
SARs Form (TH) 

แบบค ำรอ้งขอใช้สทิธขิองเจำ้ของข้อมูล 

(Data Subject Access Request Form) 

 

วตัถุประสงค ์

บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด (“บรษิัทฯ”) มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและแนวทำงปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไป

ตำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงภำยใตก้ฎหมำยดงักล่ำวเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถด ำเนินกำร

กับข้อมูลส่วนบุคคลไดต้ำมสิทธ ิ 

อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทฯ เล็งเห็นถึงควำมปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้บรษิัทฯ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี

ควำมจ ำเปน็ที่จะตอ้งขอข้อมูลจำกท่ำนเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรขอใช้สิทธติำมกฎหมำย  

สว่นท่ี 1 – ข้อมูลของผูย้ื่นค ำรอ้ง 

รำยละเอียดของผู้ยืน่ค ำรอ้ง 

หัวข้อ รำยละเอยีด 

ชื่อ – นำมสกุล ..................................................................................................................................................... 

ที่อยู ่ ..................................................................................................................................................... 

วัน/เดอืน/ปเีกิด ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขโทรศพัท์ ..................................................................................................................................................... 

อีเมล ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน (ส ำหรบัคนไทย)  

หรอื หมำยเลขหนังสือเดนิทำง 

(ส ำหรบัคนตำ่งชำต)ิ  

..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบัตรสมำชกิ (ถ้ำมี) ..................................................................................................................................................... 

 

สว่นท่ี 2 – กำรยนืยันตวัตนของผู้ยืน่ค ำรอ้ง 

ท่ำนเปน็เจำ้ของข้อมูลส่วนบคุคลทีย่ื่นค ำรอ้งเพือ่ขอใช้สิทธหิรอืไม?่ 
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□ กรณีเปน็เจำ้ของข้อมูลสว่นบุคคล ข้ำพเจำ้ยนืยนัว่ำข้ำพเจำ้เปน็เจำ้ของข้อมูลส่วนบคุคลท่ีแท้จรงิ และข้ำพเจำ้ไดแ้นบ

เอกสำรดงัตอ่ไปนี้ เพื่อให้ทำงบรษิัทฯ ตรวจสอบรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรยนืยนัตวัตนของข้ำพเจำ้ 

  รำยละเอียดเอกสำรทีใ่ชป้ระกอบค ำรอ้ง 

  ○ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบัคนไทย) / หรอื ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (ส ำหรบัชำวตำ่งชำต)ิ 

 ○ เอกสำรอืน่ๆ (ถ้ำมี) .............................................. 

□  กรณเีปน็ตวัแทนเจำ้ของข้อมูลสว่นบุคคล ข้ำพเจำ้ไม่ใชเ่จำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีรอ้งขอใช้สิทธ ิแตด่ ำเนินกำรในฐำนะ

เปน็ตวัแทนโดยมีควำมสัมพนัธเ์ปน็ ..................... กบัเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำว  

*** หมำยเหตุ กรณีท่ีผู้ร้องไม่ใช่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ร้องจะต้องระบุรำยละเอียดของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล              

ท่ีแท้จรงิเพิ่มเตมิ พรอ้มท้ังแนบเอกสำรประกอบให้ครบถ้วน ดงัน้ี 

รำยละเอียดของเจำ้ของข้อมลูส่วนบุคคล 

หัวข้อ รำยละเอยีด 

ชื่อ – นำมสกุล ..................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่อำศยัปจัจบุนั ..................................................................................................................................................... 

วัน/เดอืน/ปเีกิด ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขโทรศพัท์ ..................................................................................................................................................... 

อีเมล ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบัตรประจ ำตวั

ประชำชน (ส ำหรบัคนไทย)  

หรอื หมำยเลขหนังสือเดนิทำง 

(ส ำหรบัคนตำ่งชำต)ิ  

..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบัตรสมำชกิ (ถ้ำมี) ..................................................................................................................................................... 

รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรรอ้งขอใช้สิทธแิทนเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีตวัแทน) 

  ○ หนังสือมอบอ ำนำจ (ตำมแบบฟอรม์ทีบ่รษิัทฯ ก ำหนด) 

*** หมำยเหต ุหนังสอืมอบอ ำนำจจะตอ้งระบุข้อควำมดงัตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน 

1) ระบุเรือ่งอ ำนำจและวัตถปุระสงคใ์ห้ชัดเจน เช่น เจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลให้อ ำนำจผู้ยืน่ค ำรอ้ง

ขอในกำรด ำเนนิกำรตดิตอ่เพือ่ใช้สิทธ ิ..... เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2) ลงลำยมือชือ่ของเจำ้ของข้อมลูส่วนบุคคลอย่ำงชัดเจน 

3) ระบุวันท่ีในกำรมอบอ ำนำจท่ีชัดเจน โดยจะตอ้งเปน็วนัท่ีเดยีวกนัหรอืก่อนวนัท่ีขอใช้สิทธ ิ
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○ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบัคนไทย) / หรอื ส ำเนำหนงัสือเดนิทำง (ส ำหรบัชำวตำ่งชำต)ิ ท้ังของ ผู้

มอบอ ำนำจ และ ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

 ○ เอกสำรอืน่ๆ (ถ้ำมี) .............................................. 

