แบบ น.ส. ๑

คำขออนุญำตนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์

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

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


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

๒
๒. มีควำมประสงค์จะขอรับใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ ดังต่อไปนี้
วัตถุดิบ
ปลาป่ น กากถั่วเหลือง
๒.๑ ประเภท...........................................................ชนิ
ด.....................................................
ผลิตโดย........................................................................................................................
ตั้งอยูท่ ี่..........................................................................................................................
เปรู , บราซิล
ประเทศ........................................................................................................................
วัตถุทผี่ สมแล้ ว
๒.๒ ประเภท..........................................................ชนิ
ด......................................................
สารผสมล่วงหน้ า (พรีมิกซ์ )
ผลิตโดย........................................................................................................................
ตั้งอยูท่ ี่..........................................................................................................................
สหรัฐอเมริกา
ประเทศ.........................................................................................................................
อาหารเสริมสาหรับสั ตว์
อาหารเสริมโปรตีน
๒.๓ ประเภท..........................................................ชนิ
ด......................................................
ผลิตโดย........................................................................................................................
ตั้งอยูท่ ี่..........................................................................................................................
ญีป่ ุ่ น
ประเทศ.........................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ นมสาหรับสั ตว์
หางเนยผงสาหรับสั ตว์
๒.๔ ประเภท..........................................................ชนิ
ด......................................................
ผลิตโดย........................................................................................................................
ตั้งอยูท่ ี่.........................................................................................................................
เนเธอร์ แลนด์
ประเทศ.....................................................................................................................
๒.๕ ประเภท..........................................................ชนิด......................................................
ผลิตโดย........................................................................................................................
ตั้งอยูท่ ี่.........................................................................................................................
ประเทศ.........................................................................................................................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
โดยมีสถำนที่นำเข้ำอำหำรสัตว์ ชื่อ....................................................................................................
25/10
ลาดพร้ าว
่ที่................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
กรุ งเทพมหานคร
คลองจั่น
บางกะปิ
ตำบล/แขวง....................................................อ
ำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด..........................................
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมำยโทรศั
พท์............................................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
และมีสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ ชื่อ........................................................................................................
ทางรถไฟ
118
ริมทาง
15
่ที่................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
บางเขน
กรุ งเทพมหานคร
จตุจักร
ตำบล/แขวง....................................................อ
ำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด..........................................
11000
0-2685-4545-9
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมำยโทรศั
พท์............................................

๓
๓. พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
 (๓.๑) เอกสำรแสดงกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำร


(๓.๒) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชนได้



(๓.๓) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยทะเบียนบ้ำน

(๓.๔) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทน
นิติบุคคล ผูข้ ออนุ ญำตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุ ญำต)




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

(๓.๖) สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข (กรณี ที่
เป็ นกิจกำรค้ำ ซึ่ งต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข) ยกเว้น ประเภทวัตถุที่
ผสมแล้ว ชนิดสำรผสมล่วงหน้ำ (พรี มิกซ์) ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์


(๓.๗) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรื อสำเนำคำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(ภ.พ. ๐๑) หรื อใบทะเบียนพำณิ ชย์ (กรณี ผขู ้ ออนุญำตเป็ นผูร้ ับใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มหรื อใบทะเบียนพำณิ ชย์)
ู ้ ออนุ ญำต
 (๓.๘) สำเนำหรื อรู ปถ่ำยใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจสำหรับคนต่ำงด้ำว (กรณี ผข
เป็ นคนต่ำงด้ำว)
 (๓.๙) ตัวอย่ำงอำหำรสัตว์จำนวนอย่ำงน้อย ๕๐๐ กรัม
ทบ.7
 (๓.๑๐) เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ได้แก่..............................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................


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

หมายเหตุ

ใส่ เครื่ องหมำย  ในช่อง

หน้ำข้อควำมที่ตอ้ งกำร

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

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

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

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

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

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

คำรับรองที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งมีเลขที่
มีลำยมือชื่อเต็มนำยทะเบียน
และประทับตรำนำยทะเบียนด้วย

หนังสื อนี้รับรองเฉพำะข้อควำมที่บริ ษทั
ได้นำมำจดทะเบียนไว้เพื่อผลทำงกฎหมำยเท่ำนั้น
ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหำไว้พิจำรณำฐำนะ

ที่ สจ. 6003776

สำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่ำบริ ษทั นี้ ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จำกัด
50114600611
25 กันยายน 2546
ทะเบียนเลขที่………………………………………….เมื
่อวันที่…………………………………..ปรำกฏข้
อควำม
ในรำยกำรตำมเอกสำรทะเบียน ณ วันออกหนังสื อ ดังนี้
พันธมิตรอาหารสั ตว์
1. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ………………………………………………………….จ
ำกัด”
3
2. กรรมกำรของบริ ษทั มี ……………………คน
ตำมรำยชื่ อ ดังต่อไปนี้
นางสาวเอือ้ มดาว ไปไม่ ถึง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………...
นายสมชาย กล้าหาญ
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………...
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………...
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………...
3. จำนวนหรื อชื่อกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันประทับตราบริษัท
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 1,000,000 - / หนึ่งล้าน 4. ทุนจดทะเบียน กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงิน…………………………………………………..บำท
ถนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ
5. สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…25/10
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
4 น
6. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มี…23
….ข้อ ดังปรำกฏในสำเนำเอกสำรแนบท้ำยหนังสื อรับรองนี้ จำนวน….แผ่
โดยมีลำยมือชื่อนำยทะเบียนซึ่ งรับรองเอกสำรและประทับตรำสำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นสำคัญ
ออกให้ ณ วันที่………………………………
………………………………………………………
(…………………………………………………….)
นำยทะเบียน

