หนังสือมอบอานาจ

อากรแสตมป์

ทำที…
่ ……….……………….…………...…………
วันที.่ ....……เดือน…….….....................……...พ.ศ..…......…
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ…….…….....…...………………………….……………………….…………………
ได้มอบอำนำจให้………….....…………………............………………..ผูร้ บั มอบอำนำจ ซึง่ ได้ลงลำยมือชือ่ ไว้ทำ้ ยหนังสือนี้
เป็ นผูด้ ำเนินกำรแทนข้ำพเจ้ำในกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่……….….......………………………………………….……………………..
2. รับโอนกรรมสิทธิ ์
3. ใช้เป็ นหลักประกันกับ………….................……………………...........………………………………………
4. รับหลักประกัน
5. ถอนหลักประกัน
6. อืน่ ๆ ระบุ…………………....…………….….……….……………………………….………………………
ทัง้ นี้ สำหรับพันธบัตร………………...……………….…………………………………………………….........
เป็ นรำคำทีต่ รำไว้.……………….……………………….บำท (………….........…..…....………………......……………….….)
(รำคำตรำหน้ำพันธบัตร)

โดยข้ำพเจ้ำยอมรับผิดในกิจกำรทีผ่ รู้ บั มอบอำนำจได้กระทำไปทุกประกำร
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น ชือ่ นำมสกุล ทีอ่ ยู่ สถำนทีต่ ดิ ต่อ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัว
ประชำชน เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี ลำยมือชือ่ ข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีเงินฝำกสำหรับรับเงินค่ำดอกเบี้ย/ต้นเงินตรำสำรหนี้ ฯลฯ เพือ่ ใช้ประกอบกำรทำธุรกรรมด้ำน
พันธบัตรและตรำสำรหนี้ และเพือ่ กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง ธปท. ในฐำนะนำยทะเบียนตรำสำรหนี้ โดยมีระยะเวลำกำรจัดเก็บ 10 ปี
ทัง้ นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกเปิ ดเผย ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำย เช่น ศำล
อนึ่ง ท่ำนมีสทิ ธิในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดไว้ โดยท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมได้จำกพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชือ่ / พิมพ์ลำยมือชือ่ ไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
ลงชือ่ .………………………………………………....ผูม้ อบอำนำจ
(……………..………....….……….……………...)
ลงชือ่ .………………………………………………....ผูร้ บั มอบอำนำจ
(…………….……..….…….....…………………..)
ลงชือ่ .………………………………………..……......พยำน
(………………….……........…….……………….)
ชื่อไฟ:/form
ไฟล์ A:/form
xls. xls.
ใบ ใบ

ลงชือ่ .……………………...……………………….....พยำน
(……………….….…………...…….…………….)
(โปรดอ่านคาแนะนาและคาเตือนด้านหลัง)

หลักฐำนทีต่ อ้ งนำมำแสดง
- กรณีบุคคลธรรมดำ ให้แนบบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง พร้อมสำเนำทีล่ งลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้องของ
ผูม้ อบอำนำจ และบัตรประจำตัวประชำชนตัวจริงของผูร้ บั มอบอำนำจ
- กรณีบริษทั หรือห้ำงหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ให้แนบภำพถ่ำยหนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กระทรวงพำณิชย์
ซึง่ ผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั หรือห้ำงหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ได้ลงลำยมือชือ่ รับรองควำมถูกต้องของภำพถ่ำยดังกล่ำวไว้

คาแนะนาและคาเตือน
(1) ให้กำเครือ่ งหมำย X ในช่อง
ทีร่ ะบุอำนำจในกำรจัดกำร
(2) กรณีมอบอำนำจให้โอนกรรมสิทธิในพั
งสือมอบอำนำจด้วย
์ นธบัตร ให้ระบุชอ่ื ผูร้ บั โอนกรรมสิทธิในหนั
์
(3) กรณีมอบอำนำจให้ใช้พนั ธบัตรเป็ นหลักประกัน ให้ระบุชอ่ื /หน่ วยงำนทีร่ บั หลักประกันในหนังสือมอบอำนำจด้วย
(4) กรณีมอบอำนำจในกำรจัดกำรอื่นๆ ให้ระบุอำนำจในกำรจัดกำรให้ชดั เจนด้วย เช่น แบ่งแยก ยุบรวม เป็ นต้น
(5) กรณีมอบอำนำจให้ธนำคำรพำณิชย์ หรือสถำบันกำรเงินใดดำเนินกำรแทน ให้ระบุชอ่ื ธนำคำรพำณิชย์หรือ
สถำบันกำรเงินนัน้ เป็ นผูร้ บั มอบอำนำจ และธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินนัน้ ต้องทำหนังสือมอบอำนำจ
ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องตนเป็ นผูม้ ำดำเนินกำรอีกชัน้ หนึ่ง
(6) ให้กรอกข้อควำมด้วยลำยมือเดียวกัน และใช้น้ำหมึกสีเดียวกัน ถ้ำใช้พมิ พ์กต็ อ้ งเครือ่ งเดียวกัน
(7) ถ้ำมีรอยขูด ลบ ตก เติม แก้ไข หรือขีดฆ่ำ ต้องให้ผมู้ อบอำนำจลงลำยมือชือ่ เต็มกำกับไว้ทุกแห่ง
(8) อย่ำลงลำยมือชือ่ ผูม้ อบอำนำจก่อนกรอกข้อควำมโดยครบถ้วนแล้ว
(9) ให้พยำน 2 คน ลงลำยมือชือ่ รับรอง ถ้ำผูม้ อบอำนำจพิมพ์ลำยนิ้วมือให้ระบุดว้ ยว่ำรับรองพิมพ์น้วิ หัวแม่มอื ขวำหรือซ้ำย
ของผูม้ อบอำนำจ

ข้อมูลติ ดต่อของ ธปท.
ส่วนพันธบัตร ฝ่ ำยกำรชำระเงินและพันธบัตร
สถำนทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสำมเสน แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
Email Address : PBD-BondServiceTeam@bot.or.th
ข้อมูลติ ดต่อของเจ้าหน้ าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท. (Data Protection Officer : DPO)
เจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ธปท.
สถำนทีต่ ดิ ต่อ : 273 ถนนสำมเสน แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
Email Address : DPO@bot.or.th

