
แบบ  ข.ส.  ๒ 
 
 
 

 
คําขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 

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

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

 ๑.ขาพเจา........................................................................................................................................................
     ๑.๑  เปนบุคคลธรรมดา  อาย.ุ.....................ป  สัญชาติ............................บัตรประจําตวัประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบุ)...................................................................................เลขที่.........................................ออกให  ณ 
อําเภอ/เขต..............................................................จังหวดั....................................................อยูบานเลขที่.................. 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่................... 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวดั................................. 
รหัสไปรษณยี.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

     ๑.๒  เปนนติิบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.......................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน...........................................................................หมูที่...................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวดั.................................................รหัสไปรษณีย.......................... 
เลขหมายโทรศัพท..................................................โดย.............................................................................................. 
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อายุ........................ป  สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชน 
หรือบัตรอื่น  (ระบุ).....................................................................................................เลขที่........................................ 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...........................................................จังหวดั.................................อยูบานเลขที.่.................... 
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมูที่................... 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวดั................................. 
รหัสไปรษณยี.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

  โดยมีผูดําเนนิกิจการ  ช่ือ...............................................................................อายุ..........................ป 
สัญชาติ......................................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น  (ระบุ)............................................................ 
เลขที่.......................................................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต.......................................จังหวดั.............................. 
อยูบานเลขที.่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมูที่............ 
ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวดั................................. 
รหัสไปรษณยี.......................................................เลขหมายโทรศัพท......................................................................... 

เลขที่รับ...................................... 
วันที.่........................................... 
ลงชื่อ..........................ผูรับคําขอ 

    
            

     

        
         

             
          
          

          

    
     

         
              

              
              

         
        

          
             

         
               

          

          
          

               
               

               
          



๒ 
 

  ไดรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว   เลมที่.......................................ฉบับที่......................................... 
ออกให  ณ   วนัที่...........................เดือน.........................................พ.ศ. ............................และใบอนญุาตจะสิ้นอาย ุ
วันที.่.......................เดือน................................................................พ.ศ. .............................มีสถานที่ขายอาหารสัตว 
ช่ือ..............................................................................อยูเลขที่............................ตรอก/ซอย....................................... 
ถนน.......................................................หมูที่.......................................ตําบล/ซอย..................................................... 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย............................ 
เลขหมายโทรศัพท.......................................................... 
  ๒.  มีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสตัวดังกลาวเพือ่ใชตอไป 
  ๓.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
     (๓.๑)  ใบอนญุาตขายอาหารสัตวหรือใบแทน 

     (๓.๒)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วตัถุประสงคและผูมอํีานาจลงชื่อแทน        
นิติบุคคลผูขออนุญาตไมเกนิหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)  
     (๓.๓)  หนังสือแสดงวาเปนผูดาํเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

     (๓.๔)  สําเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน 

     (๓.๕)  สําเนาหรือรูปถายบตัรประจําตวัประชาชน  หรือ  บัตรอื่นซึ่งใชแทนบตัรประจาํตวัประชาชนได 

     (๓.๖)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  (กรณีที่เปนกิจการคา 
ซ่ึงตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข) 

      (๓.๗)  เอกสารหลักฐานอืน่  ๆ  ไดแก..................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูขออนุญาต 
 
 
 
 

หมายเหตุ        ใสเครื่องหมาย           ในชอง                   หนาขอความที่ตองการ 

  
   

   
           

               

               
     

     
     

     



๓ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................  
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

คําสั่ง 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................  
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
ตําแหนง........................................................................ 

 
 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
  ผูยื่นคําขอไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลวตามใบเสร็จรับเงนิ   เลมที่........................................................ 
เลขที่.....................................................................ลงวันที.่..................เดือน.......................................พ.ศ. ....................... 
และตามคํารองขอชําระเงินคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขที่................................................................ลงวันที.่.................. 
เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 
  ตอใบอนุญาตขายอาหารสัตวใหแลว  เลมที่................................................ฉบับที่................................. 
ลงวันที.่......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 
 
 
 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 
    ตําแหนง........................................................................ 



เอกสารประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตหรือตอใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
รายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว 

 
ช่ือสถานที่ขายอาหารสัตว………………………………………………………………………………………………………... 
ช่ือผูดําเนินกิจการ………………………………………………………………………………………………………………... 
ใบอนุญาตขายอาหารสัตว  เลมท่ี…….….ฉบับที่……....……………ออกให ณ วันที่…..….เดือน…………...……พ.ศ………. 
ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันที ่ 31  ธันวาคม  พ.ศ……………….….ประเภทอาหารสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต 
  ประเภทวัตถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………………… 
  ประเภทวัตถุท่ีผสมแลว  ชนิด………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารเสริมสําหรับสตัว  ชนิด………………………………………………..................................... 
มีสถานที่ขายอาหารสัตวช่ือ…………………………………………………………อยูท่ีอาคาร……………………….……….. 
ช้ันที่…….…….เลขที่…………………หมู…………….ซอย……………………….…ถนน…………………………………... 
แขวง/ตําบล………………………………….เขต/อําเภอ………………………..…….จังหวัด………………….……………... 
รหัสไปรษณีย…………………หมายเลขโทรศัพท………………………………….. 
สถานที่ขางเคียงและขอสังเกตที่เห็นไดชัดเจน…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนที่ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบที่ติดตอไดสะดวกตามสถานที่  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………... 
ผูรับมอบอํานาจจากผูรับใบอนุญาตชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………... 
แผนที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตวของ (บริษัท, หจก., หสน.)…………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 

     
     

                       
    

     
    

    
         

                       
              
         

    
     

    
    
    



ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

เขียนที่………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย  
เลขที่……………ลงวันที่…………...………………ขอมอบอํานาจให……………………………………….………….เปนผูมีอํานาจกระทําการแทน
ขาพเจาในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ. 2525  กับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว   กรมปศุสัตว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ทั้งนี้โดยให………………….………………………………………………….เปนผู
มีอํานาจลงลายมือช่ือ  ในคําขอฯ  คําใหการ  คํารอง  หนังสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว  
การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว  การขอตออายุนําเขาซึ่งอาหารสัตว  การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว  
การขอแกไขใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว  การขออนุญาตขายอาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว  การขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ  การขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว  การขอแกไขเปลีย่นแปลงถอยคํา  หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสาร
ที่เกี่ยวของไดทั้งสิ้น  ตลอดจนการยื่นและรับเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  รับรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่  
รับทราบคําสั่งทางราชการ  ตลอดจนการใดๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจนี้แลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  กับขาพเจา
เสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทําการนั้นๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนา
พยานเปนสําคัญ 
 

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

         (………………………………………….) 
 

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

         (………………………………………….) 
 

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

         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 

         (………………………………………….) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 

         (………………………………………….) 
 
 
 

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

     

     

               

               

     

     

     

     

     

     

            

                   

     



ปดอากรแสตมป 30 บาท 

 

หนังสือมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
 

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

  โดยหนังสอืฉบับนี้ขาพเจา……………………………………………………………………..(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่………………………หมูท่ี………..ถนน………………………………ตําบล/แขวง……..……….. 
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………………...โดยม…ี……………………………..……. 
..…………………………………………………เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย  เลขที่…………………...ลงวันที่…………....…………………………ขอมอบอํานาจและแตงตั้ง 
ให…..…..………………………………………………….เปนผูดําเนินกิจการของบริษัท  และมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา 
ในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525   ตลอดจนเปนผูมอีํานาจลงลายมอืช่ือ  
ในคําขอ  คําใหการ  คํารอง  หนังสือช้ีแจง  รับรองเอกสาร  รับทราบคําสั่งของทางราชการ  ลงนามในเอกสารทั้งปวง  ตลอดจน 
การใดๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทาํไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจนี้แลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน 
กับขาพเจา  เสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทําการนั้นๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  จึงไดลงลายมอืช่ือไว
เปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูมอบอํานาจและแตงตั้งผูดําเนินกิจการ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรับมอบอาํนาจ 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 
         (………………………………………….) 

 
หมายเหตุ - แนบสําเนาหนังสือรับรองนติิบุคคล(อายุไมเกิน 6 เดือน) สําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประชาชน 

  ของผูมอบและผูรับมอบ  พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคลตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

     

     
               

               
     

     
          

     
          

     

     

     

     

     

     



หนังสือสัญญาขอตกลงและใหความยินยอม 
 

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

 

