
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ควบคุมเฉพำะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กรมปศุสัตว์ 
กระทรวง:เกษตรและสหกรณ์ 

 
1. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 
2. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรออกใบอนุญำต / กำรอนุญำต 
3. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง พรบ.ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ.2558 
4. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
5. พื้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา 
  ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ☐ ต่างประเทศ 
6. กฎหมำย/ ข้อก ำหนด / ระเบียบที่ระบุระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของงำนบริกำร มำตรำ 19 พรบ.ควบคุมคุณภำพ

อำหำรสัตว์ พ.ศ.2558,กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2549  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วัน (รายใหม่)   ,30 วัน(ต่ออายุ)หน่วยเวลำวัน 

7. กลุ่มผู้ใช้บริกำร  ประชาชนทั่วไป  ภาคเอกชน / นิติบุคคล 
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  5 
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 50 

จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)       1 
 

9. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก  037-311549 ต่อ 14  

  วันที่ให้บริกำร  ทุกวัน 
 ☐วันจันทร์ ☐ วันอังคาร ☐ วันพุธ ☐ วันพฤหัสบดี ☐ วันศุกร์ 
 ☐วันเสาร์ 
 ☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ☒เว้นวันหยุดราชการ 

  เวลำที่ให้บริกำร  เวลาเปิดรับค าขอ  8.30 น.   
     เวลาปิดรับค าขอ  16.00 น. 
     เวลาพัก   12.00 น. ถึง   13.00 น. 
  หมำยเหตุ:   เฉพำะร้ำนขำยอำหำรสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครนำยก 
10. หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
        ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขายอาหารสัตว์ ประเภทวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแล้ว อาหารเสริมส าหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม
ส าหรับสัตว์และอาหารสัตว์ผสมยา    ให้ยื่นค าขอใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสาร
หลักฐาน หากครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะด าเนินการออกใบอนุญาต ตามมาตรา 20 ของ พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.
2558 มีเงื่อนไข ดังนี้ 
    (1) เป็นเจ้าของกิจการที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
     (2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (3) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
 (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



 (5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้
ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต 
 (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (7) มีสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
การขาย หรือการเก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และการควบคุมหรือรักษาคุณภาพอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะ
และจ านวนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด า เนิน
กิจการต้องมีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (4) (5) หรือ (6) 
 ประเภทการขายอาหารสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทขายส่งและขายปลีก  ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ฉบับ 
2. ประเภทขายปลีก  ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ 

โดยสามารถยื่นค าขอได้ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
-กรุงเทพมหานคร ยื่นค าขอที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  
-ต่างจังหวัด ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่สถานที่ขายอาหารสัตว์ตั้งอยู่ 
กรณียื่นค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม  ต้องย่ืนก่อนเวลำ 15.00 น. 
หมำยเหตุ:  สำมำรถด ำเนินกำรออกใบอนุญำตได้ 60  ฉบับ/วันท ำกำร  หำกมีจ ำนวนเกินกว่ำนี้ให้ยกยอดเป็น
วันท ำกำรถัดไป 

11. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลำ หน่วยเวลำ 
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

1 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
ประกอบค าขอ 

30 นาที ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก 

2 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ
ตรวจสอบเอกสาร /ชี้แจง
หากเอกสารไม่ครบถ้วน 

30 นาที ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก 

3 

การพิจารณา
อนุญาต 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
พิจารณาออกเลขท่ี
ใบอนุญาตและจัดท า
ใบอนุญาต 

1 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก 

4 
การลงนามอนุญาต ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณา   

ลงนามในใบอนุญาต 
1 วันท าการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

นครนายก 

5 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอ
มารับใบอนุญาต 

6 ชั่วโมงท า
การ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก 

6 
การพิจารณา
อนุญาต 

ผู้ยื่นค าขอช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

60 นาที ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม    3  หน่วยเวลำ   วัน 



12. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้วหรือไม่  
☐ ไม่ใช่  
☒ ใช ่ ระยะเวลำหลังกำรลดขั้นตอน 3   หน่วยของเวลำ  วัน 

13. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
13.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน จ ำนวน 
ตัวจริง 

จ ำนวน 
ส ำเนำ เงื่อนไขกำรรับรองส ำเนำ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน  1 ลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

2 หนังสือรับรองนิติบุคคล  1 
กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า ตามเงื่อนไขหนังสือรับรอง 

3 หนังสือเดินทาง  1 
ใช้เฉพาะกรรมการลงนามเป็นชาวต่างชาติ
ให้ลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

4 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ Click here to 
enter text. 1 

ใช้ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ให้ลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

13.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม จ ำนวน 
ตัวจริง 

จ ำนวน 
ส ำเนำ 

เงื่อนไขกำรรับรอง
ส ำเนำ หน่วยงำนผู้ออกเอกสำร 

1 
ทะเบียนบ้าน       1 ให้ลงนามรับรองส าเนา

ทุกหน้า 
ส านักงานเขต ,กรมการ
ปกครอง 

2 
ใบอนุญาตท างานในประเทศไทย 
กรณีผู้ขออนุญาตหรือผู้ด าเนิน
กิจการเป็นชาวต่างชาติ 

      1 ให้ลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

3 
แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ขาย
อาหารสัตว์ 

1       ให้ลงนามรับรอง  

4 
ชุดสัญญาเช่าสถานที่ขายอาหาร
สัตว์หรือชุดหนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที(่กรณีเช่าสถานที่) 

      1 ให้ลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

 

5 
รูปถ่ายสถานที่ขายอาหารสัตว์(ถ้ามี) 
หรือ 

1  ให้ลงนามรับรอง  

6 

ใบทะเบียนพานิชย์(ถ้ามี) 
(กรณีบุคคลธรรมดา) 

      1 ให้ลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

ส านักการคลัง
กรุงเทพมหานคร, 
ส านักงานเขต, 
องค์กรส่วนท้องถิ่น 

7 หนังสือแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 1         
8 หนังสือมอบอ านาจ 1         

9 
ใบอนุญาตฉบับเดิม 
(กรณียื่นต่ออายุใบอนุญาต) 

1         



14. ค่ำธรรมเนียม 
☐ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
มีค่าธรรมเนียม   100, 300บาท 

 เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาต โดยช าระท่ี จุดรับค าขอ 
 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย กรมปศุสัตว์ 
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Click here to enter text. เลขท่ีบัญชี Click here to enter text. 
 บัตรเครดิต 

อัตรำ / เงื่อนไขค่ำธรรมเนียม 
1.ประเภทขายส่งและขายปลีกค่าธรรมเนียม 300 บาท/ฉบับ   2.ประเภทขายปลีกค่าธรรมเนียม 100 บาท/ฉบับ 
15. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ศูนย์บริการประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐาบาล ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 0 2283 1271-84 โทรสาร 0 2283 1286-7 หรือ website : 
www.1111.go.th 

2) หน่วยงาน ณ จุดยื่นค าขอ    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
3) หน่วยงานต้นสังกัด กรมปศุสัตว์ 
4) ไปรษณีย์ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
5) อีเมล์ http://request.dld.go.th/ 
6) โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 
7) หน่วยงานต้นสังกัด กรมปศุสัตว์ เลขท่ี 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 

 16.ตัวอย่ำงกำรกรอก คู่มือกำรกรอก และแบบฟอร์มค ำขอ (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
 
 
 

 
แบบ  ข.ส.  ๑ 

ค ำขออนุญำตขำยอำหำรสัตว์ 
   

         เขียนที.่................................................................... 

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

 ๑.ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ........................... 
      ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ......................ปี  สัญชาติ............................บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบุ)................................................................................... เลขที่.........................................ออกให้  ณ 
อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยู่บ้านเลขที่.................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................  

เลขที่รับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงชื่อ..........................ผู้รับค าขอ 

     

     

               

        

        
             
          
        

     
     

     

http://www.1111.go.th/


      ๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมู่ที.่................................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................  
ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  อายุ........................ปี  สัญชาต.ิ........................บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบุ)..................................................................................................... เลขที.่....................................... 
ออกให้  ณ  อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยู่บ้านเลขท่ี..................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์....................................................... เลขหมายโทรศัพท์ .........................................................................  

