■
17 — ►

ติดอากร
แสตมฟ้
30 บาท

หนัง สือ มอบอำนาจ
เขียน.

(ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)
โดยหนังสือฉบับ นี้ ข้าพุเจ้า
ในนามของ

นายอร่อย น่าลิ้มลอง และ นายขวนข่ม ทีมท้อง

3

บริษ ัท นัมจ จำกัด

สำนักงานแห่งใหพ่ตั้งอย่เลขที

123/4

..บริษ ัท นัมจ. จำกัด .

2

(ขอบคคล)

4
5

(ขื่อสถานทีประกอบการ)
ถนน

ตรอก/ซอย

ตำบล/แขวง....ท่าแร้ง.______________________________อำเภอ/เขต__________บาง.เขน__________

รามอินทรา

.จัง หวัด .

หมี

9

. กรง.เท.พุ.ม.หวน.คุ.ร..

ใบอนุญ าตผลิตอาหาร/นำเข้า/เลขสถานทีผลิตอาหาร ที............. AP_-_3-12345 ................................ _6__
โดยมี....นายอร่อย..น่า.ลิ้มลอง .และ.นายขวนขิม. อม.ท้อง..
8

>□

เป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับ รองการจดทะเบีย นนิต ิบ ุค คล
กระทรวงพุ
--------------าณิขย์ ทะเบีย---------------..01.02.345678.910________________________________
นนิต ิบ ุค คล เลขที____ 01.02.345678.910____
เมื่อวันที__________ 5 ก.รกฏาคม..25.54.

□

เป็นผู้มีอำนาจจัดการ ปรากฏตามใบทะเบียนพุาณิขย์ กระทรวงพุาณิขย์

Q

(ลี่นๆ) เป็นผู้มีอำนาจจัดการ_________________ (เซ่.บ.ส'หก51นๆ/มูล 'นิร .าล.1).

ที.....................................................................................

เมื่อวันที.

ที..................................................................................... ..........................เมื่อวันที..............................................................................................
ขอมอบอำนาจและแต่งตั้งให้.____ .นา.ง.สาว.ดาวดิน.กน.ดี.____ 9 ________________

1(| — ► 0

□

□

การขออนุฌาตสถานที่ผลิตอาหาร ต่ออายุ หรือขอใบแทน

น่ผูมอาน่Vจ่ใน๊กา"ร่ยน่"คาฃ่อ่ไกย่วกบ่"

□

การขอแกไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

0

ลี่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (อ.1)

□

ยื่นคำขอย้ายทีตั้งสถานทีผลิต หรือสถานทีเก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน (อ.5)

□

ลี่น คำขออนุญ าตผลิตอาหารเป็นการเฉพุาะคราว (อ.11)

□

ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต (ส.4)

□

ลี่นคำขอรับเลขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.1)

□

ยื่นคำขอแก้ไขสถานทีผลิตอาหารทีไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.2)

□

ลี่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.3)

□

ลี่นคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.4)

□

การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุญาตสถานที่นำเข้า
□

การขออนุญาตสถานที่นำเข้า ต่ออายุ หรือขอใบแทน
□

ลี่น คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราขอาณาจักร (อ.6)

□

ลี่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราขอาณาจักร (อ.8)

□

ลี่นคำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราขอาณาจักร (อ.9)

□

□

การขอแก้ไขรายละเอียดการอนุฌาตผลิตภัณฑ์อาหาร

0
0
0

การขออนุฌาตผลิตภัณฑ์อาหาร

ยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารทีได้รับอนุพาตใข้ฉลากอาหาร (สบ.4)

0

ยื่นคำ,ขออนุญาต1ใข้ฉลากอาหาร (สบ.3)

□

ยื่น คำขอจดทะเบีย น/แจ้งรายละเอีย ดอาหาร (สบ.ร)

□

ยื่น คำขอจดทะเบีย น/แจ้งรายละเอีย ดอาหาร กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.7)

□

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)

□

ยื่น คำขอใบแทนทะเบียนตำรับอาหาร (อ.20)

□

ยื่นหนังสือขี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่าย

□

ยื่น คำขอประเม่น ความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร

นอกราขอาณาจักร

□

ยื่นคำขอประเม่นการกล่าวอ้างทางสุขภาพุ

□

ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัต ิสูต รอาหารและการใข้วัตถุเจือปนอาหาร

□

ยื่น คำขอประเม่น ความปลอดภัยอาหาร

□

ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาอนุมัติคุณ ภาพุหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

□

□

□

ยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารทีจ ดทะเบียน/แจ้งรายละเอีย ดอาหาร

ยื่นคำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับอาหาร (อ.19)

การขอประเมินด้านวิขาการ

ยื่น คำขอประเม่นคุณ ภาพุหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของวัสดุท ีใข้
ทำขวดนม และภาขนะบรรจุน มสำหรับ ทารกและเด็ก เลิก

ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาประเภทอาหาร

ยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.1)

ยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดของอาหารทีจดทะเบียน/แจ้งรายละเอียดอาหาร (สบ.6)

กรณีไม่ต้องแจ้งสูตร (สบ.8)
□

□

การอนุฌาตโฆษณาอาหาร

0

ยื่น คำขอประเม่นคุณ ภาพุหรือมาตรฐาน และความปลอดภัยของภาขนะบรรจุ
ทีท ำจากพุลาสติก

0

การขอใบรับรอง (Certificate)

0
□

ยื่นคำขอเปลี่ย นแปลงรายการในใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาใน
ราขอาณาจักร (ส.ร)

(เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนนํ้าตาล)

0

ยื่นคำขอย้ายทีตั้งสถานทีนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราขอาณาจักร หรือสถานที
เก็บอาหาร (อ.10)

ยื่นขอหนังสือรับ รองสถานทีผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

(อ ื่น ๆ )...............................................................................................................................................................................................................................
พร้อมทั้งแก้ไข ตัดทอน เอกสาร ตลอดจนรับ ทราบคำสั่งของราขการ และเป็นผู้ติดต่อขอรับใบอนุญ าต/ใบสำคัญ ต่างๆเลี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์ และ/หรือ แบบจดทะเบีย น/

แจ้งรายละเอียดอาหาร รวมถึง การจ่ายขำระค่าธรรมเนียมต่างๆเทีย วกับเอกสารดังกล่าวทีกำหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถึงให้ม ่ลิทธํ่ยื่นคำขอทางอีนเทอรืเนิต (E-Submission)
รวมทั้งให้ลิทธํ่ยืนยันตัวตนของผู้ดำเนินกิจการตามใบอนุญาตของนิติบุคคลทีได้รับอนุญาตแล้วในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในกรณีท ีไม่ม่ก ารเปลี่ยนแปลงผู้คำเนินกิจการ
ตามใบอนุญาตนั้น
การใดทีผู้รับมอบอำนาจกังกล่าวได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับ ผิดขอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังลิอ มอบอำนาจฉบับ นี้
เป็นการมอบอำนาจให้เฉพุาะคราว เพื่อดำเนินการใดตามทีระบุไว้ข้างต้นเท่านั้นทั้งนี้ตั้งแตจันที...9.ธันวาคม _25_6_4___.il___.ถึงวันที....10..ธันวาคม.25_6_5____1.2______________
ประทับตราสำคัญ
ของบริษัท 16
(ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม)

ลงขื่อ
(.______

1. กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคล ผู้ม อบอำนาจต้องครบล้วนตามหนังสือรับ รอง
จดทะเบีย นนิติบ ุค คล เข่น กรรมการสองคนลงลายมีอขื่อและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท เป็นต้น และต้องแนบหนังสือรับ รองการจดทะเบีย นนิติบ ุค คลมาด้วย
2. กรณีต้องการยกเลิกการมอบอำนาจ ให้ผู้มอบอำนาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อัก ษร
เพื่อเป็น หลักฐานนำข้อมลของผู้รับ มอบอำนาจออกจากระบบ
(ทำความเข้าใจหมายเหตุแล้ว ใข้เป็น,พ ื้นทีติดอากรแสตมบี1ใต้)

ลงขื่อ
(.______
ลงขื่อ
(............

นายขวนข่ม ทีมท้อง

.............)”

ผ้ม อบอำนาจ

14
นางสาวดาวดิน กินดี
15

ผ้รับมอบนาจ
______ )"
พยาน

นายเจจิน ดวงโต

.............)

นางสาวรืว่า น่าคบ

______ )

พยาน

ลงขื่อ
(.______

ผมอบอำนาจ
______ )"

ลงขื่อ
(............

หมายเหตุ

13
นายอร่อย น่าลิ้มลอง

 หนังสือมอบอานาจ 
ใช้แบบหนังสือมอบอานาจตามที่กาหนด สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบอานาจได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/downloadForm/32-proxy_rev_05.pdf

ข้อ 32 สาหรับ ผู้รับมอบอานาจ หรือ ข้อ 33 สาหรับผู้ดาเนินกิจการ / ผูร้ ับอนุญาต / กรรมการ

เอกสารที่ต้องแนบ

1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน / หรือใบทะเบียนพาณิชย์ / หรืออื่นๆ
2. สาเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุและอ่านได้ชัดเจน ของ
2.1 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้ / ผู้มอบอานาจ
2.2 ผู้รับมอบอานาจ
2.3 สาเนา PASSPORT และ WORK PERMIT (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ทั้งนี้ ผู้มอบอานาจได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลว่าด้วยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีนิติบุคคล)