ตัวอย่ างการกรอกหนังสือมอบอานาจแต่ งตัง้ ผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท
หนังสื อมอบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ…………………………………………………………….……..(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน………………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง………..………..
กรุ งเทพมหำนคร
บำงกะปิ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ และ
อำเภอ/เขต………………………….จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….
นำยสมชำย กล้ำหำญ
..………………………………………………เป็
นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน
25 กันยำยน 2546
นิติบุคคล กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่…50114600611
…………………ลงวันที่…………....……………………ขอมอบอ
ำนำจและแต่งตั้ง
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
ให้…..…..…………………………………..................เป็
นผูด้ ำเนินกิจกำรของบริ ษทั และมีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ในคำขอ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสำร รับทรำบคำสัง่ ของทำงรำชกำร ลงนำมในเอกสำรทั้งปวง ตลอดจน
กำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้ แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้ำพเจ้ำ เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นำยสมชำย กล้ำหำญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำยดำ ใจดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำงสำวรักงำม มีดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ

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

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)

ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท

หนังสื อมอบอำนำจ
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ……………………..…………………..……………………………….(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน…………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง…….…………....……….…..
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
บำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร
อำเภอ/เขต………………………………..จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….….
..…………………………………………………เป็ นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
กันยำยน 2546
กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่…45014600511
………….........ลงวันที่…10………...…………ขอมอบอ
ำนำจให้……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 กับ
สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้…………………
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
…………………………………………….เป็
นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ ในคำขอฯ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนำมใน
เอกสำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขออนุญำตนำเข้ำซึ่ง
อำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์ กำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำร
ขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอใบแทนใบอนุญำตฯ กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ หรื อข้อควำมใดๆ ในคำขอและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนกำรยืน่ และ
รับเอกสำรหลักฐำน กำรชำระค่ำธรรมเนียม รับรองเอกสำรต่ำงๆ ให้ถอ้ ยคำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รับทรำบคำสัง่ ทำงรำชกำร
ตลอดจนกำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับ
ข้ำพเจ้ำเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำยสมศักดิ์ รักกำรดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำยสมชำติ ทองดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ - แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคลตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียนได้ ถ้ำปรำกฏในภำยหลังว่ำ กำรจดทะเบียนไม่ถูกต้อง

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

ทบ 7
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอใบอนุญำตหรื อต่ออำยุใบอนุญำตนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์

รำยละเอียดสถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์และสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
ชื่อผูน้ ำเข้ำ………………………………….……………ชื
่อผูอ้ ำเนินกิจกำร………….………………………………….
ใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ เล่มที่…….ฉบับที่…../…………ออกให้ ณ วันที่…….เดือน……..…………พ.ศ……...
ใบอนุญำตให้ใช้ได้จนถึงวันที่…….เดือน………………….….……พ.ศ……..….ประเภทอำหำรสัตว์ที่ได้รับใบอนุญำต
ปลาป่ น ,กากถั่วเหลือง
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
สารผสมล่ วงหน้ า (พรีมกิ ซ์ )
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
อาหารเสริมโปรตีน
ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
หางเนยผงสาหรับสั ตว์
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
มีสถำนที่นำเข้ำชื่อ……………………………………………………………อยู
ท่ ี่อำคำร………………………………..
ลาดพร้ าว
ชั้นที่………….เลขที
่…25/10
…………หมู่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
คอลงจัน่
กรุ งเทพมหานคร
บางกะปิ
แขวง/ตำบล………………………………….เขต/อ
ำเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมำยเลขโทรศั
พท์…………………………………..
ตรงข้ ามปั้มนา้ มันเอสโซ่
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
มีสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ชื่อ………………………………………………ชื
่ออำคำร/โกดัง………………………………
118
15
่ที่………………...
ชั้น/ล็อคที่/หมำยเลขโกดัง………………………………………………..เลขที่…………………..หมู
จตุจกั ร
ริมทาง
ทางรถไฟ
บางเขน
ซอย……………………ถนน………………………….แขวง/ต
ำบล………………………..เขต/อ
ำเภอ………………..
กรุ งเทพมหานคร
0-2685-4545-9
11000
จังหวัด…………………………………รหั
สไปรษณี ย…
์ …………………….หมำยเลขโทรศั
พท์………………………
ข้ างตึกพีพี
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตำมสถำนที่ คือ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
1. สถำนที่นำเข้ำ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………………..
นายสมพร อยู่เจริญ
2. สถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูร้ ับใบอนุญำตชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………

บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั /หจก./หสน.)………………………………………………………….

