
 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
**********************************      

เรื่อง   การมอบอํานาจใหทําการแทนวสิาหกิจชุมชน / เครือขายวิสาหกิจชมุชน 
       เขียนที่  .............................................. 

        วนัที ่ .............เดือน  .....................พ.ศ. .............. 

  โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจาผูมีรายชื่อขางทาย  ซึง่มีจาํนวนไมนอยกวากึ่งหนึง่ของ

สมาชิกทั้งหมด  ของคณะบคุคลผูมีความประสงคในการยื่นขอจดทะเบียนเปน 

 วิสาหกิจชุมชน                 เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

ซึ่งมทีี่ต้ังขอจดทะเบียน  ณ  เลขที่  ..................  หมูที่  ...............  ตําบล  .................................. 

อําเภอ  ...................................  จงัหวัด  ................................ .รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท  ...........................  โทรสาร  ........................  E – mail  address  ………………..……. 

และมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด  ..................  ราย   
ไดมอบอํานาจใหสมาชิกผูมีรายชื่อ  ดังตอไปนี้ 
 1.   ชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว )  ...............................  นามสกุล  .................................... 

                  วัน / เดือน / ปเกิด  .............................................. 

                  หมายเลขประจาํตัวประชาชน          
                 ทีอ่ยูปจจุบัน  เลขที่  ...............  หมูที่  ...............  ถนน  .............................................. 

                 ตําบล  ...........................................................  อําเภอ  ............................................ 

                 จงัหวัด  ............................................  รหัสไปรษณีย   

                 โทรศัพท  ....................................  โทรสาร  ……………………………..... 

                 ในกรณีเครือขายวิสาหกิจชุมชน  ใหระบวุา   

 เปนสมาชิกบคุคลภายนอก 
 เปนผูแทนจากวิสาหกิจชุมชน.................……………………………………………… 

 รหัสทะเบียน      /   
เปนสมาชิกผูมีอํานาจทาํการแทน  ลําดับที่ 1 
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หรือ 2.   ชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว )  ...............................  นามสกุล  .................................... 

                  วัน / เดือน / ปเกิด  .............................................. 

                  หมายเลขประจาํตัวประชาชน          
                 ทีอ่ยูปจจุบัน  เลขที่  ...............  หมูที่  ...............  ถนน  .............................................. 

                 ตําบล  ...........................................................  อําเภอ  ............................................ 

                 จงัหวัด  ............................................  รหัสไปรษณีย   

                 โทรศัพท  ....................................  โทรสาร  ……………………………..... 

                 ในกรณีเครือขายวิสาหกิจชุมชน  ใหระบวุา   

 เปนสมาชิกบคุคลภายนอก 
 เปนผูแทนจากวิสาหกิจชุมชน…………………………………..………………………. 

 รหัสทะเบียน      /   
เปนสมาชิกผูมีอํานาจทาํการแทน  ลําดับที่ 2 
 
ใหเปนผูมีอํานาจในการจัดการและดําเนนิการใด ๆ  ของวิสาหกิจชมุชน / เครือขายวสิาหกิจชมุชน
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548  และ ระเบียบตาง ๆ 
ที่คณะกรรมการสงเสริมวสิาหกิจชุมชนกําหนด  เชน 
 (1)   ยื่นแบบคําขอจดทะเบยีนวิสาหกิจชมุชน / เครือขายวิสาหกิจชุมชน (แบบ สวช. 01) 

 (2)   ยืน่แบบคํารองคัดคานการจดทะเบียน (แบบ สวช. 02) 

 (3)   ยืน่แบบคําขอดําเนนิกจิการตอ (แบบ สวช. 03) 

 (4)   ยืน่แบบคํารองขอเพิกถอน หรือยกเลิกทะเบยีน (แบบ สวช. 04) 

 (5)   ยืน่แบบคํารองขอปรับปรุงทะเบยีน (แบบ สวช. 05) 

 (6)   ยืน่แบบคํารองอุทธรณคัดคานการไมรับจดทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน (แบบ สวช. 06) 

 (7)   ยืน่แบบคํารองทัว่ไป (แบบ สวช 07) 

ในเรื่อง (ระบุ)  ....................................................................................................... 
โดยใหมีอํานาจดําเนินการแทนขาพเจาจนเสร็จการ   แตไมรวมถึงการทาํนิติกรรมใด ๆ 
อันจะกอใหเกิดความรับผิดชอบในทางแพง 
  เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาได  ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพลายนิ้วมือ  ไวเปนสําคัญตอ 

หนาพยานแลว 
          ผูมอบอํานาจ 
 



 3

 
รายชื่อผูมอบอํานาจ 

  1.   .................................................................................................................. 

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

        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือขายวิสาหกจิชุมชน  ใหระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชมุชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบยีน      /   
2.   .................................................................................................................. 

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

        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือขายวิสาหกจิชุมชน  ใหระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชมุชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบยีน      /   
3.   .................................................................................................................. 

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

        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือขายวิสาหกจิชุมชน  ใหระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชมุชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบยีน      /   

4.   .................................................................................................................. 

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

        หมายเหต ุ :  ในกรณีเครือขายวิสาหกจิชุมชน  ใหระบุชื่อ 

      วิสาหกิจชมุชน…………………………………..………………………. 

      รหัสทะเบยีน      /   

  5.   .................................................................................................................. 

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

       หมายเหตุ  :  ในกรณีเครือขายวิสาหกจิชุมชน  ใหระบชุื่อ 

     วิสาหกิจชมุชน…………………………………..………………………. 

     รหัสทะเบยีน      /   

ทั้งนี้หากไมพอใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายตอดานหลงั 
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ขาพเจาขอรับรองวาเปน  ลายมือชื่อ หรือ ลายพิมพนิว้มือ  อันแทจริงของผูมอบอํานาจ 

และ ผูมอบอํานาจได  ลงลายมือชื่อ  หรือ พิมพลายนิ้วมอื  ตอหนาขาพเจา 

   

    ................................................................................................พยาน 

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

    ................................................................................................พยาน 

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

 
หมายเหต ุ

1. ใหกา  ใน    ในรายการที่ตองการ  และ  ตามขอมูลที่เปนจริง 

2. การลงลายมือชื่อ  หรือ  พิมพลายนิว้มือ ( ใหใชพิมพลายนิ้วแมมือซาย ) 

 
ขอพึงระวัง 

เพื่อรักษาผลประโยชนของสมาชิก และผูเกี่ยวของ 
(1)   ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ใหถกูตอง และชัดเจน 

 (2)   ใหมีพยานอยางนอย  2  คน  โดยพยานตองลงลายมือชื่อ (จะพมิพลายนิว้มอืไมได) 