ตรวจหนังสือมอบอานาจ
การกรอกหนังสือมอบอานาจ ตามแบบหนังสือมอบอานาจ ข้อ 32
1. ระบุเขียนที่ (เช่น บริษัท .....)
2. ระบุวันเดือนปี ที่เขียน
3. ระบุกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (เป็นไปตามเงื่อนไขของหนังสือรับรองนิติบุคคลว่าด้วยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้)
4. ระบุชื่อบริษัท / ชื่อสถานที่ประกอบการ
5. ระบุที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่านั้น หากต้องการระบุที่ตั้งสานักงานสาขาด้วย
ให้พิมพ์เพิ่มหัวข้อ “และสานักงานสาขา”
6. ระบุเลขที่ใบอนุญาต (ถ้ามี) ระบบจะเปิดสิทธิ์สาขาให้ตามเลขที่ใบอนุญาตที่ระบุเท่านั้น (ระบุผดิ / ไม่ครบ ยื่นใหม่)
กรณี ยื่นคาขอใบอนุญาตฯใหม่ ให้เว้นว่างไว้
7. ระบุกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (ให้สอดคล้องกับข้อ 3)
8. เลือกเป็นนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ หรืออื่นๆ ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- นิติบุคคล ใช้ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (13 หลัก) เมื่อวันที่ (ว/ด/ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล) .
- ใบทะเบียนพาณิชย์ ใช้ทะเบียนเลขที่ (13 หลัก) เมื่อวันที่ (ว/ด/ป ที่จดทะเบียนพาณิชย์) .
- อื่นๆ (แล้วแต่กรณี) .
9. ระบุผรู้ ับมอบอานาจ (หากมากกว่า 1 คน ใช้เงื่อนไข “หรือ”) และ ระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
10.  เลือกกิจกรรมที่มอบอานาจ โดย  เลือกข้อย่อยด้วยทุกครัง้ (กรณี ยื่นคาขอใบอนุญาตฯใหม่  เลือกได้เฉพาะ อ.1/สบ.1/อ.6
แล้วแต่คาขอเท่านั้น)
11. ระบุวันเดือนปี ต้องสอดคล้องกับวันเดือนปีที่เขียน (ตามข้อ 2) ไม่ย้อนหลัง และไม่ล่วงหน้ากว่าวันเดือนปีปัจจุบัน
12. ระบุวันเดือนปี สิ้นสุดการมอบอานาจ จากตั้งแต่วันที่ (ข้อ 11) ต้องระบุทุกครั้ง ตามความประสงค์ของผู้มอบอานาจ และไม่เกิน 3 ปี
13. กรรมการผู้มีอานาจลงนาม (ตามข้อ 3) ลงลายมือชื่อ และให้เหมือนกับการลงลายมือชื่อในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนา PASSPORT / WORK PERMIT
14. ผู้รับมอบอานาจ (ตามข้อ 9) ลงลายมือชื่อ และให้เหมือนกับการลงลายมือชื่อในสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
15. ระบุพยาน 2 คน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ ในวงเล็บระบุคานาหน้าชื่อ+ชื่อ+ชื่อสกุล ตัวบรรจง ให้ครบถ้วน ทั้งผู้มอบอานาจ/ผูร้ ับมอบอานาจ และพยาน
16. ประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) (ปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้ตามความเหมาะสม)
17. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (30 บาท/ผู้รับมอบอานาจ) ติดให้เรียบร้อย ไม่ติดทับข้อความสาคัญ ไม่ติดทับตราสาคัญของบริษัท (ปรับเปลีย่ น
ตาแหน่งได้ตามความเหมาะสม)
18. เอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับ รับรองสาเนาถูกต้องให้ครบถ้วนทุกฉบับ เซ็นต์จริง
19. อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20. ถ่ายเอกสารหนังสือมอบอานาจ (ที่ติดอาการแสตมป์แล้ว) หน้า / หลัง (ถ้ามี) 1 ฉบับ
กรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ ใช้ขนาดตัวอักษรปกติ หรือเขียนด้วยลายมือเดียวกัน และ หมึกปากกาด้ามเดียวกัน (ขอความกรุณาเขียนตัวบรรจง)

หนังสือมอบอานาจ

ต้องไม่มีการแก้ไขสาระใดๆทั้งสิ้น แต่หากจะมีการแก้ไขสาระใดหรือข้อความใดก็ตาม จะต้องทาการขีดฆ่าข้อความเดิมที่ถูกแก้ไขเท่านั้น
โดยผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจต้องเซ็นชื่อกากับคู่กันในทุกจุดที่มีการแก้ไขนั้นด้วย **ไม่ให้ใช้วิธีลบ ขูด หรือป้ายสีข้อความ**

ข้อมูลการติดต่อ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) อาคาร 6 ชั้น 4
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-5907606-7 หรือ 02-8215509
บริการตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นคาขอ :
LINE Official : @OSSC_FDA หรือ e-mail : ossc@fda.moph.go.th