ทิศเหนือ

บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั /หจก./หสน.)………………………………………………………………

ทิศเหนือ

กรณีเช่ าสถานที่ของผู้ประกอบการอื่นอยู่
เป็ นสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์

หนังสื อสัญญำข้อตกลงและให้ควำมยินยอม
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
เขียนที่…………………………………………………..
วันที่……….เดือน…………………………………..พ.ศ……………
55
ไทย
นายอนันต์ มัง่ มี
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………….อำยุ
………….ปี
เชื้อชำติ…………………
ไทย
บางเขน
15
116
่ที่……………ต
สัญชำติ…………………….มี
ภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่…………………หมู
ำบล…………………………
จตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
อำเภอ…………………………………จั
งหวัด………………..………………เป็
นผูม้ ีสิทธิ ครอบครองที่ดิน/และอำคำร
15
ทางรถไฟ
บางเขน
ริมทาง
่ที่……ซอย……………………………ถนน…………………….ต
เลขที่……………หมู
ำบล…………………………..
กรุ งเทพมหานคร
อำเภอ………………………………จั
งหวัด………………..………………โดยชอบด้
วยกฎหมำย ขอทำหนังสื อสัญญำ
118 จตุจกั ร
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ไทย
ข้อตกลงและให้ควำมยินยอมไว้ต่อ………………………………………………..อำยุ
…30
…….ปี เชื้อชำติ……………...
12/34
สายลม
สุ ขสบาย
ไทย
่ที่…9…ซอย………………………ถนน………………..
สัญชำติ……………….มี
ภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่……………หมู
บางรัก
บางรัก
กรุ งเทพมหานคร งมีขอ้ สัญญำดังนี้
ตำบล…………………………….อ
ำเภอ……………………………จั
งหวัด………………………...ดั
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ตำมที่………………………………………………………………………….มี
ควำมประสงค์จะขอตั้งสถำนที่
ผลิตอำหำรสัตว์เพื่อขำย / สถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์เพื่อขำย / สถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ / สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์
118
ทางรถไฟ
ริมทาง
บางเขน
่ที่…15…ซอย……………………………ถนน…………………….ต
เลขที่……………หมู
ำบล…………………………..
กรุ งเทพมหานคร
จตุจกั ร
อำเภอ………………………………จั
งหวัด………………..……………….…นั
้ น ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูม้ ีสิทธิ ครอบครอง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ในสถำนที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น ยินยอมให้……………………………………………………………….….ใช้
สถำนที่แห่ งนี้
ดำเนินกิจกำรตำมควำมประสงค์ได้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ทั้งนี้ตลอดระยะเวลำที่ถือใบอนุญำต และข้ำพเจ้ำยังมีสิทธิ
ครอบครองอยู่
หนังสื อสำคัญฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ ำยได้ฟังและอ่ำนเป็ นที่เข้ำใจแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)………………………………………………ผูใ้ ห้สญ
ั ญำ
นายอนันต์ มัง่ มี
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………คู่สญ
ั ญำ
เบ็จเสร็จ
(……นางสาวสวยเสมอ
………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยำน
นางสาวสมใจ รักงาม
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยำน
นายดา นา้ ดี
(……………………………………………..)
หมำยเหตุ

ให้แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล กรณี นิติบุคคลเป็ นผูใ้ ห้คำยินยอมและสำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำบัตรประชำชน ของผูใ้ ห้สญ
ั ญำและคู่สญ
ั ญำ และหลักฐำนสิ ทธิ ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยของผูใ้ ห้ควำมยินยอม

ทะเบียนเลขที่ (5) 149/2541

แบบ ทค. 0401

กรมทะเบียนการค้ า
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วนบริษทั
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ

บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
……………………………………………………………………………………………………………

โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
ณ สำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร
25 กันยายน 2546
เมื่อวันที่……………………………………….
25……………………………………
กันยายน 2546
ออกให้ ณ วันที่…

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

ตัวอย่ำงกรณี บุคคลธรรมดำ

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

แบบ ทค. 0403

กรมทะเบียนการค้ า
ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ
นางสาวสุ ดสวย เอือ้ มถึง
......................................................................
ได้จดทะเบียนพำณิ ชย์ ตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิ ชย์ พ.ศ. 2499
14 มกราคม 2546
เมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อที่ใช้ในกำรประกอบพำณิ ชยกิจ
ร้ านสามัคคีอาหารสั ตว์
.....................................................................
ชนิดแห่งพำณิ ชยกิจ
จาหน่ าย อาหารสั ตว์ ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
จาหน่ าย กรง และ อุปกรณ์ สาหรับสั ตว์ เลีย้ ง ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
เลขที่...........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ................................................จังหวัด...........................................
ออกให้ ณ วันที่...................................................
(........................................................)
นำยทะเบียน

