
 

 

ตราประทบับริษัท 

วันที่น ำเอกสำรมำยื่นที่ด่ำนฯ 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

เขียนท่ี   บริษัท มิตรสัมพันธ์ จ ำกัด  
วันที่   12   เดอืน มกรำคม   พ.ศ. 2562  

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว         อุดม ปรปักษ์เป็นจุล         ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล     
ช่ือ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน     มิตรสัมพันธ์  จ ำกัด        มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่   1234/1-2  ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง    
เขตดินแดง  จังหวัดกรุงเทพมหำนคร    ขอมอบอ านาจให้บุคคลจ านวน      2      ราย ดังน้ี       1.นำยสำร  แสวงลำภ .  
2.นำยสรวง  ตวงทรัพย์      ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน       ช่วงช่วง จ ำกัด    เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับ                                    

   ด่ำนตรวจสัตวน์  ำจังหวัดชลบุรี 

เพื่อ 1. ติดต่อ ยื่นค าร้อง ขอน าเข้า น าออก หรือน าผ่าน สัตว์น้ าหรือซากสัตว์น้ า ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์       
พ.ศ.2558 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมงรวมท้ังกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลงนาม 
แก้ไขเอกสารค าขอและ   รับเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว  
 2. ลงนามบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า และบันทึกการกักกันอายัดบันทึกน าเข้า ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 3. ด าเนินการอื่นใดท่ีท าให้การน าเข้า น าออก หรือน าผ่าน สัตว์น้ าดังกล่าวเป็นไปจนเสร็จการตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจได้ท าไปในขอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการกระท าการแทนข้าพเจ้า โดยชอบด้วย
กฎหมายทุกประการ การท่ีได้มอบอ านาจน้ัน เป็นการเฉพาะตัวท่ีผู้รับมอบอ านาจจะต้องด าเนินการด้วยเอง จะมอบหมายช่วง
ให้ ผู้อื่นไปด าเนินการไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการน้ีผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจได้ลงนาม 
ไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ โดยให้มีผลใช้บังคับได้ต้ังแต่ วันที่ 12 เดือน มกรำคม พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ 31 เดือน 
ธันวำคม พ.ศ. 2562 เว้นแต่ข้าพเจ้าจะได้ยกเลิกหนังสือมอบอ านาจฉบับน้ี ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว โดยท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  

 
 

ลงช่ือ............อดุม ปรปักษเ์ป็นจุล...  ....ผู้มอบอ านาจ 
(........นายอุดม...ปรปักษ์เป็นจุล............) 

 

      1. ลงช่ือ....  ..สาร แสวงลาภ... ...ผู้รับมอบอ านาจ                 2. ลงช่ือ.........  สรวง ..........ผู้รับมอบอ านาจ 
       (......นายสาร..แสวงลาภ........)                                          (.......นายสรวง..ตวงทรัพย์......) 

 

      ลงช่ือ................สรง.................พยาน                ลงช่ือ...........สรร กนัเอง...........พยาน 
(......นายสรง..ตรงจริง...........)             (.......นายสรร..กันเอง........) 

 

โปรดลงนามตัวอย่างลายมือช่ือของผู้รับมอบอ านาจเพื่อด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรีจะน าไปใช้ในการตรวจสอบ  

1........สาร แสวงลาภ....... 
(.....นายสาร..แสวงลาภ.....) 

2......     .สรวง...      .. 
(..นายสรวง..ตวงทรัพย์....) 

3....................................... 
(........................................) 

4....................................... 
(........................................) 

 

  ร  ัท ม  รสัม ัน     ำกัด  | MITSUMPHAN CO., LTD. 
1234/1-2  .                                         12345          02-234567 

สอบ  ม   ่ม   ม    . 038-409348 

Fti_chonbury@hotmail.com 



 

 

 

  ร  ัท ม  รสัม ัน     ำกัด  | MITSUMPHAN CO., LTD. 
1234/1-2  .                                         12345          02-234567 

ตราประทบับริษัท 

 

 
 

แบบแจ้งมอบอ ำนำจและเอกสำรหลักฐำน 
เพื่อประกอบกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำ น ำออก หรือน ำผ่ำนสัตว์น  ำ ซำกสัตว์น  ำ 

 
เขียนท่ี   บริษัท มิตรสัมพันธ์ จ ำกัด  

วันท่ี   12   เดอืน มกรำคม   พ.ศ. 2562  

เร่ือง ขอมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า น าออก หรือน าผ่านสัตว์น้ า ซากสัตว์น้ า 