  โดยมีผู้ด าเนินกิจการ  ชื่อ...............................................................................อายุ..........................ปี 
สัญชาติ......................................บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่น  (ระบุ)............................................................ 
เลขที่.......................................................ออกให้  ณ  อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู่ที.่........... 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์.......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................  
 

  ๒.  มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ประเภท 

     ๒.๑    ขายส่งและขายปลีก 

     ๒.๒    ขายปลีก 

ส าหรับอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ประเภท............................................................................................................................. . 

     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                                     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
    
   (๒)  ประเภท............................................................................................................................. . 

     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                                     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
    
   (๓)  ประเภท............................................................................................................................. . 

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

         

             
               

              
          

          
         

           
               
         

       
    

          
          

              
   

       
        

   
        
    
    

   
    

        
   

       

    
               

        
    
    

   
    

   

        
    
    

   
    

   



   (๔)  ประเภท............................................................................................... ............................... 
     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 

                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                                     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
    
   (๕)  ประเภท............................................................................................................................. . 

     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                  ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
                                     ชนิด........................................................ผลิตโดย............................................................. 
            โดยมีสถานที่ขายอาหารสัตว์    ชื่อ.........................................................................................................  
อยู่เลขท่ี...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู่ที่.................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย์....................................................เลขหมายโทรศัพท์............................................ 
 
  ๓.  พร้อมกับค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
     (๓.๑)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
ผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
     (๓.๒)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
     (๓.๓)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ได้แก่.....................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................
..................................................................................................................................................................................  
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

                       
               
          

     

     

        
    
    

   
    

   

        
    
    

   
    

   



หมำยเหตุ        ใส่เครื่องหมาย           ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอใบอนุญำตหรือต่อใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ 
รำยละเอียดสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 

 
ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์………………………………………………………………………………………………………... 
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ………………………………………………………………………………………………………………... 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  เล่มที่…….….ฉบับที่……....……………ออกให้ ณ วันที่…..….เดือน…………...……พ.ศ………. 
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ……………….….ประเภทอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………………… 
  ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว  ชนิด………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์  ชนิด………………………………………………..................................... 
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ…………………………………………………………อยู่ที่อาคาร……………………….……….. 
ชั้นที่…….…….เลขที…่………………หมู่…………….ซอย……………………….…ถนน…………………………………... 
แขวง/ต าบล………………………………….เขต/อ าเภอ………………………..…….จังหวัด………………….……………... 
รหัสไปรษณีย์…………………หมายเลขโทรศัพท์………………………………….. 
สถานที่ข้างเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………... 
ผู้รับมอบอ านาจจากผู้รับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………... 
แผนที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………………….. 

 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

     
     

                         
     

     
     

     
          

                         
               

          
     

     
     

     
     



หนังสือมอบอ ำนำจ 
             เขียนที่………………………………………………… 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………..……………………….…………..……………………………….(ชื่อ,ประเภทนิติบุคคล) 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ...............…หมู่ที…่………....ถนน…………………………ต าบล/แขวง…….…………....……….……….. 
อ าเภอ/เขต  ..................................................จังหวัด  ………………………………………………...โดยมี……………………....................
เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบคุคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย ์ เลขที่………………..……
ลงวันที…่………...………………ขอมอบอ านาจให้……………………………………….………….เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าใน
กิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558  กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
กรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ทั้งนี้โดยให้………………….……………………………….เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อใน
ค าขอฯ  ค าให้การ ค าร้อง  หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขอต่อ
อายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขออนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์  การขอต่ออายุน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์  การขึ้นทะเบียนอาหาร
สัตว์  การขอแก้ไขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  การขออนุญาตขายอาหารสัตว์  การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหาร
สัตว์  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ  การขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค า  หรือ
ข้อความใดๆ  ในค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทั้งสิ้น  ตลอดจนการยื่นและรับเอกสารหลักฐาน  การช าระค่าธรรมเนียม  
รับรองเอกสารต่างๆ  ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  รับทราบค าสั่งทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและ
สมควรตลอดไป  แทนข้าพเจ้าได้ 
 การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป  ตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  
กับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นๆ  ด้วยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