แบบ น.ส. ๒
เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
ลงชื่อ..........................ผูร้ ับคำขอ
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ. ....................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
๑.ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................................................................
๑.๑ เป็ นบุคคลธรรมดำ อำยุ......................ปี สัญชำติ............................บัตรประจำตัวประชำชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให้ ณ
อำเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยูบ่ ำ้ นเลขที่..................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที่...................
ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศัพท์.........................................................................
๑.๒ เป็ นนิติบุคคลประเภท. .....................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................
เลขทะเบียน...............................................................มีสำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่.......................ตรอก/ซอย......................
ลาดพร้ าว
คลองจั่น
่ที่..........................................ต
ถนน...........................................................................หมู
ำบล/แขวง............................
บางกะปิ
10250
กรุ งเทพมหานคร
อำเภอ/เขต.......................................................จั
งหวัด.................................................รหั
สไปรษณี ย.์ ........................
0-2651-4995
นางสาวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
เลขหมำยโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................
ไทย
ผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุญำต อำยุ........................ปี
สัญชำติ.........................บั
ตรประจำตัวประชำชน
30
1234569876543
บัตรประจาตัวประชาชน
หรื อบัตรอื่น (ระบุ).....................................................................................................เลขที
่........................................
บางรัก
กรุ งเทพมหานคร บ่ ำ้ นเลขที่.....................
12/34
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...........................................................จั
งหวัด.................................อยู
สายลม
สุ ขสบาย
9
่ที่...................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู
บางรัก
บางรัก
กรุ งเทพมหานคร
ตำบล/แขวง...........................................................อ
ำเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
15000
0-2689-4777
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศั
พท์.........................................................................
30
นางสาวสวยเสมอ
เบ็จเสร็จ
โดยมีผดู ้ ำเนินกิจกำร ชื่อ...............................................................................อำยุ
..........................ปี
ไทย
บัตรประจาตัวประชาชน
สัญชำติ......................................บั
ตรประจำตัวประชำชนหรื อบัตรอื่น (ระบุ)............................................................
บางรัก
1234569876543
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่.......................................................ออกให้
ณ อำเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด..............................
138
9
สายลม
สุ ขสบาย
่ที่............
อยูบ่ ำ้ นเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู
12/34
บางรัก
บางรัก
กรุ งเทพมหานคร
ตำบล/แขวง...........................................................อ
ำเภอ/เขต.........................................จั
งหวัด.................................
0-2689-4777
15000
รหัสไปรษณี ย.์ ......................................................เลขหมำยโทรศั
พท์.........................................................................

๒
1
1/2546
10
ได้รับใบอนุ ญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ เล่มที่..............ฉบั
บที่...................ออกให้
ณ วันที่..................
9 อน............................พ.ศ.
มกราคม
2546
มกราคม
2547
เดือน...............................พ.ศ.
.....................และใบอนุ
ญำตจะสิ้ นอำยุ วันที่............เดื
........
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์
1/2546
12/46
มีสถำนที1/2546
่นำเข้ำอำหำรสัตว์ ชื่อ..........................................................................................อยู
เ่ ลขที่...........................
เย็นจิตต์
จากัด สาทร
ทุ่งวัดดอน
่ที่...............ต
ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................หมู
ำบล/แขวง...................................
สาทร
กรุ งเทพมหานคร
10120 สำทร
อำเภอ/เขต.......................................จั
งหวัด...........................................รหั
สไปรษณี ย.์ ..................................................
0-2689-4777
เลขหมำยโทรศัพท์...........................................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์
และมีสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ ชื่อ.....................................................................................................................
118
ริมจทาง18
ทางรถไฟ
15
ากัด
่ที่................
อยูเ่ ลขที่...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู
จตุจักร
กรุ งเทพมหานคร
บางเขน
ตำบล/แขวง....................................................อ
ำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด..........................................
11000
0-2685-4545-9
รหัสไปรษณี ย.์ ...................................................เลขหมำยโทรศั
พท์............................................
๒. มีควำมประสงค์จะขอต่อใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ดงั กล่ำวเพื่อใช้ต่อไป
๓. พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
 (๓.๑) ใบอนุ ญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์หรื อใบแทน


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



(๓.๓) สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผูม้ ีอำนำจลงชื่อแทน

นิติบุคคลผูข้ ออนุ ญำตไม่เกินหกเดือน (กรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุ ญำต)
 (๓.๔) สำเนำใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข (กรณี ที่
เป็ นกิจกำรค้ำซึ่ งต้องได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุ ข) ยกเว้น ประเภทวัตถุที่
ผสมแล้ว ชนิดสำรผสมล่วงหน้ำ (พรี มิกซ์) ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
(๓.๕) เอกสำรแสดงส่ วนประกอบของอำหำรสัตว์ที่นำเข้ำ (Certificate of formula)


(๓.๖) แบบรำยงำนปริ มำณกำรนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์

(๓.๗) สำเนำใบ Invoice ตำมชนิดของอำหำรสัตว์เพื่อแสดงถึงกำรนำอำหำรสัตว์น้ นั เข้ำมำในประเทศ
(๓.๘) ตัวอย่ำงอำหำรสัตว์จำนวนอย่ำงน้อย ๕๐๐ กรัม
ทบ.7
 (๓.๙) เอกสำรหลักฐำนอื่น ๆ ได้แก่................................................................................
........................................................................................................................................................................................


(ลำยมือชื่อ).............................................................................ผูข้ ออนุญำต
(นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ)
ตาแหน่ งผู้ดาเนินกจการ
หมายเหตุ

ใส่ เครื่ องหมำย  ในช่อง

หน้ำข้อควำมที่ตอ้ งกำร

๓
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

1
เล่มที่.......................
14/2546
ฉบับที่.....................