 ขาพเจา…………………………………………………………….อายุ………….ป   เช้ือชาติ………………… 
สัญชาติ…………………….มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่…………………หมูท่ี……………ตําบล………………………… 
อําเภอ…………………………………จังหวัด………………..………………เปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน/และอาคาร 
เลขที่……………หมูท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตําบล………………………….. 
อําเภอ………………………………จังหวัด………………..………………โดยชอบดวยกฎหมาย  ขอทําหนังสือสัญญา 
ขอตกลงและใหความยินยอมไวตอ………………………………………………..อายุ……….ป  เช้ือชาติ……………... 
สัญชาติ……………….มีภูมลิําเนาอยูบานเลขที่……………หมูท่ี……ซอย………………………ถนน……………….. 
ตําบล…………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………………...ดังมีขอสัญญาดังนี้ 
 ตามที่………………………………………………………………………….มีความประสงคจะขอตั้งสถานที่ 
ผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย / สถานที่นําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขาย / สถานที่เก็บอาหารสัตว / สถานที่ขายอาหารสัตว 
เลขที่……………หมูท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตําบล………………………….. 
อําเภอ………………………………จังหวัด………………..……………….…นั้น ขาพเจาในฐานะผูมีสิทธิครอบครอง 
ในสถานที่ดังกลาวขางตน  ยินยอมให……………………………………………………………….….ใชสถานที่แหงนี้ 

ดําเนินกิจการตามความประสงคได  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ถือใบอนุญาต  และขาพเจายังมีสิทธิครอบครองอยู 

 หนังสอืสําคัญฉบับนี้  ท้ังสองฝายไดฟงและอานเปนที่เขาใจแลว  จงึไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
 
      (ลงช่ือ)………………………………………………ผูใหสัญญา 
                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………คูสัญญา 
                 (……………………………………………..) 
 

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

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

หมายเหตุ  ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  กรณีนิติบุคคลเปนผูใหคํายินยอมและสําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาบัตรประชาชน  ของผูใหสัญญาและคูสัญญา  และหลักฐานสิทธิครอบครองโดยชอบดวย 
  กฎหมายของผูใหความยินยอม 

 

     
               

               
                    
          
                         
          

     
                         

               
     

                    
          

     

     

     

     

     

     



     ปดอากรแสตมป 30 บาท 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

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

   โดยหนังสอืฉบับนี้ขาพเจา…………………….…………………………………….อายุ……………….…ป
สัญชาติ......................บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ...................................................เลขที่...................................... 

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

ตรอก/ซอย.................................................ถนน........................................หมูท่ี.......................แขวง/ตําบล................................... 
อําเภอ/เขต……………..………จังหวัด…………..………...ขอมอบอํานาจให………………………..……………...………… 
อาย.ุ.……………ป สัญชาติ………………ถือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น (ระบุ)…………………………….……… 
เลขที่..............................................ออกให ณ เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด......................................................... 
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................หมูท่ี............................ 
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.........................................................จังหวัด..................................................... 
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ. 2525 
กับสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสนิคาปศสุัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังนี้โดยให…………… 
…..……………………….....เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ  ในคําขอฯ คําใหการ คํารอง หนังสอืช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวง 
ท่ีเกี่ยวของกับการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว  การขออนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว  
การขอตออายุนาํเขาซึ่งอาหารสตัว การข้ึนทะเบียนอาหารสัตว การขอแกไขใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว การขออนญุาต
ขายอาหารสัตว การขอตออายใุบอนุญาตขายอาหารสัตว การขอใบแทนใบอนุญาตฯ การขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสตัว การขอแกไขเปลีย่นแปลงถอยคํา หรือขอความใดๆ  ในคําขอและเอกสารที่เกีย่วของไดท้ังสิ้น  ตลอดจนการยื่นและ  
รับเอกสารหลักฐาน  การชําระคาธรรมเนียม  รับรองเอกสารตางๆ  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาท่ี  รับทราบคําสั่งทางราชการ  
ตลอดจนการใดๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขาพเจาได 
 การใดที่ผูรับมอบอํานาจดังกลาวไดกระทําไป  ตามที่ไดรับมอบอํานาจนี้แลว  ขาพเจาขอรับผิดชอบ  และมีผลผูกพัน  
กับขาพเจาเสมือนหนึ่งขาพเจาไดกระทําการนั้นๆ  ดวยตนเองทุกประการ  ท้ังนี้ตั้งแตวันที่.............เดือน...................พ.ศ..........   
จึงไดลงลายมอืช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

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

หมายเหตุ - แนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน ของผูมอบและผูรับมอบ (บุคคลธรรมดา)   
 

     

     
               

               

               

                    
            

               
               

                    
               

     
     

               

     

     

     

     



 


