
 

 

กรณีมอบอ านาจแตํงตัง้ตัวแทนชํวง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค าขอรับ Username และ Password สํวนที่ ๑  ข๎อมูลของผู๎น าเข๎า 
 

การยื่นแจ๎งการน าเข๎า สํงออก น าผําน และการน าเข๎าเพือ่สํงตํอ พืชและผลิตผลพืช  
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และวัตถุอันตรายทางการเกษตร ณ ดํานตรวจพืชทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ 
วันที่รับ  
เจ๎าหน๎าที ่  

 

เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

                                                     

๑. ประเภท 
นิติบุคคล 
 

     

    ห้างหุ้นส่วน  เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร......................................... รหัส AEO กรมศุลฯ.......................................... 
    บริษัท  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร...................................................รหัส AEO กรมศุลฯ.......................................... 
    สหกรณ์/ร้านค้า  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร...................................รหัส AEO กรมศุลฯ........................................... 
    บุคคลธรรมดา  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................       
    อื่น ๆ ......................................................................................................................................................................... 
 

๒. ชื่อนิติบุคคล/ 
บุคคลธรรมดา 

 

ภาษาไทย : ……………………………………………………………………………………….……….……………………..…….………………….. 
 

 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

๓. ที่ตั้ง/ที่อยูํ 
 

 

เลขที่....................... อาคาร.....................................................................ชั้น/ห้องที่................................หมู่ที่................... 
หมู่บ้าน............................................................... ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน........................................ ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต......................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์.......................................................... 
โทรสาร................................................ e-mail………………………………………………………………………………………..…………… 
 

๔. การรับ 
Password 
เข๎าใช๎ระบบ 

 

    อีเมล์ (ระบุ)................................................................................................................................................................            
    โทรสาร ..................................................................................................................................................................... 
    รับด้วยตนเอง             (โปรดระบุชํองทางรับรหัสเข๎าใช๎ระบบเพียง ๑ ชํองทาง) 
 

ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดรหัสใช้งาน.................................................................... วันที่............................................................. 
 



 

 

หนังสือหัวของบริษัท/ห๎างห๎ุนสํวน/ร๎านค๎า (ถ๎ามี) 

ตราประทับ 

 
 
 
 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

 

เขียนที่ ........................................................................  
วัน ............เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (ผู้มอบอ านาจคนที่ ๑) (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................
และ (ผู้มอบอ านาจคนที่ ๒) (ถ้าม)ี (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... .................... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันแทน (ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) (ภาษาไทย) ......................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี).................................................................................................................................................................... 
ส านักงานตั้งอยูเ่ลขที่.............................………. ถนน……………..…..........................แขวง/ต าบล ………………………………..…...…………  
เขต/อ าเภอ ….……………………..จังหวัด…….............................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ ............................................... 
โทรสาร ................................................... E-mail …………………………………………………….……….………………….…...... ขอมอบอ านาจให้ 
(ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) ................................................................................................................ เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน
ข้าพเจ้าในการเป็นผู๎ด าเนินการใดใดที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก น าผําน การน าเข๎าเพื่อสํงตํอ ซึ่งพืช ผลิตผลพืช  
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร ณ ดํานตรวจพืช แทนข๎าพเจ๎าจนเสร็จการ  

 การกระท าใดๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปให้ เปรียบเสมือนหนึ่งข๎าพเจ๎าเป็นผู๎กระท าเองทุกประการ  
จึงลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญไว้ต่อหน้าพยานทั้ง ๒ คน และให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของข้าพเจ้า ผู้รับมอบอ านาจ และพยานมาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
  
 
       

 ลงชื่อ......................................... ......ผู้มอบอ านาจ   ลงชื่อ......................................... ...ผู้มอบอ านาจ 
       (...............................................)                                (............................................) 
 

ลงชื่อ................................ ................ผู้รบัมอบอ านาจ          ลงชื่อ............................... .............ผู้รบัมอบอ านาจ 
      (................................................)         (............................................) 
 
ลงชื่อ................................................พยาน    ลงชื่อ............................................พยาน  
      (................................................)        (...........................................) 
 