แบบ บ.น.ส. ๑

กรมปศุสัตว์
ใบอนุญาตนาเข้ าซึ่งอาหารสั ตว์
วัตถุที่ผสมแล้ ว อาหารเสริมสาหรับสั ตว์ วัตถุดบิ
(ประเภท....................................................................................................)
ผลิตภัณฑ์ นมสาหรับสั ตว์
-----------------------------------ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษทั สั มพันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
.......................................................................................................
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
โดยมี.......................................................................................เป็
นผูด้ ำเนินกิจกำร เพื่อแสดงว่ำเป็ นผูร้ ับ
อนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ สถำนที่นำเข้ำ
25/10
บริษทั สั มพันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด เ่ ลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................
ซึ่ งอำหำรสัตว์ ชื่อ..................................................................อยู
ลาดพร้ าว
คลองจัน่
บางกะปิ
่ที่...................ต
ถนน....................................................หมู
ำบล/แขวง...........................................อ
ำเภอ.................................
10250
กรุ งเทพมหานคร
0-2651-4995
จังหวัด.............................................................รหั
สไปรษณี ย.์ ...............................เลขหมำยโทรศั
พ ท์...................................
บริษทั สั มพันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
และมีสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ ชื่อ......................................................................อยู
เ่ ลขที118
่...........................
ริมทาง
15
ทางรถไฟ
บางเขน
่ที่....................ต
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................หมู
ำบล/แขวง..............................
จตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
10250
อำเภอ/เขต......................................................จั
งหวัด......................................................รหั
สไปรษณี ย.์ ................................
0-2685-4545-9
เลขหมำยโทรศัพท์...................................................
2547
13
กุมภาพันธ์
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึง วันที่....................เดื
อน...........................................พ.ศ...................
และให้ใช้ได้เฉพำะสถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตฉบับนี้เท่ำนั้น
2546
14
กุมภาพันธ์
ออกให้ ณ วันที่.......................เดื
อน................................................พ.ศ......................

(ลำยมือชื่อ)..........................................................................
ตำแหน่ง..............................................................................
ผูอ้ นุญำต
คำเตือน
๑. ผูร้ ับใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ตอ้ งแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถำนที่ นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ หำกไม่
ปฏิบตั ิตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
๒. กำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้ นอำยุ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอใบอนุญำตหรื อต่ออำยุใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์

ทบ 7

รำยละเอียดสถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์และสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
ชื่อผูน้ ำเข้ำ………………………………….……………ชื
่อผูอ้ ำเนินกิจกำร………….………………………………….
2546
กุมภาพันธ์
2546
ใบอนุญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ เล่มที่…1….ฉบับที่…20../…………ออกให้
ณ วันที่…14….เดือน……..…………พ.ศ……...
2547
กุมภาพันธ์
ใบอนุญำตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ …13….เดือน………………….….……พ.ศ……..….ประเภทอำหำรสั
ตว์ที่ได้รับใบอนุญำต
ปลาป่ น ,กากถั่วเหลือง
ประเภทวัตถุดิบ ชนิด…………………………………………………………………………………
สารผสมล่ วงหน้ า (พรีมกิ ซ์ )
ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิด…………………………………………………………………………
อาหารเสริมโปรตีน
ประเภทอำหำรเสริ มสำหรับสัตว์ ชนิด……………………………………………………….……….
หางเนยผงสาหรับสั ตว์
ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ ชนิด………………………………………………………………
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
มีสถำนที่นำเข้ำชื่อ……………………………………………………………อยู
ท่ ี่อำคำร………………………………..
ลาดพร้ าว
ชั้นที่………….เลขที
่…25/10
…………หมู่………….ซอย…………….……………..…ถนน………………………………..
คอลงจัน่
กรุ งเทพมหานคร
บางกะปิ
แขวง/ตำบล………………………………….เขต/อ
ำเภอ…………………………….จั
งหวัด………………….………..
10250
0-2651-4995
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………หมำยเลขโทรศั
พท์…………………………………..
ตรงข้ ามปั้มนา้ มันเอสโซ่
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
มีสถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ชื่อ………………………………………………ชื
่ออำคำร/โกดัง………………………………
118
15
่ที่………………...
ชั้น/ล็อคที่/หมำยเลขโกดัง………………………………………………..เลขที
่…………………..หมู
จตุจกั ร
ริมทาง
ทางรถไฟ
บางเขน
ซอย……………………ถนน………………………….แขวง/ต
ำบล………………………..เขต/อ
ำเภอ………………..
กรุ งเทพมหานคร
0-2685-4545-9
11000
จังหวัด…………………………………รหั
สไปรษณี ย…
์ …………………….หมำยเลขโทรศั
พท์………………………
ข้ างตึกพีพี
สถำนที่ขำ้ งเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชดั เจน……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….ตำมรำยละเอียดของแผนที่หน้ำ 2
เจ้ำหน้ำที่ผรู ้ ับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตำมสถำนที่ คือ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
1. สถำนที่นำเข้ำ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………………..
นายสมพร อยู่เจริญ
2. สถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………
นางสาวใจทิพย์ มีสุข
ผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูร้ ับใบอนุญำตชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………

บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั /หจก./หสน.)………………………………………………………….