ท้ังน้ี บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธใินกำรสอบถำมข้อมูล หรอืเรยีกเอกสำรใดๆท่ีจ ำเปน็เพิ่มเตมิจำกผู้รอ้งเพื่อกำรตรวจสอบและ

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งเปน็ไปอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วนตอ่ไป หำกข้อมูลหรอืเอกสำรท่ีไดร้บัไม่สำมำรถแสดงไดอ้ย่ำงชัดเจน

ว่ำผู้รอ้งเป็นเจำ้ของข้อมูลหรอืมีอ ำนำจในกำรยื่นค ำรอ้ง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธใินกำรปฏิเสธค ำรอ้งของท่ำน 

 

สว่นท่ี 3 – สทิธอินัเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลท่ีผู้รอ้งประสงคจ์ะใช้ และเหตผุลประกอบกำรใช้สทิธ ิ

โปรดระบรุำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถปุระสงคใ์นกำรใช้สิทธเิกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้ถูกตอ้งและครบถ้วน 

หัวข้อ รำยละเอยีด 

โปรดเลือกประเภทของสิทธิที่

ตอ้งกำรด ำเนินกำร  

(เลือกใช้สิทธปิระเภทใดประเภท

หนึ่งเท่ำนั้น ถ้ำท่ำนประสงค์จะ

ใช้สิทธมิำกกว่ำ 1 ประเภท โปรด

ส่งแบบค ำร้องขอแยกฉบับกัน 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร

ตำมค ำรอ้งขอของท่ำน) 

□  การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

□  กำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบคุคล 

□   กำรขอห้ำมไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

□   กำรขอคดัคำ้นกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

□   กำรขอให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 

□   กำรขอเพกิถอนควำมยนิยอม  

o ขอยกเลิกกำรเปน็สมำชกิมำยโลตสั  

(ควำมเปน็สมำชกิและสิทธปิระโยชน์ตำ่ง ๆ ไดแ้ก่ คอยน์ท่ีท่ำนสะสมส้ินสุดลง 

และไม่สำมำรถเรยีกคนืกลับมำไดอ้ีกแม้ว่ำท่ำนจะสมัครสมำชิกใหม่อกีครัง้ 

และจะไม่ไดร้บักำรตดิตอ่เพื่อน ำเสนอสิทธพิเิศษในฐำนะสมำชิกมำยโลตสัท้ัง

จำกโลตสัและบรษิัทในกลุ่มฯ ท้ังนี้ หำกท่ำนเปน็สมำชกิบตัรเครดติโลตสั ท่ำน

จะไดร้บักำรตดิตอ่จำกผู้ให้บรกิำรบัตรเครดติเพื่อแจง้สิทธท่ีิท่ำนจะเสียไปกรณี

ยกเลิกกำรเปน็สมำชกิ) 

o ขอไม่ให้น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบรกิำรต่ำง ๆ  ของโลตัส ตลอดจน

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำย (รวมถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบรกิำรของบรษิัทในกลุ่มฯ) 

(ท่ำนยังคงเป็นสมำชิกมำยโลตัส แต่จะไม่ได้รบักำรติดต่อจำกโลตัสเพื่อแจง้

ข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยตำ่งๆ ของโลตสัและบรษิัทในกลุ่ม) 

o ขอไม่ให้เปดิเผยข้อมูลใหแ้กบ่รษิัทในกลุ่มฯ และไม่ให้บรษิัทในกลุ่มฯ ตดิตอ่

เพือ่น ำเสนอสินคำ้หรอืบรกิำร หรอืเพื่อปรบัปรุงคณุภำพกำรให้บรกิำรไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

(ท่ำนยังคงเปน็สมำชกิมำยโลตสัและไดร้บัข้อเสนอพเิศษและกิจกรรมส่งเสรมิ

กำรขำยตำ่งๆ จำกโลตสั แตจ่ะไม่ไดร้บักำรตดิตอ่จำกบรษิทัในกลุ่มฯ เพือ่แจง้

ข้อเสนอพเิศษและกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยตำ่งๆ ของบรษิัทในกลุ่มฯ) 
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□   กำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเตมิ) 

o เจำ้ของข้อมูลถอนควำมยนิยอมในกำรประมวลผล และบรษิัทฯ ไม่มอี ำนำจใน

กำรประมวลผลดว้ยฐำนอื่นตำมกฎหมำย 

o  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจำ้ของข้อมูลหมดควำมจ ำเปน็ในกำรเก็บรกัษำไว้ตำม