 
 

สํวนที่ ๒ ข๎อมูลการมอบอ านาจ 

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 



 

 

 
 

 
หนังสือมอบอ านาจแตํงตั้งตัวแทนชํวง 

 

เขียนที่…………………….……………..………………. 
วันที…่…......เดือน………….………พ.ศ……….….. 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา .................................................................………............……….………………..…
ส านักงานเลขที่ ...................................………. ถนน ………….……..…..........................แขวง/ต าบล ………………………………..…...…………  
เขต/อ าเภอ ….……………..…………..จังหวัด……................................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ ........................................ 
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว).................................................. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................................
สัญชาติ...................... อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่…..……ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ต าบล/
แขวง ....................................อ าเภอ/เขต ..................................จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์ .......................... โทรสาร ............................... เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้คือ 

๑. .............................................................. ...........Username ............................................ โทร. ......................................... 
๒. .............................................................. ...........Username ............................................ โทร. ......................................... 
๓. .............................................................. ...........Username ............................................ โทร. ......................................... 
๔. .............................................................. ...........Username ............................................ โทร. ......................................... 
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท เป็นตัวแทนช่วง ในการติดต่อราชการโดย เป็นผู๎ด าเนินการใดใดที่เกี่ยวข๎องกับการน าเข๎า สํงออก  
น าผําน การน าเข๎าเพื่อสํงตํอ ซึ่งพืช ผลิตผลพืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร ณ ดํานตรวจพืชแทน
ข๎าพเจ๎าจนเสร็จการ  

การกระท าใดๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปให้ เปรียบเสมือนหนึ่งข๎าพเจ๎าเป็นผู๎กระท าเองทุกประการ  
จึงลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญไว้ต่อหน้าพยานทั้ง ๒ คน และให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของข้าพเจ้า ผู้รับมอบอ านาจ และพยานมาพร้อมนี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ........................................................ ผู้มอบอ านาจ   ลงชื่อ....................................................... ผู้มอบอ านาจ 
      (........................................................)              (.......................................................) 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบอ านาจ ลงชื่อ........................................................ ผู้รับมอบอ านาจ 
      (........................................................)         (........................................................) 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบอ านาจ ลงชื่อ........................................................ ผู้รับมอบอ านาจ 
      (........................................................)         (........................................................) 
 

ลงชื่อ....................................................... พยาน  ลงชื่อ........................................................ พยาน 
      (........................................................)          (......................................................) 

                        (ลงชื่อ)………………..………………………….…… ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
                                       (…..…..............................................…) 

หัวกระดาษบริษัทเอเยํน (ถ๎ามี) 

ตราประทับ 

สํวนที่ ๓ ข๎อมูลการมอบอ านาจชํวง 

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 



 

 

ตราประทับ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
 
 

แบบแจ๎งแตํงตั้งตัวแทนชวํง และเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เขียนที่............................................................................ 
วันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ............... 

เรื่อง ขอแจ้งแต่งตั้งตัวแทนช่วง และเอกสารประกอบ 

เรียน หัวหน้าด่านตรวจพืช 

๑. โดยหนังสือฉบับนี้ (ชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา).................................................................................................... 
ส านักงานเลขที ่....................................................................................................................................................................... 
โดยม ี(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................สัญชาติ..................................อาย.ุ.....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่…..…..…ตรอก/ซอย................................................ ถนน.................................................
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................................... จังหวัด.................................. 
เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 

๒. ข้าพเจ้าขอมอบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นแต่งตั้งตัวแทนช่วง และเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ 
 ๒.๒ ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจช่วง 
 ๒.๓ ส าเนาเอกสารแสดงเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรผู้มอบอ านาจ 
 ๒.๔ ส าเนาบัตรประชาชนของพยาน 
 ๒.๕ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้มอบอ านาจ ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๒.๖ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๒.๗ ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากบริษัทผู้น าเข้า/ส่งออก 
 ๒.๘ หนังสือมอบอ านาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง 

 ๓. ในการแจ้งการมอบอ านาจ และเอกสารต่างๆ ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้มอบอ านาจให้..................................................... 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ บริษัท/หจก./ร้าน/อ่ืนๆ ............................................................................................เปน็ผู้ด าเนนิการแทน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 
    (ลงชื่อ)........................................................... ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล 
           (............................................................) 

หัวกระดาษบริษัทเอเยํน (ถ๎ามี) 


