
หนังสือมอบอ านาจ 
เขียน  

(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) วันที่ เดือน พ.ศ.   
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล) 

ในนามของ (ชื่อสถานที่ประกอบการ) 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่  
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด  
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/น าเข้า/เลขสถานที่ผลิตอาหาร ที่  
โดยม ี  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

กระทรวงพาณิชย ์ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ เมื่อวันที่  
  เป็นผู้มีอ านาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

ที่ เมื่อวันที่  
  (อื่นๆ) เป็นผู้มอี านาจจัดการ  

ที่ เมื่อวันที่  
ขอมอบอ านาจและแต่งต้ังให้                                                         เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นผู้มีอ านาจในการยื่นค าขอเกี่ยวกับ 
  การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
  ยื่นค าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่ผลิต หรอืสถานที่เก็บอาหาร กรณีเขา้ข่ายโรงงาน (อ.5) 
  ยื่นค าขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (อ.11)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต (ส.4) 
  ยื่นค าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)   ยื่นค าขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2) 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตผลิตอาหาร (อ.3)    การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่น าเขา้ 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)   ยื่นค าขอยา้ยที่ตั้งสถานที่น าหรือสัง่อาหารเข้ามาในราชอาณาจักร หรอืสถานที่ 

  การขออนุญาตสถานที่น าเข้า ต่ออายุ หรือขอใบแทน เก็บอาหาร (อ.10) 
  ยื่นค าขออนุญาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.6)   ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มาในราชอาณาจักร (ส.5) 
  ยื่นค าขอต่ออายุใบอนญุาตน าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.8)   การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตผลติภัณฑ์อาหาร 
  ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าหรอืสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจกัร (อ.9)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.4) 

  การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.6) 
  ยื่นค าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3)   ยื่นค าขอแก้ไขรายละเอยีดของอาหารที่จดทะเบียน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร  
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร (สบ.5) กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8) 
  ยื่นค าขอจดทะเบยีน/แจ้งรายละเอยีดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.7)   ยื่นค าขอแก้ไขรายการทะเบียนต ารับอาหาร (อ.19) 
  ยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.17)   การขอประเมินดา้นวิชาการ 
  ยื่นค าขอใบแทนทะเบยีนต ารับอาหาร (อ.20)   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัของวัตถุเจือปนอาหาร 
  ยื่นหนังสือชีแ้จงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจ าหนา่ย   ยื่นค าขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 

นอกราชอาณาจักร   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัอาหาร 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจอืปนอาหาร   ยื่นค าขอประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพด้านอาหาร 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์    ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของวัสดุที่ใช้ 

(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล) ท าขวดนม และภาชนะบรรจุนมส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
  ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาประเภทอาหาร   ยื่นค าขอประเมินคุณภาพหรือมาตรฐาน และความปลอดภยัของภาชนะบรรจุ 

  การอนุญาตโฆษณาอาหาร ที่ท าจากพลาสติก 
  ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)   การขอใบรับรอง (Certificate) 

   ยื่นขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
  (อ่ืนๆ)   

พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับทราบค าสั่งของราชการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาต/ใบส าคัญต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบียน/
แจ้งรายละเอียดอาหาร รวมถึง การจ่ายช าระค่าธรรมเนียมต่างๆเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้มีสิทธิ์ยื่นค าขอทางอินเทอร์เน็ต (E-Submission) 
รวมทั้งให้สิทธิ์ยืนยันตัวตนของผู้ด าเนินกิจการตามใบอนุญาตของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตแล้วในการด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด าเนินกิจการ
ตามใบอนุญาตนั้น 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวได้กระท าไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ 
เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะคราว เพื่อด าเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่  

 
ประทับตราส าคัญ ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ของบริษัท ( ) 
(ปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความเหมาะสม) ลงชื่อ ผู้มอบอ านาจ 

 ( ) 
ลงชื่อ ผู้รับมอบอ านาจ 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

( ) 
ลงชื่อ พยาน 

 ( ) 

(เช่น สหกรณ์ฯ/มูลนิธิ ฯลฯ) 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

หมายเหต ุ
1.  กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบุคคล ผู้มอบอ านาจต้องครบถ้วนตามหนังสือรับรอง 

จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัท เป็นต้น และตอ้งแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลมาด้วย 

2.  กรณีต้องการยกเลิกการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อเป็นหลักฐานน าขอ้มูลของผู้รับมอบอ านาจออกจากระบบ 

(ท าความเข้าใจหมายเหตุแล้ว ใช้เป็นพืน้ที่ติดอากรแสตมป์ได้) 


