
แบบค ำขอรับ Username และ Password 
ส ำหรับกำรยื่นค ำขออนุญำตน ำเข้ำ-น ำผ่ำนสิ่งต้องห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักรทำงอิเล็กทรอนิกส ์    

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

เลขที่ค ำขอ  

วันที่รับ  

เจ้ำหน้ำที่  

เลขทะเบียนนิติบุคคล         -          -     -               -                        -  

1. ประเภท 
 

   ห้ำงหุ้นสว่นสำมัญนิติบุคคล/หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี.................................................................. 
   บริษัท                 เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี..................................................................  
   สหกรณ์/ร้ำนค้ำ      เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี................................................................. 
   บุคคลธรรมดำ                               อื่น ๆ .......................................................................................................  

2. ชื่อ 
(ผู้น ำเข้ำ) 

 

ภำษำไทย : ……………………………………………………………………………………….……….………………………….………………….. 
 

ภำษำอังกฤษ : ……………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

3. ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
 

 

เลขที่....................... อำคำร................................................................................. ชั้น/ห้องที่....................หมู่ที่.............. 
หมู่บ้ำน.............................................................. ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................ 
ต ำบล/แขวง...............................................อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์.................................................... โทรสำร................................................ 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
House No. .................................................................................................................................Village No. .............. 
Soi ................................................... Road .............................................. Sub-district ............................................. 
District ............................................................. .Province .......................................................................  

4. ช่องทำงรับรหัส
กำรใช้งำน 

ให้ระบุช่องทำงรบัรหัสเพียง 1 ช่องทำง 
   อีเมล์ (ระบุ)...........................................................................................     ด้วยตนเอง  
    ไปรษณีย์ตำมที่อยู่ (หำกไมต่รงตำมข้อ 3โปรดระบุ) ................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................             

5. หลักฐำน    ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตนี้ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 
   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง ส ำเนำ  Visa และ Work Permit ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
   ลงนำม ของผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลหรือหนังสอืเดินทำง 
   หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีทีมี่กำรมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นกระท ำแทน  
   อื่น ๆ ............................................................................................................................. ..................................... 

6. ค ำรับรอง 
(ตรำประทับบริษัท) 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอรับ Username และ Password มีควำมถูกต้องครบถ้วน 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………….. 

     (………………………………………………………………….......) 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

วันที่ ............................................. 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………….......) 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

             วันที่ ............................................. 
 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………….. 

     (………………………………………………………………….......) 
                        ผู้รับมอบอ ำนำจ 

           วันที่ ............................................. 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………….. 

    (………………………………………………………………….......) 
บุคคลธรรมดำ 

          วันที่ ............................................. 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  

(ก ำหนดรหัส) 

 

Username ……………………………………………..………….. Password ………………….……………. 
เจ้ำหน้ำที่ ........................................................................................... วันที่ .......................................................... 



 
 
 
 
 

หนังสือมอบอ ำนำจขอ Username, Password  ส ำหรับกำรท ำธุรกรรม 

ตำมพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
           วันที่..............เดือน............................พ.ศ. .................... 
  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนติิบุคคล) ............................................................................................................................................ 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว .............................................................................................................................เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคล ส ำนักงำนเลขที่.......................อำคำร............................................................................................ ชั้น/ห้องที่....................... 
หมู่ที่..........หมู่บ้ำน.......................................................... ตรอก/ซอย..............................................ถนน..............................................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................โทรสำร......................................... ขอมอบอ ำนำจให้  
นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................ผู้ถือบัตรประชำชนเลขที่....................................................
วันออกบัตร...................................วันบัตรหมดอำยุ...............................ที่อยู่............หมู่ที่...........หมู่บ้ำน.............................................
ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต...................................
จังหวัด...............................โทรศัพท์............................... เป็นผูม้ีสิทธิ์ขอรหัสผ่ำน และเป็นผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรยื่นค ำขออนุญำต
น ำเข้ำ-น ำผำ่นสิ่งต้องห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 
  กำรกระท ำใดๆ ที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไป ให้เปรียบเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำเป็นผู้กระท ำเองทุกประกำร 
จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหนำ้พยำนทั้ง 2 คน และให้พยำนลงลำยมอืชื่อไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของข้ำพเจ้ำ ผู้รับมอบอ ำนำจ และพยำนมำนี้ด้วย 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบอ ำนำจ 
             (............................................................) 

 (ตรำประทบับริษทัถ้ำมี) 
ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบอ ำนำจ 

             (............................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
             (............................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยำน 
             (............................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยำน 
              (............................................................) 

 
 

(นิติบคุคลมอบอ ำนำจให้บุคคลด ำเนินกำรแทน) 

ติดอำกร 

แสตมป ์

๓๐ บำท 



 
 
 

 
 

หนังสือมอบอ ำนำจขอ Username, Password ส ำหรับกำรท ำธุรกรรม 

ตำมพระรำชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
           วันที่..............เดือน............................พ.ศ. .................... 
  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนติิบุคคล) ............................................................................................................................................ 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว .............................................................................................................................เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคล ส ำนักงำนเลขที่.......................อำคำร............................................................................................ ชั้น/ห้องที่....................... 
หมู่ที่..........หมู่บ้ำน.......................................................... ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................โทรสำร......................................... ขอมอบอ ำนำจให้ 
(ชื่อนิติบุคคล) ..........................................................................โดยนำย/นำง/นำงสำว .........................................................................
ผู้ถือบัตรประชำชนเลขที่.....................................................วันออกบัตร...................................วันบัตรหมดอำยุ..................................
ที่อยู่............หมู่ที่..........หมู่บ้ำน.............................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ต ำบล/
แขวง..................................อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์
......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................................โทรสำร......................................... เป็นผู้มีสิทธิ์ขอรหัสผ่ำน และ
เป็นผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยื่นค ำขออนุญำตน ำเข้ำ-น ำผ่ำนสิ่งตอ้งห้ำมเข้ำมำในรำชอำณำจักรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมพระรำชบญัญัติ
กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 
  กำรกระท ำใดๆ ที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไป ให้เปรียบเสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำเป็นผู้กระท ำเองทกุประกำร 
จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหนำ้พยำนทั้ง 2 คน และให้พยำนลงลำยมอืชื่อไว้เป็นหลักฐำน พร้อมทั้งแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของข้ำพเจ้ำ ผู้รับมอบอ ำนำจ และพยำนมำนี้ด้วย 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบอ ำนำจ 
             (............................................................) 

 (ตรำประทบับริษทัถ้ำมี) 
ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบอ ำนำจ 

             (............................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
             (............................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยำน 
             (............................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยำน 
              (............................................................) 

(นิติบคุคลมอบอ ำนำจให้นิติบุคคลด ำเนินกำรแทน) 

 
ติดอำกร 

แสตมป ์

๓๐ บำท 