หมายเหตุ - แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  ของ
ผู้มอบและผู้รับมอบ   

  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

     
     

               
               

     

     

     

     

     

               

                    

     

     

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 



หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 
 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..(ชื่อ,ประเภทนิติบุคคล) 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………หมู่ที่………..ถนน………………………………ต าบล/แขวง……..……….. 
อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………………...โดยมี………………………………..……. 
..…………………………………………………เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย์  เลขท่ี………………… ...ลงวันที่ …………....…………………………ขอมอบอ านาจและแต่งตั้ง 
ให้…..…..………………………………………………….เป็นผู้ด าเนินกิจการของบริษัท  และมีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้า 
ในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อ  ในค าขอ  ค าให้การ  ค าร้อง  หนังสือชี้แจง  รับรองเอกสาร  รับทราบค าสั่งของทางราชการ  ลงนามในเอกสารทั้งปวง  
ตลอดจน 
การใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนข้าพเจ้าได้ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป  ตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ  และมีผล
ผูกพัน 
กับข้าพเจ้า  เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นๆ  ด้วยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
หมายเหตุ - แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน 

  ของผู้มอบและผู้รับมอบ  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 
 

     

     
               

               
     

     
          

     
          

     

     

     

     

     

     

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

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

   โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………….…………………………………….อายุ……………….…ปีสัญชาติ
......................บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ...................................................เลขที่...... ....................................... 

ออกให้ ณ เขต /อ าเภอ.......................................……จังหวัด…….………………....……….…อยู่บ้านเลขท่ี....................................... 
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................หมู่ที่.......................แขวง/ต าบล.. ........................................... 
อ าเภอ/เขต……………..………จังหวัด…………..………...ขอมอบอ านาจให้……………………………………………..…..……………...………… 
อายุ..……………ปี สัญชาติ………………ถือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ) ……………………..………………………….……… 
เลขที่ ..............................................ออกให้ ณ เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด ……........................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................หมู่ที่............................  
แขวง /ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.....................................................  
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 
2558 กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้………………………………….… 
…..……………………….....เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ  ในค าขอฯ ค าให้การ ค าร้อง หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวง 
ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขออนุญาตน าเข้าซ่ึงอาหารสัตว์  
การขอต่ออายุน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขออนุญาต
ขายอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค า หรือข้อความใดๆ  ในค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทั้งสิ้น  ตลอดจนการยื่นและ  
รับเอกสารหลักฐาน  การช าระค่าธรรมเนียม  รับรองเอกสารต่างๆ  ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  รับทราบค าสั่งทาง
ราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนข้าพเจ้าได้ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป  ตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ  และมีผล
ผูกพัน  กับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นๆ  ด้วยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ .............เดือน...................

พ.ศ   ..........นส าคัญจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็  
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

หมายเหตุ - แนบส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบ (บุคคลธรรมดา  )  

     

     
               

          

               

          
     

               
          

               
          

     
     

               

     

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 



แบบ  ข.ส.  ๒ 
 

 

 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ 
   

       เขียนที.่................................................................... 

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

 ๑.ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ........................... 
     ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ......................ปี  สัญชาต.ิ...........................บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบุ)................................................................................... เลขที่.........................................ออกให้  ณ 
อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................อยู่บ้านเลขที่.................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................  

     ๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมู่ที.่..................................ต าบล/แขวง................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
เลขหมายโทรศัพท์..................................................โดย..............................................................................................  
ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  อายุ........................ปี  สัญชาต.ิ........................บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบุ)..................................................................................................... เลขที.่....................................... 
ออกให้  ณ  อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด.................................อยู่บ้านเลขท่ี..................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................  

