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หนังสือมอบอำนาจ
เขียนที่ บริษัท มิตรสัมพันธ์ จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
อุดม ปรปักษ์เป็นจุล
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน มิตรสัมพันธ์ จำกัด
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ 1234/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอมอบอำนาจให้บุคคลจำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายสาร แสวงลาภ .
2.นายสรวง ตวงทรัพย์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ช่วงช่วง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับ
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
เพื่อ 1. ติดต่อ ยื่น คำร้อง ขอนำเข้า นำออก หรือนำผ่าน สัตว์น ้ำหรือซากสัตว์น ้ำ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ.2558 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมงรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลงนาม
แก้ไขเอกสารคำขอและ รับเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว
2. ลงนามบันทึกการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และบันทึกการกักกันอายัดบันทึกนำเข้า ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ดำเนินการอื่นใดที่ทำให้การนำเข้า นำออก หรือนำผ่าน สัตว์น้ำดังกล่าวเป็นไปจนเสร็จการตามที่กฎหมายกำหนด
การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปในขอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการกระทำการแทนข้าพเจ้า โดยชอบ ด้วย
กฎหมายทุกประการ การที่ได้มอบอำนาจนั้น เป็นการเฉพาะตัวที่ผู้รับมอบอำนาจจะต้องดำเนินการด้วยเอง จะมอบหมายช่วง
ให้ ผู้อื่นไปดำเนินการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจได้ลงนาม
ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ โดยให้มีผ ลใช้บังคับได้ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือ น มกราคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 เว้นแต่ข้าพเจ้าจะได้ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยทำเป็น
หนังสือแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
วันที่นำเอกสารมายื่นที่ด่านฯ

ลงชื่อ............อุดม ปรปักษ์เป็ นจุล... ....ผู้มอบอำนาจ
(........นายอุดม...ปรปักษ์เป็นจุล............)
1. ลงชื่อ.... ..สาร แสวงลาภ... ...ผู้รับมอบอำนาจ
(......นายสาร..แสวงลาภ........)
ลงชื่อ................สรง.................พยาน
(......นายสรง..ตรงจริง...........)

ตราประทับบริษัท

2. ลงชื่อ......... สรวง ..........ผู้รับมอบอำนาจ
(.......นายสรวง..ตวงทรัพย์......)
ลงชื่อ...........สรร กันเอง...........พยาน
(.......นายสรร..กันเอง........)

โปรดลงนามตัวอย่างลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจเพื่อด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรีจะนำไปใช้ในการตรวจสอบ

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

2...... .สรวง... .. 3....................................... 4.......................................
(..นายสรวง..ตวงทรัพย์....) (........................................) (........................................)
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แบบแจ้งมอบอำนาจและเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า นำออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ
เขียนที่ บริษัท มิตรสัมพันธ์ จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ขอมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า นำออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ
เรียน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นำ้ จังหวัดชลบุรี
1. โดยหนังสือฉบับนี้ (ชื่อและประเภทนิติบุคคล)
บริษัท มิตรสัมพันธ์ จำกัด
.
มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่
234/1-2
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
รัชดาภิเษก .
ตำบล/แขวง
ดินแดง
อำเภอ/เขต
ดินแดง
จังหวัด
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 12345 .
หมายเลขโทรศัพท์ 02-234567 โทรสาร 02-234567 โดยมี นายอุดม ปรปักษ์เป็นจุล สัญชาติ ไทย . .
อายุ 55
ปี อยู่บ้านเลขที่
123
หมู่
2
ตรอก/ซอย
ถนน รัชดาภิเษก ..
ตำบล/แขวง
ดินแดง อำเภอ/เขต
ดินแดง จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 12345 .
หมายเลขโทรศัพท์ 02-234567 โทรสาร 02-234567 เป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล
2. ข้าพเจ้าขอมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า นำออก หรื อนำผ่านสัตว์น้ำ หรือ
ซากสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้
1.1  แบบฟอร์มมอบอำนาจประจำปี (ใบมอบอำนาจ)
1.2  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
1.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ (เจ้าของบริษัท ผู้ดำเนินกิจการ)
1.4  สำเนาหนังสือจดทะเบียนบุคคล (กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ)
1.5  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) กรรมสรรพพากร
1.6  อากรณ์แสตมป์ 30 บาทใช้ได้ทั้งปี หรืออากรณ์แสตมป์ 10 บาท ใช้ได้ครั้งต่อครั้ง
1.7  หลักฐานอื่นๆ.............................................................................
3. ในการแจ้งการมอบอำนาจและเอกสารต่างๆ ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้
นายสาร แสวงลาภ
ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน
ช่วงช่วง จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการแทน

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ......อุดม ปรปักษ์เป็ นจุล... ....ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล
(.....นายอุดม...ปรปักษ์เป็นจุล.......)
ตราประทับบริษัท

CHUANG CHUANG CO., LTD.
บริษทั ช่วงช่วง จากัด

หนังสือรับรองผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดำเนินการแทน
เขียนที่ บริษัท ช่วงช่วง จำกัด
วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 .
เรื่อง รับรองผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดำเนินการแทน
เรียน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์นำ้ จังหวัดชลบุรี
โดยหนังสือฉบับนี้ (ชื่อและประเภทนิติบุคคล)
บริษัท ช่วงช่วง จำกัด
.
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
567/89
หมู่ ตรอก/ซอย
- ถนน
พหลโยธิน
.
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 78910.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-567890 โทรสาร 02-567890 โดยมี
นางหมี แพนด้า สัญชาติ ไทย .
อายุ
55 ปี อยู่บ้านเลขที่
123/4
หมู่ 4
ตรอก/ซอย ถนน
พหลโยธิน .
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 78910.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-567890 โทรสาร 02-567890 เป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล
ขอรับรองว่าบุคคลดังต่อไปนี้

1.

นายสาร แสวงลาภ

.

2.

นายสรวง ตวงทรัพย์

.

ซึ่งเป็นพนักงานของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน……...
.....ช่วงช่วง..จำกัด……
………ได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน...... ....มิตรสัมพันธ์..จำกัด………… ..ให้มีอำนาจดำเนินการแทนเกี่ยวกับการ ขออนุญาตนำเข้า ส่งออก
หรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำ และการดำเนินการอื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)…… หมี แพนด้า…… …....ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล

ตราประทับบริษัท

567/89

หล ยธ อำ อ มือ

(…..…นางหมี...แพนด้า.....…)

ะ ค

ีอยธย 78910

02-567890

ส 02-567890

