำยอำหำรสั ตว์
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์…………………………………………….…………….……………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ชื่อผูด้ าเนินกิจการ…………………………………………………………………………………………………………
กท2/2545
2545
ธันวำคม
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เล่มที่…1….ฉบับที่......……….…ออกให้
ณ วันที่…3….เดือน……………………พ.ศ……….
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ………….ประเภทอาหารสั
ตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
2546
ข้ ำวโพด,กำกถั่วเหลือง,ปลำป่ น
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
อำหำรสั ตว์ ผสมสำเร็จรู ปและหัวอำหำรสั ตว์ ,สำรผสมล่วงหน้ ำ(พรีมิกซ์ )
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
อำหำรเสริมโปรตีน,อำหำรเสริมไขมัน ,อำหำรเสริมแร่ ธำตุ
ประเภทอาหารเสริ มสาหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
หำงเนยผงสำหรับสั ตว์ , อำหำรแทนนมฯ,หำงเนยผงดัดแปลงฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสาหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสั ตว์
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ…………………………………………………………อยู
ท่ ี่อาคาร………………………...
12/34
9
สำยลม
สุ ขสบำย
่…………….ซอย………………………ถนน……………………………….
ชั้นที่………….เลขที
่…………………หมู
บำงรัก
บำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
แขวง/ตาบล………………………………….เขต/อ
าเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
0-2689-4777
15000
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมายเลขโทรศั
พท์…………………………………..
สถานที่ขา้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่ คือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูร้ ับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
แผนที่ต้ งั สถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริ ษทั , หจก., หสน.)……………………………………………………………

ทิศเหนือ

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผู้ขออนุญาต)

ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท

หนังสื อมอบอำนำจ
ร้ ำนสำมัคคีอำหำรสัตว์
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
30
โดยหนังสื อฉบับนี้ขา้ พเจ้า……………………..…………………………………………….อายุ
……………….…ปี
ไทย
1234569876543
บัตรประจำตัวประชำชน
สัญชาติ......................บั
ตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ......................................................เลขที
่....................................………
กรุงเทพมหำนคร
12/34
บำงรัก
ออกให้ ณ เขต /อาเภอ........................................…………จั
งหวัด…….………………....……….…อยู
บ่ า้ นเลขที่............................……
สำยลม
สุ ขสบำย
9
บำงรัก
่ที่.......................แขวง/ต
ตรอก/ซอย..................................................ถนน........................................หมู
าบล.................................………..
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
กรุงเทพมหำนคร
บำงรัก
อาเภอ/เขต…………………………….จั
งหวัด……………………………...ขอมอบอ
านาจให้………………………..……………...….
34
ไทย
บัตรประจำตัวประชำชน
อายุ..……………ปี
สัญชาติ………………ถื
อบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)…………………………….………………
1112345698765
กรุงเทพมหำนคร
บำงพลัด
เลขที่..............................................ออกให้
ณ เขต/อาเภอ..........................................จั
งหวัด.......................................................…………
34
สุ ดถนน
ตัดใหม่
1
่ที่..........................………
อยูบ่ า้ นเลขที่...................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน..........................................หมู
บำงพลัด
บำงพลัด
กรุงเทพมหำนคร
แขวง/ตาบล..........................................เขต/อ
าเภอ.........................................................จั
งหวัด...................................................……….
เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการปฏิ34
บตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กับ
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้………………................................………….
……………………….....เป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ ในคาขอฯ คาให้การ คาร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับ
การขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ การขออนุญาตนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์ การขอต่ออายุนาเข้าซึ่ง
อาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขออนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคา หรื อข้อความใดๆ ในคาขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนการยืน่ และรับเอกสารหลักฐาน การชาระค่าธรรมเนียม
รับรองเอกสารต่างๆ ให้ถอ้ ยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รับทราบคาสัง่ ทางราชการ ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควร
ตลอดไป แทนข้าพเจ้าได้
การใดที่ผรู ้ ับมอบอานาจดังกล่าวได้กระทาไป ตามที่ได้รับมอบอานาจนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับ
ข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาการนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่.............เดือน..............................พ.ศ........….
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอานาจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอานาจ
นำงสำวใสซื่ อ มือสะอำด
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยสมศักดิ์ รักกำรดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน
นำยสมชำติ ทองดี
(………………………………………….)
หมายเหตุ- แนบสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ (บุคคลธรรมดา)