ทิศเหนือ

บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
แผนที่ต้ งั สถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ของ (บริ ษทั /หจก./หสน.)………………………………………………………………

ทิศเหนือ

ทบ.5
แบบรำยงำนปริ มำณกำรนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์
(ประกอบคำขอต่ออำยุใบอนุ ญำตนำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์)
กุมภาพันธ์
12 อน....................................พ.ศ....................
2547
วันที่.........เดื
เรี ยน กรมปศุสัตว์
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
บริ ษทั ,ห้ำง........................................................................................................................................
12 กุมภาพันธ์ 2546 ง
2547
ขอรำยงำนปริ มำณกำรนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์ ประจำปี พ.ศ.................จำกวั
น,เดือน, ปี ..............................................ถึ
12 กุมภาพันธ์ 2547
วัน,เดือน,ปี ........................................................................(ตำมอำยุ
ของใบอนุญำตนำเข้ำ) ประเภทอำหำรสัต ว์ที่นำเข้ำ
01 01 46 0001
เลขทะเบียนอำหำรสัตว์...............................................ชื
่อทำงกำรค้ำ.............................................เพื
่อทรำบดังต่อไปนี้
1
2,850,000
1. มีปริ มำณกำรนำเข้ำรวม........................................ตั
น มูลค่ำกำรนำเข้ำ....................................บำท
2. มีรำยละเอียดกำรนำเข้ำดังต่อไปนี้
ครั้ง

วัน เดือน ปี

INVOICE NO: ปริ มำณกำรนำเข้ำ มูลค่ำกำรนำเข้ำ

รำคำขำย

ที่

ที่นำเข้ำ

กก. หรื อตัน

บำท/กก. หรื อตัน

บำท/กก. /ตัน

1

12 กันยำยน 2546

EX03/0109

5,000

750,000

150

2

10 กุมภำพันธ์ 2547

EX04/011

14,000

2,100,000

150

19,000

2,850,000

รวม

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ..............................................................................
(.......................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................

หมำย
เหตุ

กรณีเช่ าสถานที่ของผู้ประกอบการอื่นอยู่
เป็ นสถานทีเ่ ก็บอาหารสัตว์

หนังสื อสัญญำข้อตกลงและให้ควำมยินยอม
บริษทั พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
เขียนที่…………………………………………………..
วันที่……….เดือน…………………………………..พ.ศ……………
55
ไทย
นายอนันต์ มัง่ มี
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………….อำยุ
………….ปี
เชื้อชำติ…………………
ไทย
บางเขน
15
116
่ที่……………ต
สัญชำติ…………………….มี
ภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่…………………หมู
ำบล…………………………
จตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร
อำเภอ…………………………………จั
งหวัด………………..………………เป็
นผูม้ ีสิทธิ ครอบครองที่ดิน/และอำคำร
15
ทางรถไฟ
บางเขน
ริมทาง
่ที่……ซอย……………………………ถนน…………………….ต
เลขที่……………หมู
ำบล…………………………..
จกั
กรุ งเทพมหานคร
อำเภอ………………………………จั
งหวัด………………..………………โดยชอบด้
วยกฎหมำย ขอทำหนังสื อสัญญำ
118 จตุ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ไทย
ร ควำมยินยอมไว้ต่อ………………………………………………..อำยุ
ข้อตกลงและให้
…30
…….ปี เชื้อชำติ……………...
12/34
สายลม
สุ ขสบาย
ไทย
่ที่…9…ซอย………………………ถนน………………..
สัญชำติ……………….มี
ภูมิลำเนำอยูบ่ ำ้ นเลขที่……………หมู
บางรัก
บางรัก
กรุ งเทพมหานคร งมีขอ้ สัญญำดังนี้
ตำบล…………………………….อ
ำเภอ……………………………จั
งหวัด………………………...ดั
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ตำมที่………………………………………………………………………….มี
ควำมประสงค์จะขอตั้งสถำนที่
ผลิตอำหำรสัตว์เพื่อขำย / สถำนที่นำเข้ำซึ่ งอำหำรสัตว์เพื่อขำย / สถำนที่เก็บอำหำรสัตว์ / สถำนที่ขำยอำหำรสัตว์
118
ทางรถไฟ
ริมทาง
บางเขน
่ที่…15…ซอย……………………………ถนน…………………….ต
เลขที่……………หมู
ำบล…………………………..
กรุ งเทพมหานคร
จตุจกั ร
อำเภอ………………………………จั
งหวัด………………..……………….…นั
้ น ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูม้ ีสิทธิ ครอบครอง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
ในสถำนที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น ยินยอมให้……………………………………………………………….….ใช้
สถำนที่แห่ งนี้
ดำเนินกิจกำรตำมควำมประสงค์ได้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป ทั้งนี้ตลอดระยะเวลำที่ถือใบอนุญำต และข้ำพเจ้ำยังมีสิทธิ
ครอบครองอยู่
หนังสื อสำคัญฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ ำยได้ฟังและอ่ำนเป็ นที่เข้ำใจแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)………………………………………………ผูใ้ ห้สญ
ั ญำ
นายอนันต์ มัง่ มี
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………คู่สญ
ั ญำ
เบ็จเสร็จ
(……นางสาวสวยเสมอ
………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยำน
นางสาวสมใจ รักงาม
(……………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยำน
นายดา นา้ ดี
(……………………………………………..)
หมำยเหตุ

