
หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ บริษทั/ห้ำงหุ้นส่วน        

ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี                       ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่  อาคาร      
หมู่ท่ี     ซอย    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    โทรศพัท์  โทรสาร    
 

  ขอมอบอ านาจให้     ผูถื้อบตัรประจ าประชาชนเลขท่ี    
อยูบ่า้นเลขท่ี   หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย                  ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท์  โทรสาร    เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนขา้พเจา้เพ่ือด าเนินการต่อไปน้ี 
  1. ติดต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือการแจง้ส าหรับเจา้ของลิขสิทธ์ิ (แบบ ซีดี ๐๒)  และแจง้ 
      เปล่ียนแปลงรายการ (แบบ ซีด ี๐๓)   
  2. ขอรับเคร่ืองหมายรับรองงานตน้แบบ และหรือการอ่ืนใดอนัจ าเป็นท่ีเก ีย่วขอ้งได้  
  3. มีอ านาจในการยืน่เอกสาร  รับเอกสาร  และลงนาม ในสรรพเอกสารหลกัฐานต่างๆ ขา้งตน้   

  4. มีอ านาจรับรอง และแกไ้ขขอ้ความในสรรพเอกสารต่างๆ ตลอดจนให้มีอ านาจให้ถอ้ยค าต่อ 
      พนักงานเจา้หนา้ท่ีได ้  

  5. มีอ านาจมอบอ านาจช่วงให้แกบุ่คคลอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการตามหนงัสือมอบอ านาจฉบับน้ี 

      อีกช่วงหน่ึง  
   6. ด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งจนเสร็จการ 

 

  ทั้งน้ีการกระท าใดๆ ท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ 

โดยส้ินเชิง  เสมือนหน่ึงว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นๆ ดว้ยตวัขา้พเจา้เอง  
 

  หนงัสือมอบอ านาจน้ีกระท า เม่ือวนัท่ี     
 

      ลงช่ือ        ผู้มอบอ ำนำจ 

           (                                         ) 
 

      ลงช่ือ        ผู้มอบอ ำนำจ 

           (                                         ) 
       
      ลงช่ือ       ผู้รับมอบอ ำนำจ 

           (                                         ) 
 

 ลงช่ือ        พยำน                   ลงช่ือ        พยำน  

                     (                     )           (                   ) 
       

อากรแสตมป์ 

30  บาท 

 

ประทบัตรา

นิตบิุคคล  

มอบอ ำนำจนิติบุคคล 



 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

 

 

  ขา้พเจา้      ผูถื้อบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี   
อยูบ่า้นเลขท่ี   หมู่ท่ี  ซอย    ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท์    โทรสาร      
  

  ขอมอบอ านาจให้     ผูถื้อบตัรประจ าประชาชนเลขท่ี    
อยูบ่า้นเลขท่ี   หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย                  ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท์  โทรสาร    เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนขา้พเจา้เพ่ือด าเนินการต่อไปน้ี 
  1. ติดต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือการแจง้ส าหรับเจา้ของลิขสิทธ์ิ (แบบ ซีดี ๐๒)  และแจง้ 
      เปล่ียนแปลงรายการ (แบบ ซีด ี๐๓)   
  2. ขอรับเคร่ืองหมายรับรองงานตน้แบบ และหรือการอ่ืนใดอนัจ าเป็นท่ีเก ีย่วขอ้งได้  
  3. มีอ านาจในการยืน่เอกสาร  รับเอกสาร  และลงนาม ในสรรพเอกสารหลกัฐานต่างๆ ขา้งตน้   

  4. มีอ านาจรับรอง และแกไ้ขขอ้ความในสรรพเอกสารต่างๆ ตลอดจนให้มีอ านาจให้ถอ้ยค าต่อ 
      พนักงานเจา้หนา้ท่ีได ้  

  5. มีอ านาจมอบอ านาจช่วงให้แกบุ่คคลอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการตามหนงัสือมอบอ านาจฉบับน้ี 

      อีกช่วงหน่ึง  
   6. ด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งจนเสร็จการ 

 

  ทั้งน้ีการกระท าใดๆ ท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ 

โดยส้ินเชิง  เสมือนหน่ึงว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นๆ ดว้ยตวัขา้พเจา้เอง  
  

  หนงัสือมอบอ านาจน้ีกระท า เม่ือวนัท่ี     

 
 

ลงช่ือ     ผูม้อบอ านาจ 
                       (           ) 
                   

   ลงช่ือ     ผูร้ับมอบอ านาจ 
                               (          ) 
 

     ลงช่ือ       พยาน  ลงช่ือ      พยาน 
         (     )       (     ) 
 

 

อากรแสตมป์ 

30  บาท 
มอบอ ำนำจบุคคลธรรมดำ 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ บริษทั/ห้ำงหุ้นส่วน        

ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี                       ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่  อาคาร      
หมู่ท่ี     ซอย    ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    โทรศพัท์  โทรสาร    
 

  ขอมอบอ านาจให้     ผูถื้อบตัรประจ าประชาชนเลขท่ี    
อยูบ่า้นเลขท่ี   หมู่ท่ี       ตรอก/ซอย                  ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท์  โทรสาร    เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนขา้พเจา้เพ่ือด าเนินการต่อไปน้ี 
  1. เพ่ือการแจง้การจะท าการผลิต (แบบ ซีดี ๐๑/๑)  แจง้การยา้ยสถานท่ีผลิต  (แบบ ซีดี ๐๑/๒)  แจง้การ
ไดม้าหรือมีไวใ้นครองซ่ึงเคร่ืองจักร (แบบ ซีดี ๐๑/๓)   แจง้การจ าหน่าย จ่าย โอน เคร่ืองจกัร (แบบ ซีดี ๐๑/๔ )  แจง้การ
ไดม้าหรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงเมด็พลาสติกหรือวสัดุอ่ืนใด  (แบบ ซีดี ๐๑/๕)  และขอรับเคร่ืองหมายรับรองการผลิต 

  2. เพ่ือการแจง้เปล่ียนแปลงรายการ (แบบ ซีด ี๐๓)   
  3. มีอ านาจในการยืน่เอกสาร  รับเอกสาร  และลงนาม ในสรรพเอกสารหลกัฐานต่างๆ ขา้งตน้   

  4. มีอ านาจรับรอง และแกไ้ขขอ้ความในสรรพเอกสารต่างๆ ตลอดจนให้มีอ านาจให้ถอ้ยค าต่อ 
      พนักงานเจา้หนา้ท่ีได ้  

  5. มีอ านาจมอบอ านาจช่วงให้แกบุ่คคลอ่ืนใด เพ่ือด าเนินการตามหนงัสือมอบอ านาจฉบับน้ี 

      อีกช่วงหน่ึง  
   6. ด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งจนเสร็จการ 
    

  ทั้งน้ีการกระท าใดๆ ท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ 

โดยส้ินเชิง  เสมือนหน่ึงว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการนั้นๆ ดว้ยตวัขา้พเจา้เอง  
 

  หนงัสือมอบอ านาจน้ีกระท า เม่ือวนัท่ี     
 

      ลงช่ือ        ผู้มอบอ ำนำจ 

           (                                         ) 
 

      ลงช่ือ        ผู้มอบอ ำนำจ 

           (                                         ) 
       

      ลงช่ือ       ผู้รับมอบอ ำนำจ 

           (                                         ) 
 

 ลงช่ือ        พยำน                   ลงช่ือ        พยำน  
                     (                     )           (                   ) 

อากรแสตมป์ 

30  บาท 

 

ประทบัตรา

นิตบิุคคล  