  โดยมีผู้ด าเนินกิจการ  ชื่อ...............................................................................อายุ..........................ปี 
สัญชาติ......................................บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น  (ระบุ)............................................................ 
เลขที่.......................................................ออกให้  ณ  อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู่ที.่........... 
ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์.......................................................เลขหมายโทรศัพท์.........................................................................  

 

เลขที่รับ...................................... 
วันที่............................................ 
ลงชื่อ..........................ผู้รับค าขอ 

     

               

     

          
                         

          
          

          

     
     

          
               

               
               

          
          

          
               

          
               

          

          
          

               
               

               
          

          



  ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์   เล่มที่.......................................ฉบับที่......................................... 
ออกให้  ณ   วันที่...........................เดือน.........................................พ.ศ. ............................และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 
วันที่........................เดือน................................................................พ.ศ. .............................มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ 
ชื่อ..............................................................................อยู่เลขท่ี............................ตรอก/ซอย....................................... 
ถนน.......................................................หมู่ที.่......................................ต าบล/ซอย..................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................ 
เลขหมายโทรศัพท์.......................................................... 
  ๒.  มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ดังกล่าวเพ่ือใช้ต่อไป 

  ๓.  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

     (๓.๑)  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์หรือใบแทน 

     (๓.๒)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน        
นิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  

     (๓.๓)  เอกสารหลักฐานอ่ืน  ๆ  ได้แก่.....................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

หมำยเหตุ        ใส่เครื่องหมาย           ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ 

 

 

              
               

               
               

               
     

     

     



เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำขอใบอนุญำตหรือต่อใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ 
รำยละเอียดสถำนที่ขำยอำหำรสัตว์ 

 
ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์………………………………………………………………………………………………………... 
ชื่อผู้ด าเนินกิจการ………………………………………………………………………………………………………………... 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  เล่มที่…….….ฉบับที่……....……………ออกให้ ณ วันที่…..….เดือน…………...……พ.ศ………. 
ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ……………….….ประเภทอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………………… 
  ประเภทวัตถุท่ีผสมแล้ว  ชนิด………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารเสริมส าหรับสัตว์  ชนิด………………………………………………..................................... 
มีสถานที่ขายอาหารสัตว์ชื่อ…………………………………………………………อยู่ที่อาคาร……………………….……….. 
ชั้นที่…….…….เลขที…่………………หมู่…………….ซอย……………………….…ถนน…………………………………... 
แขวง/ต าบล………………………………….เขต/อ าเภอ………………………..…….จังหวัด………………….……………... 
รหัสไปรษณีย์…………………หมายเลขโทรศัพท์………………………………….. 
สถานที่ข้างเคียงและข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ติดต่อได้สะดวกตามสถานที่  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………... 
ผู้รับมอบอ านาจจากผู้รับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………... 
แผนที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์ของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………………….. 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

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

 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

     
     

                         
     

     
     

     
          

                         
               

          
     

     
     

     
     

     
     

               

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 



  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………..……………………….…………..……………………………….(ชื่อ,ประเภทนิติบุคคล) 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ...............…หมู่ที…่………....ถนน…………………………ต าบล/แขวง…….…………....……….……….. 
อ าเภอ/เขต ..................................................จังหวัด  ………………………………………………...โดยมี……………………....................
เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบคุคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย ์ เลขที่………………..……
ลงวันที…่………...………………ขอมอบอ านาจให้……………………………………….………….เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าใน
กิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558  กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
กรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ทั้งนี้โดยให้………………….……………………………….เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อใน
ค าขอฯ  ค าให้การ ค าร้อง  หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขอต่อ
อายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขออนุญาตน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์  การขอต่ออายุน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์  การขึ้นทะเบียนอาหาร
สัตว์  การขอแก้ไขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  การขออนุญาตขายอาหารสัตว์  การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหาร
สัตว์  การขอใบแทนใบอนุญาตฯ  การขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค า  หรือ
ข้อความใดๆ  ในค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทั้งสิ้น  ตลอดจนการยื่นและรับเอกสารหลักฐาน  การช าระค่าธรรมเนียม  
รับรองเอกสารต่างๆ  ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  รับทราบค าสั่งทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและ
สมควรตลอดไป  แทนข้าพเจ้าได้ 
 การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป  ตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  
กับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นๆ  ด้วยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 