วัตถุประสงคใ์นกำรประมวลผล 

o เจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลท ำกำรคดัคำ้นกำรประมวลผล โดยบรษิัทฯ ไม่

สำมำรถอ้ำงควำมยนิยอมในกำรให้เกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

o เจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลท ำกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลท่ีมลัีกษณะเพื่อ

วัตถุประสงคเ์กีย่วกบักำรตลำดแบบตรง 

o ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 

o บรษิัทฯ มีหน้ำท่ีตอ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำว เพื่อให้เปน็ไปตำมกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย (โปรด

ระบุ____________________________________________________) 

โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลส่วน

บุคคลที่ตอ้งกำรด ำเนินกำร 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

โปรดระบุเหตุผลประกอบกำรใช้

สิทธ ิ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

โปรระบุแหล่งท่ีพบข้อมูลส่วน

บุคคล (ถ้ำมี) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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ข้อสงวนสทิธขิองบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ขอแจง้ให้ท่ำนทรำบว่ำบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธใินกำรพิจำรณำอนุญำตกำรใช้สิทธเิกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตอ่เมื่อ

บริษัทฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมูลรำยละเอียด รวมถึงเอกสำรที่ใช้ประกอบค ำร้องขอนี้ถูกต้องครบถ้วนตำมที่บริษัทฯ 

เห็นสมควรเท่ำนั้น โดยบริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นจะต้องปฏิเสธค ำร้องของผู้รอ้ง หำกตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ำเข้ำเงื่อนไข

ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ผู้รอ้งไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแท้จรงิ หรอื มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรแทนเจำ้ของ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ผู้รอ้งให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน คลุมเครอื หรอืไม่ชัดเจน  

3. ค ำรอ้งไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีท่ีผู้รอ้งไม่มีสิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรอื ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ท่ี

บรษิัทฯ 

4. ค ำรอ้งเป็นค ำรอ้งฟุ่มเฟือย เช่น เป็นค ำรอ้งขอท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรอืมีเนื้อหำเดียวกันซ ้ำๆ กันโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

5. ผู้รอ้งมีวัตถุประสงคใ์นกำรใช้สิทธโิดยไม่สุจรติ กระทบกระเทือนสิทธขิองบุคคลอื่น หรอืประสงคจ์ะกระท ำกำรอยำ่งใด                

อย่ำงหนึ่งในลักษณะท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรอืศลีธรรมอันด ี

6. บรษิัทฯ ไม่สำมำรถให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูล ท ำส ำเนำ หรอื เปิดเผยกำรได้มำซ่ึงข้อมูลลส่วนบุคคลได้ เนื่องจำกเป็นกำร

ปฏิบัตติำมกฎหมำยหรอืค ำส่ังศำล และกำรปฏิบัตติำมค ำขอนั้นจะส่งผลกระทบท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่สิทธิ

และเสรภีำพของบุคคลอื่น อำทิ กำรเปดิเผยข้อมูลนั้นเปน็กำรเปดิเผยข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำมดว้ย หรอื เปน็

กำรเปดิเผยทรพัย์สินทำงปญัญำ หรอื ควำมลับทำงกำรคำ้ของบุคคลท่ีสำมนั้น  

7. กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็น หรือเป็นไปตำมวัตุ

ประสงค์ในกำรจดัท ำ เอกสำรประวัตศิำสตร ์หรอืจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรอืท่ีเกี่ยวกับกำรศกึษำวิจยั 

หรอืสถิติซ่ึงได้จัดให้มีมำตรกำรป้องกันท่ีเหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรภีำพของเจ้ำของข้อมูล หรอื เป็นกำร

จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัทฯ หรือ กำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้

มอบหมำยแก่บรษิัทฯ หรอืเป็นกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นกำรจ ำเปน็ใน

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้ำนเวชศำสตร์ป้องกัน อำชีวเวชศำสตร์ ประโยชน์

สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข ตำมมำตรำ 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระรำชบัญญัตคิุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

8. กำรเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรอืกำรใช้สิทธิ

เรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกข้ึนตอ่สู้สิทธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืเพื่อปฏิบัตติำมกฎหมำย  

9. กำรประมวลผลข้อมูลนั้นมีควำมจ ำเปน็ตอ่บรษิัทฯ ในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ตำมสัญญำระหว่ำงบรษิัทฯ กับเจำ้ของข้อมูล 