เรียน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี 

1. โดยหนังสือฉบับน้ี (ช่ือและประเภทนิติบุคคล)              บริษัท มิตรสัมพนัธ์ จ ำกดั                 . 
มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี        234/1-2       หมู่        -         ตรอก/ซอย            -          ถนน             รัชดำภิเษก  . 
ต าบล/แขวง       ดินแดง       อ าเภอ/เขต        ดินแดง        จังหวัด       กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์      12345   . 
หมายเลขโทรศัพท์   02-234567   โทรสาร    02-234567    โดยม ี    นำยอุดม ปรปกัษ์เป็นจุล   สัญชาติ  ไทย   . . 
อาย ุ      55        ปี อยู่บ้านเลขท่ี        123        หมู่       2       ตรอก/ซอย          -       ถนน      รัชดำภิเษก    ..
ต าบล/แขวง       ดินแดง      อ าเภอ/เขต        ดินแดง       จังหวัด      กรุงเทพฯ       รหสัไปรษณีย์      12345     .
หมายเลขโทรศัพท์    02-234567    โทรสาร    02-234567    เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  

2. ข้าพเจ้าขอมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตน าเข้า น าออก หรือน าผ่านสัตว์น้ า หรือ
ซากสัตว์น้ า ดังต่อไปน้ี 

1.1   แบบฟอร์มมอบอ านาจประจ าปี (ใบมอบอ านาจ) 
1.2   ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
1.3   ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจ (เจ้าของบริษัท ผู้ด าเนินกิจการ) 
1.4   ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบุคคล (กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ) 
1.5   อากรณ์แสตมป์ 30 บาทใช้ได้ท้ังปี หรืออากรณ์แสตมป์ 10 บาท ใช้ได้ครั้งต่อครั้ง 
1.6   หลักฐานอื่นๆ............................................................................. 

3. ในการแจ้งการมอบอ านาจและเอกสารต่างๆ ครั้งน้ีข้าพเจ้าได้มอบอ านาจให้           นำยสำร  แสวงลำภ       .
ซึ่งเป็น เจ้าหน้าท่ีของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน            ช่วงช่วง จ ำกัด              เป็นผู้ด าเนินการแทน 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

   (ลงช่ือ) ......อุดม ปรปักษเ์ป็นจุล...  ....ผู้มีอ านาจจดัการแทนนิติบุคคล 
  (.....นายอุดม...ปรปักษ์เป็นจุล.......) 

 
 

  



 

 

ตราประทบับริษัท 

 

 
หนังสือรับรองผูร้ับมอบอ ำนำจหรือผูด้ ำเนินกำรแทน  

 
เขียนท่ี      บริษัท ช่วงช่วง จ ำกัด   

วันท่ี   12   เดอืน มกรำคม  พ.ศ. 2562   . 

 
เร่ือง รับรองผู้รับมอบอ านาจหรือผู้ด าเนินการแทน  

เรียน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดชลบุรี 
 

โดยหนังสือฉบับน้ี (ช่ือและประเภทนิติบุคคล)                        บริษัท ช่วงช่วง จ ำกัด                           .
ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี            567/89           หมู่       -       ตรอก/ซอย        -    ถนน           พหลโยธิน            . 
ต าบล/แขวง       -       อ าเภอ/เขต          เมือง         จังหวัด        พระนครศรีอยุธยำ       รหัสไปรษณีย์     78910. 
หมายเลขโทรศัพท์      02-567890     โทรสาร     02-567890    โดยมี       นำงหม ีแพนด้ำ    สัญชาติ      ไทย  .
อาย ุ      55      ปี อยู่บ้านเลขท่ี        123/4        หมู่      4       ตรอก/ซอย      -          ถนน        พหลโยธิน    . 
ต าบล/แขวง       -       อ าเภอ/เขต          เมือง         จังหวัด        พระนครศรีอยุธยำ       รหัสไปรษณีย์     78910. 
หมายเลขโทรศัพท์      02-567890     โทรสาร     02-567890    เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

ขอรับรองว่าบุคคลดังต่อไปน้ี 1.      นำยสำร  แสวงลำภ          . 

2.      นำยสรวง  ตวงทรพัย์        . 

ซึ่งเป็นพนักงานของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน……...         .....ช่วงช่วง..จ ำกัด……             ………ได้รับมอบอ านาจจาก 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน......    ....มิตรสัมพันธ์..จ ำกัด…………  ..ให้มีอ านาจด าเนินการแทนเกี่ยวกับการ ขออนุญาตน าเข้า ส่งออก 
หรือน าผ่านสัตว์น้ าหรือซากสัตว์น้ า และการด าเนินการอื่นใดตามท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

(ลงช่ือ)……   หมี แพนดา้……   …....ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

           (…..…นางหมี...แพนด้า.....…) 
 

 

 

 

CHUANG CHUANG CO., LTD. 

บรษิทั ช่วงช่วง จ ำกดั 

567/89     หล ยธ   อ    อ มือ    ะ ค   ีอย ธย  78910          02-567890    ส   02-567890 