หมายเหตุ - แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  ของ
ผู้มอบและผู้รับมอบ   

  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
หนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกิจกำร 

 
เขียนที่…………………………………………………………… 

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

               
               

     

     

     

     

     

     

     
               

                    

     

     

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 



  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..(ชื่อ,ประเภทนิติบุคคล) 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………หมู่ที่………..ถนน………………………………ต าบล/แขวง……..……….. 
อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………………...โดยมี………………………………..……. 
..…………………………………………………เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย์  เลขที…่……………… ...ลงวันที่ …………....…………………………ขอมอบอ านาจและแต่งตั้ง 
ให้…..…..………………………………………………….เป็นผู้ด าเนินกิจการของบริษัท  และมีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้า 
ในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อ  ในค าขอ  ค าให้การ  ค าร้อง  หนังสือชี้แจง  รับรองเอกสาร  รับทราบค าสั่งของทางราชการ  ลงนามในเอกสารทั้งปวง  
ตลอดจน 
การใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนข้าพเจ้าได้ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป  ตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ  และมีผล
ผูกพัน 
กับข้าพเจ้า  เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นๆ  ด้วยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
หมายเหตุ - แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน 

  ของผู้มอบและผู้รับมอบ  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล 
 
 
 
 
 

               
     

     
          

     
          

     

     

     

     

     

     



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

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

   โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………….…………………………………….อายุ……………….…ปีสัญชาติ
......................บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ...................................................เลขที่...... ....................................... 

ออกให้ ณ เขต /อ าเภอ.......................................……จังหวัด…….………………....……….…อยู่บ้านเลขท่ี....................................... 
ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................หมู่ที่.......................แขวง/ต าบล............................................. 
อ าเภอ/เขต……………..………จังหวัด…………..………...ขอมอบอ านาจให้……………………………………………..…..……………...………… 
อายุ..……………ปี สัญชาติ………………ถือบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ) ……………………..………………………….……… 
เลขที่ ..............................................ออกให้ ณ เขต /อ าเภอ.............................จังหวัด ……........................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................หมู่ที่............................  
แขวง /ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด.....................................................  
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 
2558 กับ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โดยให้………………………………….… 
…..……………………….....เป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ  ในค าขอฯ ค าให้การ ค าร้อง หนังสือชี้แจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวง 
ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์  การขออนุญาตน าเข้าซ่ึงอาหารสัตว์  
การขอต่ออายุน าเข้าซึ่งอาหารสัตว์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขอแก้ไขใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ การขออนุญาต
ขายอาหารสัตว์ การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค า หรือข้อความใดๆ  ในค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทั้งสิ้น  ตลอดจนการยื่นและ  
รับเอกสารหลักฐาน  การช าระค่าธรรมเนียม  รับรองเอกสารต่างๆ  ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  รับทราบค าสั่งทาง
ราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนข้าพเจ้าได้ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไป  ตามที่ได้รับมอบอ านาจนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ  และมีผล
ผูกพัน  กับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นๆ  ด้วยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ .............เดือน...................

พ.ศ   ..........จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  
 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้มอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้รับมอบอ านาจ 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

(ลงชื่อ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

หมายเหตุ - แนบส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบ (บุคคลธรรมดา  )  

     

     
               

          

               

          
     

               
          

               
          

     
     

               

     

ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 



 
รำยละเอียดเพิ่มเติม 
16. จ ำนวนผู้ขอรับบริกำรโดยประมำณ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  5  ค าขอ / เดือน 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 50  ค าขอ / เดือน 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 1  ค าขอ / เดือน 

17. ประเภทของผู้รับบริกำร   ประชำชน    ภำคเอกชน 
18. ระดับกำรส่งผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ มำก 
19. ระดับกำรส่งผลกระทบด้ำนสังคม ปำนกลำง 
 
 
 
 
 

 


