
(ช่ือบริษทั/หา้งฯ/ร้าน) 

(ระบุช่ือและต าแหน่งท่ีมีอ านาจผูกพนันิติกรรม)      

 

ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

เขียนที่  
     วันที ่   เดือน     พ.ศ.   

 
 ข้าพเจ้า                                                               ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี                                                                                
ถนน                      แขวง                                      เขต                                                                                                                          
จังหวัด                                 โดย                                                             เชื้อชาติ                  
สัญชาติ          อายุ                 ปีตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี                                หมู่ที่  
ถนน                               แขวง/ต าบล                                 เขต/อ าเภอ  
จังหวัด                    

 ได้มอบอ านาจให้                                                        เชื้อชาติ             สัญชาติ  
อายุ                ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี หมู่ที่                ถนน   
แขวง/ต าบล                                      เขต/อ าเภอ             จังหวัด   
 เป็นผู้มีอ านาจจัดการในเรื่อง                                                                                     
     
              
 แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้าขอรับผิดในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้า ได้ท าไปตามที่มอบ
อ านาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ท าการด้วยตนเอง 
 
  (ลงชื่อ)    ผู้มอบอ านาจ 
   (  ) 
  (ลงชื่อ)    ผู้รับมอบอ านาจ 
   (  ) 
  (ลงชื่อ)    พยาน 
   (  ) 
  (ลงชื่อ)    พยาน 
   (  ) 
 
หมำยเหตุ   ผู้มอบอ านาจ หมายถึง  บุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าของร้าน หรือเจ้าของกิจการส าหรับกิจการที่เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา 
๒. หุ้นส่วนผู้จัดการ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจ ากัด  

หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
๓. กรรมการผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนส าหรับ

กิจการที่เป็นบริษัทจ ากัด 
 
 
 



 

แบบบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร 

 
      วันที่……….…..เดือน……………..………..….พ.ศ…….….…… 

เรื่อง   แจ้งบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  

 ห้าง / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / บริษัท…………..………………….……………………....……….…………………..........
ขอแจ้งบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ ดังนี้คือ 
  ๑.  …………………………………………………………………. 
  ๒.  …………………………………………………………………. 
  ๓.  …………………………………………………………………. 
  ๔.  …………………………………………………………………. 
  ๕.  .…………………………………………………………………. 
  ๖.  .…………………………………………………………………. 
  ๗.  .…………………………………………………………………. 
  ๘.  .…………………………………………………………………. 
  ๙.  .…………………………………………………………………. 
          ๑๐.  .…………………………………………………………………. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
  
                                                ……………………..…….....………………….. 
                               ตราประทับ  (ถ้ามี)         (.…………………………..….…..……………..) 
                                                             หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบัญชีรำยชื่อผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 
    วันที…่…….…..เดือน………….….………..….พ.ศ………..……… 

เรื่อง   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 

เรียน   ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 

 ห้าง / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / บริษัท…………………………………………………………………….…….....………...  
ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม ดังนี้คือ 

  ๑.  ……………………………………………………………………………………. 
  ๒.  ……………………………………………………………………………………. 
  ๓.  ……………………………………………………………………………………. 
  ๔.  ……………………………………………………………………………………. 
  ๕.  .…………………………………………………...………………………………. 
  ๖.  .…………………………………………..……….………………………………. 
  ๗.  .……………………………………………………………………………………. 
  ๘.  .……………………………………………………………………………………. 
  ๙.  .……………………………………………………………………………………. 
          ๑๐.  .…………………………………………………………………..………………. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            ……………….……………………………….. 
                  ตราประทับ  (ถ้ามี)                 (.…………………..…..………………………..) 
                                                                   หุน้ส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือรับรอง 
ของ 

วิศวกรผู้ควบคมุงาน 
 

                                                                    เขียน                                               

                                             วันที ่            เดือน                       พ.ศ         

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า  

อายุ               ปีเชื้อชาติ                 สัญชาติ                  อยู่บ้านเลขท่ี                   หมู่ที่  

ตรอก/ซอย                            ถนน                                ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต                             จังหวัด                                 โทรศัพท์  

ที่ท างาน                                                                          โทรศัพท์  

ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท  

สาขา                                                         แขนง    

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน                                                  และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้

ประกอบอาชีพ 

 

 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงาน และการด าเนินงานของ      (บริษัท   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)   
ในการก่อสร้าง  งานปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ พ้ืนที่ศาลายา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม    
1 รายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบส าเนาใบอนุญาต
ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมมาด้วยแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

     (ลงชื่อ)     วิศวกร 

                                              (                               ) 

 

     (ลงชื่อ)     ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 

                                         (                                ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือรับรอง 
ของ 

สถำปนิกผู้ควบคุมงำน 
 

      เขียน                         

                                                        วันที่              เดือน                             พ.ศ.       
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า  
อายุ              ปีเชื้อชาติ                 สัญชาติ                 อยู่บ้านเลขท่ี                     หมู่ที่  
ตรอก/ซอย                               ถนน                                 ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                                     โทรศัพท์  
ที่ท างาน                                                                           โทรศัพท์  
ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภท  
สาขา                                                          แขนง   
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน                                                     และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ประกอบอาชีพ 
 
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนงาน และการด าเนินงานของ     (บริษัท   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด)   
ในการก่อสร้าง  งานปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์ พ้ืนที่ศาลายา ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม    
1 รายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้แนบส าเนาใบอนุญาต
ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาด้วยแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

     (ลงชื่อ)     สถาปนิก 
                                         (                               ) 
 

     (ลงชื่อ)     ผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 
                                         (                               ) 
 
 
 
 