10. กำรประมวลผลข้อมูลมีควำมจ ำเปน็เพื่อรกัษำประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัทฯ  

11. มีเหตอุื่นใดภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมำยอื่น 

โดยปกตท่ิำนจะไม่เสียค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งของท่ำน อย่ำงไรก็ดีหำกปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำค ำรอ้งของ

ท่ำนเปน็ค ำรอ้งที่ไม่สมเหตสุมผล หรอื ค ำรอ้งขอฟุ่มเฟือย บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธใินกำรคิดคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนนิกำรตำมสิทธแิก่

ท่ำนตำมสมควร กรณีที่บริษัทปฏิเสธไม่ด ำเนินกำรตำมค ำร้องของท่ำน ท่ำนสำมำรถร้องเรียนได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 



SARs Form (TH) 

กำรรบัทรำบและยินยอม 

ข้ำพเจำ้ (นำย / นำง / นำงสำว) ...................................................................... ไดอ่้ำนและเข้ำใจเนื้อหำรำยละเอียดในค ำรอ้ง

ฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ำข้อมูลและรำยละเอียดตำ่งๆ ที่ข้ำพเจำ้ได้แจง้และให้ไว้แก่บรษิัทฯ ในค ำรอ้งฉบับนี้เปน็ควำม

จรงิและถูกตอ้ง ทุกประกำร ข้ำพเจำ้ทรำบดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันตวัตน ที่อยู่ รวมถึงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรภำยใตค้ ำรอ้ง

ฉบับนี้ เปน็สิทธขิองบรษิัทฯ ที่สำมำรถกระท ำได ้อีกท้ังจ ำเปน็ตอ่กำรพจิำรณำด ำเนินกำรตำมสิทธท่ีิข้ำพเจำ้รอ้งขอ ข้ำพเจำ้ทรำบดี

ว่ำหำกข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งและให้ไว้แก่บริษัทฯ ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่นด้วยเจตนำทุจรติ 

ข้ำพเจำ้อำจถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำยได ้  

ข้ำพเจำ้จงึไดล้งลำยมือชื่อไว้ เพื่อเปน็ส ำคญั 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ยื่นค ำรอ้ง 

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

วันที่ ...................................................... 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARs Form (TH) 

ใช้ประกอบแบบค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของเจำ้ของข้อมูล (กรณีตวัแทน)  

หนังสอืมอบอ ำนำจ  

วันที่ .......... เดอืน ......................... พ.ศ. ..........  

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจำ้ (นำย / นำง / นำงสำว) .......................................................................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี 

................................................................................................................................................................................................................ ถือบัตร

ประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ....................................... เจ้ำของบัตรสมำชิกเลขที่ ...................................... (ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ                             

“ผู้มอบอ ำนำจ”) ขอแตง่ตัง้และมอบอ ำนำจให้ (นำย / นำง / นำงสำว) ........................................................................................................ 

เป็นผู้รบัมอบอ ำนำจโดยชอบของข้ำพเจำ้ (ตอ่ไปนี้จะเรยีกว่ำ “ผู้รบัมอบอ ำนำจ”) โดยให้มีอ ำนำจท ำกำรตำมที่ได้ระบุตอ่ไปนี้แทน

และในนำมของข้ำพเจำ้ กล่ำวคอื 

1. ให้อ ำนำจในกำรเปน็ผู้ยื่นแบบค ำรอ้งขอใช้สิทธขิองเจำ้ของข้อมูล (Data Subject Action Request Form) ตอ่ 

บรษิัท เอก-ชัยดสีทรบิิวชัน่ ซิสเทม จ ำกัด (“บรษิัทฯ”) เพื่อใช้สิทธ ิ.................................................................................. 

ในข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจำ้ กล่ำวคอื ........................................................................................................................... 

2.  รวมถึงให้ข้อมูลที่จ ำเปน็และด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสรจ็กำร 

กำรใดท่ีผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปโดยชอบภำยใต้อ ำนำจแห่งหนังสือมอบอ ำนำจฉบับนี้  ให้ถือเสมือนว่ำเป็นกำร

ด ำเนินกำรของผู้มอบอ ำนำจทุกประกำร และข้ำพเจำ้และผู้รบัมอบอ ำนำจจงึไดล้งลำยมือชื่อไว้เปน็ส ำคญัตอ่หน้ำพยำน 

 

ลงชื่อ ............................................................. ผู้มอบอ ำนำจ 

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

 

    ลงชื่อ ............................................................. ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

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

  

                                             ลงชื่อ ............................................................. พยำน 

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

                      

                                                   ลงชื่อ ............................................................. พยำน 

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


