หนังสื อมอบอำนำจ

Power of Attorney
Written at ..FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY PRUCHYA 99 CO.,LTD……….…………..
ทำที่...บริ ษทั นำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนในประเทศ ปรัชญำ 99 จำกัด.................
Date…………….Month…………………………….B.E……………….

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

MR.KRIT THANAWINTAI
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................................................................................................
Mr./Mrs./Miss …............................. …………………………………..................................................................……....
เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสื อเดินทำง....................................................................................................
Legal entity registration number ………………………………..……........................................…….………………………..
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ / สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่................................................................................................................................................
Residing at …….............................................................................................................................................................…………
ขอมอบอำนำจให้....................................................นำยปรัชญำ จำนงค์........................................................................
Hereby authorize and appoint ………………MR.PRUCHYA JUMNONG…………………………………...........
เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสื อเดินทำง...........................0735559006398…………................................
Legal entity registration number ………………………………………..………0735559006398.……………………..……….
อยูบ่ ำ้ นเลขที่/สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่..........119/2 ม.13 ต.ไร่ ขิง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม...................................................................
Residing at …………...........................119/2 M.13 Raikhing Sub Dt, Sampran Dt, Nakhonpathom. ……….…………………..
เป็ นผูม้ ีอำนำจทำกำรแทนข้ำพเจ้ำเพื่อดำเนินกำรต่อไปนี้
To be my true and lawful attorney to:
1. ยืน่ คำขอ หรื อคำร้อง และหลักฐำน เพื่อดำเนินกำรตำมพระรำชกำหนดกำรบริ หำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำง
ด้ำว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หรื อกำรอื่นใดอันจำเป็ นที่เกี่ยวข้องได้

1. File an application or a petition together with the document in order to proceed with Foreigners’
Working Management Emergency Decree B.E. 2561 and the Additional edits (No.2) B.E. 2561 or any other
related affairs that deem necessary.
2. ลงนำมในบันทึกข้อตกลง หรื อหนังสื อ หรื อหนังสื อรับรองกำรจ้ำง หรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และลงนำมใน
เอกสำร บต.22,บต.23,บต.24,บต.25,บต.26,บต.27,บต.28,บต.29,บต.30,บต.31,บต.32,บต.33,บต.34,บต.35,บต.38,บต.44,บต.
45,บต.46,ตท.2
2. Sign in MOU or document or employment contract or other related documents including BorTor22,BorTor23,
BorTor.24,BorTor25,BorTor26,BorTor27,BorTor28,BorTor29,BorTor30,BorTor31,BorTor32,BorTor33,BorTor34,BorTor35,
BorTor38,BorTor44,BorTor45,BorTor46,TorTor 2 document.

3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมในคำขอ หรื อคำร้อง และเอกสำร และหลักฐำน ประกอบกำรดำเนินกำรตำมรำช
กำหนดกำรบริ หำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชกำหนดกำรบริ หำรจัดกำรกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3. Amend any needed information in an application, a petition, documents and evidences in the process required
by the Foreigners’ Working Management Emergency Decree B.E. 2560 and the Additional edits (No.2) B.E. 2561.
4. ให้ถอ้ ยคำ หรื อนำส่งคำขอ หรื อคำร้อง และเอกสำร และหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
4. Testify or deliver a request or a petition, documents and other related documents toward the competent official.
5. มอบอำนำจช่วงให้บุคคลอื่นใด หรื อดำเนินกำรตำมหนังสื อมอบอำนำจฉบับนี้อีกช่วงหนึ่ง
5. Delegate authority to other individuals or to appoint a Sub-Attorney in order to perform the duties.
6. ดำเนินกำรในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จกำร
6. Perform any other related activities until their completion.
ทั้งนี้กำรกระทำใดๆ ที่ผรู ้ ับมอบอำนำจได้กระทำไปตำมที่ได้รับมอบหมำยนั้น ข้ำพเจ้ำผูม้ อบอำนำจขอรับผิดชอบ
โดยสิ้นเชิง เสมือนหนึ่งว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรนั้นๆ ด้วยตัวข้ำพเจ้ำเอง
I hereby assume all responsibilities for the actions performed by my Attorney and Sub-Attorney which are done as per the
authority hereby granted as if I have personally undertaken all of these actions.

ลงชื่อ....................................................................ผูม้ อบอำนำจ
Signed .................................................................Grantor
(……………………………...................)

ลงชื่อ....................................................................................................... ผูร้ ับมอบอำนำจ
Signed ……….…..นำยปรัชญำ จำนงค์……….…...Attorney
(.........MR..PRUCHYA JUMNONG..........)

ตำแหน่ง...............................................................
Position …………………. ………...…..……

ตำแหน่ง................กรรมกำรผูจ้ ดั กำร..........................
Position ……...managing director…………………

ลงชื่อ....................................................................พยำน
Signed ................................................................Witness

ลงชื่อ....................................................................พยำน
Signed ……………………………………….. Witness

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

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

หมำยเหตุ หำกผูม้ อบอำนำจประสงค์จะจำกัดขอบเขตกำรมอบอำนำจเป็ นอย่ำงอื่น ย่อมกระทำได้โดยไม่ใช่หรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมข้ำงต้น

Remark: In case a Grantor prefers to limit the authorization given to the Grantee it could be done by using the other forms of
Power of Attorney