ให้แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล กรณี นิติบุคคลเป็ นผูใ้ ห้คำยินยอมและสำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำบัตรประชำชน ของผูใ้ ห้สญ
ั ญำและคู่สญ
ั ญำ และหลักฐำนสิ ทธิ ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยของผูใ้ ห้ควำมยินยอม

คำรับรองที่ถูกต้องสมบูรณ์ตอ้ งมีเลขที่
มีลำยมือชื่อเต็มนำยทะเบียน
และประทับตรำนำยทะเบียนด้วย

หนังสื อนี้รับรองเฉพำะข้อควำมที่บริ ษทั
ได้นำมำจดทะเบียนไว้เพื่อผลทำงกฎหมำยเท่ำนั้น
ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหำไว้พิจำรณำฐำนะ

ที่ สจ. 6003776

สำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่ำบริ ษทั นี้ ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เป็ นนิติบุคคลประเภท บริ ษทั จำกัด
50114600611
25 กันยายน 2546
ทะเบียนเลขที่………………………………………….เมื
่อวันที่…………………………………..ปรำกฏข้
อควำม
ในรำยกำรตำมเอกสำรทะเบียน ณ วันออกหนังสื อ ดังนี้
พันธมิตรอาหารสั ตว์
3. ชื่อบริ ษทั “บริ ษทั ………………………………………………………….จ
ำกัด”
3
4. กรรมกำรของบริ ษทั มี ……………………คน
ตำมรำยชื่ อ ดังต่อไปนี้
นางสาวเอือ้ มดาว ไปไม่ ถึง
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(1)………………………………………………(2)…………………………………………………...
นายสมชาย กล้าหาญ
(3)………………………………………………(4)…………………………………………………...
(5)………………………………………………(6)…………………………………………………...
(7)………………………………………………(8)…………………………………………………...
5. จำนวนหรื อชื่อกรรมกำรซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่ อร่ วมกันประทับตราบริษัท
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- 1,000,000 - / หนึ่งล้าน 6. ทุนจดทะเบียน กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงิน…………………………………………………..บำท
ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุ งเทพฯ
7. สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…25/10
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
4 น
8. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มี…23….ข้อ ดังปรำกฏในสำเนำเอกสำรแนบท้ำยหนังสื อรับรองนี้ จำนวน….แผ่
โดยมีลำยมือชื่อนำยทะเบียนซึ่งรับรองเอกสำรและประทับตรำสำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นสำคัญ
ออกให้ ณ วันที่………………………………
………………………………………………………
(…………………………………………………….)
นำยทะเบียน

แบบ ว.1

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

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

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

กรณี วตั ถุประสงค์สำหรับประกอบธุรกิ จบำงกิจกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งขออนุญำต
นิ ติบุคคลต้องขออนุญำตให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบกิจกำรนั้น

แบบ ว.1

รำยละเอียดวัตถุประสงค์

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

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

ตัวอย่ างการกรอกหนังสือมอบอานาจแต่ งตัง้ ผู้ดาเนินกิจการ
(กรณีนิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท
หนังสื อมอบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนินกิจกำร
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่……………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ…………………………………………………………….……..(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน………………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง………..………..
กรุ งเทพมหำนคร
บำงกะปิ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ และ
อำเภอ/เขต………………………….จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….
นำยสมชำย กล้ำหำญ
..………………………………………………เป็
นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน
25 กันยำยน 2546
นิติบุคคล กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่…50114600611
…………………ลงวันที่…………....……………………ขอมอบอ
ำนำจและแต่งตั้ง
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
ให้…..…..…………………………………..................เป็
นผูด้ ำเนินกิจกำรของบริ ษทั และมีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำ
ในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ในคำขอ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง รับรองเอกสำร รับทรำบคำสัง่ ของทำงรำชกำร ลงนำมในเอกสำรทั้งปวง ตลอดจน
กำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้ แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน
กับข้ำพเจ้ำ เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูม้ อบอำนำจและแต่งตั้งผูด้ ำเนิ นกิจกำร
นำยสมชำย กล้ำหำญ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำยดำ ใจดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำงสำวรักงำม มีดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ

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

ตัวอย่ างการกรอกหนังสื อมอบอานาจผู้มากระทาการแทน
(กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)

ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท

หนังสื อมอบอำนำจ
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………พ.ศ………………..
บริ ษทั พันธมิตรอำหำรสัตว์ จำกัด
โดยหนังสื อฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ……………………..…………………..……………………………….(ชื
่อ,ประเภทนิติบุคคล)
25/10
ลำดพร้ำว
คลองจัน่
่ที่………..ถนน…………………………ต
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่…………………หมู
ำบล/แขวง…….…………....……….…..
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
บำงกะปิ
กรุ งเทพมหำนคร
อำเภอ/เขต………………………………..จั
งหวัด…………………………………...โดยมี
………………………………..…….….
..…………………………………………………เป็ นผูม้ ีอำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลปรำกฏตำมหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
กันยำยน 2546
กระทรวงพำณิ ชย์ เลขที่…45014600511
………….........ลงวันที่…10………...…………ขอมอบอ
ำนำจให้……………………………………………….
เป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2525 กับ
สำนักพัฒนำระบบและรับรองมำตรฐำนสิ นค้ำปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้…………………
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
…………………………………………….เป็
นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อ ในคำขอฯ คำให้กำร คำร้อง หนังสื อชี้แจง และลงนำมใน
เอกสำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตผลิตอำหำรสัตว์ กำรขออนุญำตนำเข้ำซึ่ง
อำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุนำเข้ำซึ่งอำหำรสัตว์ กำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขใบสำคัญกำรขึ้นทะเบียนอำหำรสัตว์ กำร
ขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ กำรขอใบแทนใบอนุญำตฯ กำรขอใบแทนใบสำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนอำหำรสัตว์ กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ หรื อข้อควำมใดๆ ในคำขอและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั สิ้น ตลอดจนกำรยืน่ และ
รับเอกสำรหลักฐำน กำรชำระค่ำธรรมเนียม รับรองเอกสำรต่ำงๆ ให้ถอ้ ยคำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รับทรำบคำสัง่ ทำงรำชกำร
ตลอดจนกำรใดๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสมและสมควรตลอดไป แทนข้ำพเจ้ำได้
กำรใดที่ผรู ้ ับมอบอำนำจดังกล่ำวได้กระทำไป ตำมที่ได้รับมอบอำนำจนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบ และมีผลผูกพัน กับ
ข้ำพเจ้ำเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตนเองทุกประกำร ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
นำงสำวสวยเสมอ เบ็จเสร็ จ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูม้ อบอำนำจ
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจ
นำงสำวใจทิพย์ มีสุข
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำยสมศักดิ์ รักกำรดี
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยำน
นำยสมชำติ ทองดี
(………………………………………….)
หมำยเหตุ - แนบสำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล(อำยุไม่เกิน 6 เดือน) สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประชำชน ของผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคลตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อรับรองนิติบุคคล

นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียนได้ ถ้ำปรำกฏในภำยหลังว่ำ กำรจดทะเบียนไม่ถูกต้อง

ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ
2
3
2546
เล่มที่……………………เลขที
่……………………ปี
…......................
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
อนุญำตให้………………………………………………….………อำยุ
…..........................…….ปี
25/10
เชื้อชำติ………………สั
ญชำติ…………………….อยู
บ่ ำ้ นเลขที่/สำนักงำนเลขที่…………………..........................
ลาดพร้ าว
คลองจั่น
ตรอก/, ซอย……………………………….ถนน…………………………..แขวง……………………………………
บางกะปิ
0-2651-4995
เขต…………………………………………….กรุ
งเทพมหำนคร โทรศัพท์…………………………………………
การสะสมอาหารสั ตว์
ข้อ 1. ประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพประเภท...................................................................
12(3)
500 บาท
ลำดับที่...................................ค่
ำธรรมเนียม.....................................ใบเสร็
จรับเงินเล่มที่..............................................
4
02
กุมภาพันธ์
2546
เลขที่.........................ลงวั
นที่...................เดื
อน.................................................พ.ศ.......................................โดยใช้
ชื่อ
บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
729
สถำนประกอบกำรว่ำ..........................................................................พื
้นที่ประกอบกำร............................ตำรำงเมตร
1,072
20
กำลังเครื่ องจักร....................................................แรงม้
ำ จำนวนคนงำน...................................คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่
118
ทางรถไฟ
่ที่.................................ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................
.........................................หมู
ลาดพร้ าว
บางกะปิ
0-2651-4995
แขวง…………………………เขต…………………………..กรุ
งเทพมหำนคร โทรศัพท์……………………..........
โทรสำร...........................................
ข้อ 2. ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขโดยเฉพำะ ดังต่อไปนี้
ให้ ปฏิบัติตามข้ อบังคับ เรื่ องการควบคุมกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2542
(3) .......................................................................................................................................
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544
(4) .......................................................................................................................................
31
ธันวาคม
2546
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่………………เดื
อน.......................................พ.ศ...................
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน..........................................พ.ศ.......................
(ลำยมือชื่อ)…………………………………………...
(................................................................)
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ทะเบียนเลขที่ (5) 149/2541

แบบ ทค. 0401

กรมทะเบียนการค้ า
ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วนบริษทั
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ

บริษัท พันธมิตรอาหารสั ตว์ จากัด
……………………………………………………………………………………………………………

โดยได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
ณ สำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กรุ งเทพมหำนคร
25 กันยายน 2546
เมื่อวันที่……………………………………….
25……………………………………
กันยายน 2546
ออกให้ ณ วันที่…

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

ตัวอย่ำงกรณี บุคคลธรรมดำ

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

แบบ ทค. 0403

กรมทะเบียนการค้ า
ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ
นางสาวสวยเสมอ เบ็จเสร็จ
......................................................................
ได้จดทะเบียนพำณิ ชย์ ตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิ ชย์ พ.ศ. 2499
14 มกราคม 2546
เมื่อวันที่.....................................................................
ชื่อที่ใช้ในกำรประกอบพำณิ ชยกิจ
ร้ านสามัคคีอาหารสั ตว์
.....................................................................
ชนิดแห่งพำณิ ชยกิจ
จาหน่ าย อาหารสั ตว์ ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
จาหน่ าย กรง และ อุปกรณ์ สาหรับสั ตว์ เลีย้ ง ทุกชนิด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
เลขที่...........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ................................................จังหวัด...........................................
ออกให้ ณ วันที่...................................................
(........................................................)
นำยทะเบียน

